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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 6Μ51ΟΛΧΞ-ΑΕ6

Χίος , 9-01-2018
Αρ. Πρωτ:50

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΟ «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν.3463/2006 και του αρ.58 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 περί συμβάσεων μίσθωσης έργου σε
συγχρηματοδοτούμενες πράξεις (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/2014
6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Οικ. 3948/06-02-2017 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017
στους ΟΤΑ α΄ και β βαθμού και τα ΝΠΔΔ αυτών στην οποία αναγράφετε ότι «Ειδικά για τις
συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, με το άρθρο 30 του Ν.4314/2014
εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν.2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 , καθώς
πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών
που, επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, δεν μπορούν
να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς». Ως εκ τούτου για τα αιτήματα που εμπίπτουν στην ανωτέρω
εξαίρεση δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 και η αποστολή τους στο Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης .
7. Την υπ’ αριθμ. 186/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. περί έγκρισης
πρόσληψης δυο (2) παιδιάτρων με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση του
προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
8. Τον «Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2017-2018, στον οποίο
συμπεριλαμβάνονται οι δομές του φορέα μας .
9. Το γεγονός ότι η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της
σύμβασης
έως 31-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του
προγράμματος .
10. Την υπ. αριθμ πρωτ: 4932/6-12-2017 βεβαίωση του φορέα μας για την ύπαρξη πιστώσεων.
11. Την υπ' αριθμ. 83271/29-12-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης περί νομιμότητας της 186/2017 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου
Χίου.
12. Τις ανάγκες της υπηρεσίας μας για την υλοποίηση του προγράμματος Εναρμόνιση
Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής.
1.
2.
3.
4.
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Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του
Ν.Π.Δ.Δ. για την ιατρική φροντίδα των βρεφών και των νηπίων, στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στη Χίο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική
Φροντίδα βρεφών και νηπίων» Για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-08-2018, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Η αμοιβή
των παιδιάτρων για το διάστημα αυτό ορίζεται σε 8.000 € (οκτώ χιλιάδες ευρώ).
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

100

Τόπος εκτέλεσης

Οι κατά τόπους παιδικοί σταθμοί του
ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Παιδείας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

από την
υπογραφή της
σύμβασης έως
31-08-2018, με
δυνατότητα
ανανέωσης σε
περίπτωση
συνέχισης του
προγράμματος

2

Για την επιλογή απασχόλησης με κωδικό 100 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν
στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι
κάτοικοι του δήμου της νήσου Χίου.
ΑΠΑΙΤΟΥMENA ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 Άδεια Παιδιατρικής ειδικότητας
 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 Άδεια Παιδιατρικής ειδικότητας
 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου
 Βεβαίωση ανεργίας (όπου υπάρχει)
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.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: Μιχάλων 7,
απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης υπόψιν κ. Δέσποινας Μαμούνα (τηλ.
επικοινωνίας: 2271021057 Εσωτ:1). 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.
Οι Υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου(chioscity.gr).

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

