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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2021 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10  Ν. 3812/2009, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5. Την αριθ. πρωτ. 14626/26-2-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.  

6. Την υπ’ αριθμ. 8/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Πολιτιστικού 

Αθλητικού και Κοινωνικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «Αριστοτέλης» για προγραμματισμό 

προσλήψεών προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2021 με κάλυψη δαπάνης από 

Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους. 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22937/26-03-2021  εισήγηση έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης. 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6134/25-05-2021 βεβαίωση του ΑΣΕΠ. 

9. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-07-2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 

2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως  ισχύει, 

10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 57270/02-08-2021 έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών.  

11. Την υπ’ αριθμ. 37/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Πολιτιστικού 

Αθλητικού και Κοινωνικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «Αριστοτέλης» έγκριση για 

ανακοίνωση προκήρυξης για σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από κεντρικούς 

αυτοτελής πόρους 

12. Την υπ' αριθμ. 258/16-03-2021 βεβαίωση της Διευθύντριας του Μορφωτικού Πολιτιστικού 

Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου «Αριστοτέλης» του Δήμου Πολυγύρου, περί 

ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού 

της παρούσας Ανακοίνωσης. 

13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και 

Κοινωνικού Νομικού Προσώπου «Αριστοτέλης» του Δήμου Πολυγύρου (ΦΕΚ 3277/τ.Β'/10-12-

2012). 

 

 

                                    

                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Ν.Π.Δ.Δ.) 

   

   

   

 

         Πολύγυρος  07-10-2021 

 

          Αρ. Πρωτ    1376 
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Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου για την 

κάλυψη αναγκών των Δημοτικών παιδικών σταθμών του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού 

και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου «Αριστοτέλης» του Δήμου Πολυγύρου, που εδρεύει στον 

Πολύγυρο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων που 

φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.» συνολικής διάρκειας έως 

δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  

απασχόλησης 
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

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 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

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 πρέπει να έχουν ηλικία έως 65 ετών  

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

Για την μοριοδότηση των υποψηφίων ισχύει το παρακάτω σύστημα αξιολόγησης και οι ενδιαφερόμενοι 

υποχρεούνται μαζί με την αίτηση να καταθέσουν και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

 

Σύστημα Μοριοδότησης – Αξιολόγησης Υποψηφίων  

Ο υποψήφιος αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:  

Εμπειρία μέχρι 10 έτη – 10 μόρια για κάθε έτος  

Βαθμός πτυχίου ως κάτωθι:  

Καλώς -5 μόρια  

Λίαν Καλώς -10 μόρια  

Άριστα -15 μόρια  

Μονογονεϊκή οικογένεια -5 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο  

Ανήλικα τέκνα -2 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο 
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Βαθμολογούμενη Εμπειρία  

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία 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.  

Η εμπειρία θεωρείται ισότιμη ασχέτως του Φορέα απασχόλησης του υποψηφίου.  

Η ανωτέρω εμπειρία τεκμαίρεται με την προσκόμιση των ανάλογων δικαιολογητικών. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά  

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. 

3. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο  

υποβολής της αίτησης. 

4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου, η οποία πρέπει να είναι  

σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 

5. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 

6. Βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 

εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου  

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου ότι α) δεν έχει καταδικαστεί για 

κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 

παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας), υπό 

επικουρική στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει 

παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 

περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα 

πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό στερητική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων. 

 

Δημοσίευση της Ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές 

εφημερίδες του νομού. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων 

της υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στον δικτυακό τόπο 

του Δήμου Πολυγύρου (www.polygyros.gr).  

Επιπλέων θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».  

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής   

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα 

απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία 

κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού 2371350731, διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50 (παλαιό Δικαστικό 

Μέγαρο),Τ.Κ. 63100, Πολύγυρος Ν. Χαλκιδικής, 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 ή της ανάρτησής της στον πίνακα 

ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στον 

δικτυακό τόπο του Δήμου Πολυγύρου (www.polygyros.gr), 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. 

 

Κατάταξη υποψηφίων  

Η αξιολόγηση των φακέλων και η επιλογή θα γίνει από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. βάσει της 

προαναφερόμενης μοριοδότησης.  

http://www.polygyros.gr/
http://www.polygyros.gr/
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Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 

περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που 

έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι 

ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν 

εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων  

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται από τους 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 υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας.  

 

Απασχόληση 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους 

αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων που 

συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η 

σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της 

νέας κατάταξης. 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 είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε 

λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά 

περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 

μίσθωσης έργου. 

  

Περιγραφή έργου  

 

Η ιατρική παρακολούθηση των νηπίων, που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς 

του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου «Αριστοτέλης» 

του Δήμου Πολυγύρου.   

• Η τήρηση των καρτελών υγείας των φιλοξενούμενων νηπίων, στους Δημοτικούς Παιδικούς 

Σταθμούς  αλλά και η άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας για τις τυχόν παρατηρήσεις του και 

υποδείξεις του που αφορούν την πρόληψη και την εξασφάλιση της υγείας των νηπίων στις εν  

λόγω δομές.  

• Παραπομπή των νηπίων, σε περίπτωση που χρειαστούν πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις, σε κρατικά 

ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και ενημέρωσή του για το αποτέλεσμα των εξετάσεων που 

υπέδειξε καθώς και αντίστοιχη ενημέρωση από πλευράς του των σχετικών καρτελών τους.  

• Επισκέπτεται τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα, τους κατά τόπους Δημοτικούς Παιδικούς 

Σταθμούς και εξετάζει ανά 15 ημέρες τα νήπια.  

• Υποβάλλει σε ιατρική εξέταση όλα τα νήπια και παρακολουθεί τη διανοητική και σωματική τους 

ανάπτυξη. Σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες ελέγχει για την τήρηση των υποχρεώσεων των 

εμβολιασμών τους και εξετάζει έκτακτα περιστατικά μετά από υπόδειξη των γονέων ή του 

εκπαιδευτικού προσωπικού.  

• Τηρεί τις καρτέλες παρακολούθησης της υγείας των νηπίων, υπό το πρίσμα του ιατρικού 

απορρήτου και για σοβαρά ζητήματα υγείας έρχεται σε επικοινωνία πρώτα με τους 

γονείς/κηδεμόνες και έπειτα ενημερώνει την Υπηρεσία.  

• Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την υγιεινή των νηπίων καθώς και για την 

άψογη υγειονομική κατάσταση των Σταθμών.  

• Ελέγχει κατά διαστήματα την καλή κατάσταση του φαρμακείου και είναι υπεύθυνος γι’ αυτήν.  
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• Υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη των νηπίων, από λοιμώδη νοσήματα και 

επιδημίες και αναπτύσσει δραστηριότητες αγωγής υγείας για αυτούς σε συνεργασία με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και με τους γονείς/κηδεμόνες. Καλεί σε συγκεντρώσεις τους 

γονείς/κηδεμόνες προς ενημέρωση, όταν αυτό απαιτείται.  

• Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στους Σταθμούς των νηπίων που απουσίαζαν από 

σοβαρή ασθένεια με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς/κηδεμόνες 

και τη προσωπική εξέταση.  

• Σε συνεργασία με την υπεύθυνη των Σταθμών, συντάσσει το διαιτολόγιο των νηπίων. 

   

Η διάρκεια της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι 12 μήνες.  

Η αμοιβή ορίζεται στις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€). 

 

 

   

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.  

 

 

  

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

ΑΔΑ: ΨΨΟ7ΟΕΛ6-Γ9Σ
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