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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ ΣΜΕ 3/2020
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού

προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1997 όπως έχουν τροποποιηθεί και

ισχύουν
2 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και

ισχύουν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν 1 ΠΕ Παιδίατρο για την υλοποίηση

του έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των παιδιών

προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του

Δήμου μας με τις εξής αρμοδιότητες α Παρακολούθηση της υγείας των παιδιών

κατά τη διάρκεια της παραμονής στο Σταθμό β τήρηση και ενημέρωση φακέλου

υγείας για κάθε παιδί γ πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών ενημερωτικών

συγκεντρώσεων σχετικών με θέματα υγιεινής των παιδιών 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
σύμβασης

Διάρκεια Αριθμός
ατόμων

101 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ Από την
Υπογραφή

της σύμβασης
έως 31/7/2021

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ονά κωδικό απασχόλησης
Κωδικός
απασχόλησης
101

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
πίπικά τυχόν πρόσθετο προσόντα

1 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
2 Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί

όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού
επαγγέλματος
3 Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου

4 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
5 Προϋπηρεσία στο αντικείμενο Αποδεδειγμένη εμπειρία σε
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς τουλάχιστον ενός 1 έτους
6 Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου

αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι
δεν απαιτείται
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
1 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
2 Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί

όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού
επαγγέλματος
3 Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου

4 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
5 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 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία
και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
τηιι πνηκειυένου trie απασγόλπσής τους

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ ΠΙΝΑΚΑ

Β των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν

όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ με σήμανση έκδοσης
02-12-2019 δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ

ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου II του ανωτέρω

Παραρτήματος
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας

Α.Σ.Π.Ε νια ôoouc υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται

υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τα οποία

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο çji£ σε πρωτότυπα• Τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από

την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετόφρα
σή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί συμφωνά με τα οριζόμενα

στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΣΜΕ με σήμανση έκδοσης 02-12-2019 και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα

του Κεφαλαίου II με τίτλο ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
• Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις

ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής όσο
και κατά τον χρόνο πρόσληψης

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων

Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΜΕ με σήμανση έκδοσης 02-12-2019

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο

ασεπ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση

Δήμος Χαϊδαρίου Καραϊσκάκη 138 Τ.Κ 12461 Χαϊδάρι απευθύνοντάς την στο

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ επικοινωνίας 2132047304 2132047305
2132047306 είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από

δημόσια αρχή
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
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες

ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης

της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο

χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χαϊδαρίου
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία ή μη εργάσιμη
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στην υπηρεσία

μας στην ανωτέρω διεύθυνση β στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ

www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή

Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ Έργου

ΣΜΕ γ στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ αλλά και

στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση www.kep.gov.gr απ όπου μέσω της διαδρομής

Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρομής Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών

Φορέων Μίσθ Έργου ΣΜΕ
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το Παράρτημα

ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ με σήμανση έκδοσης

02-12-2019 το οποίο περιλαμβάνει Ι οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 σε συνδυασμό

με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια

κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις

και II τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή
τους στη διαδικασία επιλογής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση

στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ www.asep.gr
και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την
αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή Κεντρική σελίδα Πολίτες
Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ Έργου ΣΜΕ

Η Ανακοίνωση μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων μίσθωσης
έργου ΣΜΕ με σήμανση έκδοσης 02-12-2019 θα αναρτηθεί ολόκληρη στο

χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χαϊδαρίου και

στην ιστοσελίδα του Δήμου www.haldarl.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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