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Ν.Π.∆.∆ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ 41087/29-11-2018 (ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017) Πρότυπος κανονισµός
Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών.
Τον ενδεικτικό µη εξαντλητικό κατάλογο φορέων και δοµών ανά ∆ήµο, κατόπιν της
υπ.αριθµ. 5180/14.6.2018 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για τη ∆ράση
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» περιόδου 2018-2019, για το
∆ήµο ∆οµής: ∆ήµος Ωρωπού, Φορέας: ΝΠ∆∆ Πολιτισµού, Περιβάλλοντος και
Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆ήµου Ωρωπού, Νοµός: Αττικής,
Περιφέρεια: Αττικής.
Τον Ο.Ε.Υ. του ΝΠ∆∆ (ΦΕΚ 1381/Β/29-5-14).
Την υπ΄ αριθ. 106/2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆.
Την υπ΄ αριθ. 247/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ωρωπού
περί έγκρισης της 106/2018 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆.
Την υπ’ αριθµ. πρωτ.: 84293/28077/01-10-2018 έγγραφο της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής προς το ∆ήµο Ωρωπού, περί ελέγχου νοµιµότητας της υπ΄ αρ.
212/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε το οποίο γίνεται γνωστό ότι
κατόπιν αντικατάστασης του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 από το άρθρο 116 του Ν.
4555/2018, οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν τη
σύναψη πάσης φύσεως συµβάσεων δεν ελέγχονται πια για τη νοµιµότητά τους από
την Υπηρεσία.
Την από 22/3/2016 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ περί διευκρινήσεων για τις διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου.
Την µε αρ. πρωτ. 1601/22-10-2018 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων για την
κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Απευθύνει
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύµβασης
µίσθωσης έργου ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, για την
υλοποίηση του προγράµµατος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης των
φιλοξενουµένων νηπίων και βρεφών στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ΝΠ∆∆ «Πολιτισµού, Περιβάλλοντος και
Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆ήµου Ωρωπού»,
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που εδρεύει στον ∆ήµο Ωρωπού, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της
δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 2018-2018»,
συνολικής διάρκειας έως 31/7/2019. Η αµοιβή θα ανέλθει στο ποσό των
660,00 € / µήνα. Ο Παιδίατρος θα επισκέπτεται τον κάθε Παιδικό Σταθµό
υποχρεωτικά δύο φορές τον µήνα. 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

101

ΝΠ∆∆ Πολιτισµού,
Περιβάλλοντος και
Λειτουργίας Παιδικών &
Βρεφονηπιακών Σταθµών
∆ήµου Ωρωπού
(Παιδικοί Σταθµοί)

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

ΠΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΩΝ

Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως
31.7.2018 µε δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράµµατος

1

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

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

101

Α) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β) Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος.
Γ) Άδεια χρησιµοποίησης Ιατρικής Ειδικότητας Παιδιάτρου
∆) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους ιατρικού Συλλόγου.
Ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη
µε βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του
ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης του επιλέγουν.
Αντικείµενο έργου: Η στελέχωση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών του ΝΠ∆∆
«Πολιτισµού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών
∆ήµου Ωρωπού» µε εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό το οποίο θα παρέχει στα βρέφη και
στα νήπια τακτική ιατρική παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξής τους και ότι άλλο
προβλέπετε από το άρ. 9 του νέου πρότυπου κανονισµού λειτουργίας ∆ηµοτικών
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών (ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες)
µήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
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µονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)
αριθµός τέκνων
4
5
6
7
8
3*
µονάδες

150

200

250

300

350

400

650

725

800

9

10

11

12

M.

450

500

550

600

M.

*αφορά µόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα
4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 µονάδες για κάθε τέκνο)
3
αριθµός τέκνων
µονάδες

120

6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο)
αριθµός τέκνων
1
2
3
µονάδες

30

60

110

7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)
M.
αριθµός τέκνων
1
2
3
4
5
M.
µονάδες
50
100
150
200
250
9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20)
κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ
5
M
5,5
M
6
M
6,5
M
7
M
7,5
M
8
M
8,5
M
9
M
9,5
M

10

κατηγορία ∆Ε

10

M

11

M

12

M

13

M

14

M

15

M

16

M

17

M

18

M

19

M

20

µονάδες

200

M

220

M

240

M

260

M

280

M

300

M

320

M

340

M

360

M

380

M

400

10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες)
1
2
3
4
5
6
7
µήνες εµπειρίας
µονάδες

7

14

21

28

35

42

49

8

9

10

11

12

13

14

M

57

58

59

60 και άνω

56

63

70

77

84

91

98

M

399

406

413

420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

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.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

110

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης
άδειας χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.
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.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση (έντυπο ΣΜΕ.4 του ΑΣΕΠ)
2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα.
3.Αντίγραφο Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητας και των δύο όψεων.
4.Τίτλο σπουδών.
5.Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος σε ισχύ.
6.Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου.
7.Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.
8.Βεβαίωση ΟΑΕ∆ για απόδειξη χρόνου ανεργίας.
9.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
10. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».
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Ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [µαζί µε το «Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» µε σήµανση έκδοσης «04/10/2016» να γίνει στο
κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στις ιστοσελίδες του Νοµικού Προσώπου και του ∆ήµου.
Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, από ∆ευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08:00 – 14:00, 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: ΝΠ∆∆ «Πολιτισµού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆ήµου Ωρωπού», Μεσαίο κτίριο Παλαιών Φυλακών
Ωρωπού, Τ.Κ 19015, Σκ. Ωρωπού, υπόψη κ. Ζαρογκίκα Ιωάννη, (τηλ. επικοινωνίας:
2295034003). 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 ορίζεται από 23/10/2018 έως και 29/10/2018.
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 –
∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών 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 –
∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών Φορέων
 Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)
Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει
των κριτηρίων του νόµου. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική
επιλογή για τη σύναψη της σύµβασης µίσθωσης έργου, πραγµατοποιείται ως εξής:
1. Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη
συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια
κατάταξης.
2. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται
αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο κριτήριο της εµπειρίας, και αν
αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο κριτήριο της
ανεργίας. Αν προκύψει ισοβαθµία και στα δύο κριτήρια, η σειρά µεταξύ των
υποψηφίων καθορίζετε µε δηµόσια κλήρωση.
Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, τους πίνακες
κατάταξης-επιλογής των ενδιαφεροµένων στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στις
ιστοσελίδες του ΝΠ∆∆ και του ∆ήµου, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό
ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
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Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο,
εφόσον η ένταση φέρει υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της
υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ∆∆ «Πολιτισµού, Περιβάλλοντος και
Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆ήµου Ωρωπού», Μεσαίο
κτήριο Παλαιών Φυλακών Ωρωπού, 19015 Σκ. Ωρωπού, υπόψη κ. Ζαρογκίκα
Ιωάννη, (τηλ. επικοινωνίας: 2295034003)

Απασχόληση
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τον επιλεγέντα
υποψήφιο αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης, αφού προσκοµισθούν τα
απαραίτητα διακιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, αντίγραφο ποινικού
µητρώου) και τον έλεγχο τυχόν ενστάσεων. Οι υποψήφιοι αυτοί λαµβάνουν τις αποδοχές
που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της λύσης της σύµβασης,
χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.
Απασχολούµενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται
µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας,
κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων
υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα
και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης έργου.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆

ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΙΑΣ
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