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Πολύγυρος 15-09-2017
Αρ. Πρωτ. 1448

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΜΕ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/1-8-2017 Απόφαση της
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή
διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006),
όπως ισχύει
ή
Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 26844/04-08-2017 Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-5-2015).
5. Την υπ’ αριθμ. 27/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Προσώπου Δήμου
Πολυγύρου «Αριστοτέλης» για προγραμματισμό προσλήψεών
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2017 με κάλυψη
δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους»
6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ: 8155/18-05-2017 βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι το
υποβαλλόμενο αίτημα γίνεται δεκτό, καθότι δεν υποκρύπτει σχέση
εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες
7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ: 8259/25/04/2017 εισήγηση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
8. Την υπ΄αριθμ. πρωτ: 53806/17-08-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
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Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ενός (1) ατόμου για
την κάλυψη αναγκών του «Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και
Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,
που εδρεύει στον Πολύγυρο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:
«Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων που φιλοξενούνται στους
Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12)
μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο
εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβαση
ς

Αριθμός
ατόμων
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Μορφωτικό Πολιτιστικό
Αθλητικό και Κοινωνικό
Νομικό Πρόσωπο του
Δήμου Πολυγύρου
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΕ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

Έως 12
μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

201

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου,
αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ
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Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται
η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της
ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της
201
ζητούμενης άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής
της αντίστοιχης ειδικότητας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο
15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση Πολυτεχνείου 50 (παλιό Δικαστικό Μέγαρο) απευθύνοντάς την στο
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ υπόψιν κα Τσίλκας Ανδρονίκης (τηλ.
επικοινωνίας: 2371023086 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας. Η συσώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 20-09-2017 την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους
κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου.
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο
κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για
έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα
υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα
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αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sme@asep.gr είτε στο fax:
210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή
απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να
εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου
είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει
τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του
ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό
επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των
υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
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