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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ
(Ο.Κ.Τ.Δ.Α.Ν)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ
H ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ.
«ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ»
Έτοντας σπόυη:
1. Τελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6 Ν. 2527/97 όπσο αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ
N. 3812/2009 θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4314/14.
2.

Τηο

δηαηάμεηο

ηνπ

Ν. 3852/2010

«Νέα

Αξρηηεθηνληθή

ηεο

Απηνδηνίθεζεο

θαη

ηεο

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87 Α), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρύνπλ.
3. Τελ ππ ́ αξ .πξση.: 6451/07-06-2019 Πξóζθιεζε Δθδήισζεο Δλδıαθέξνληνο ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α.
Α.Δ. γıα ηε δξάζε “Eλαξκóλıζε νıθνγελεıαθήο & επαγγεικαηıθήο δσήο έηνπο 2019-2020” ζηελ
νπνíα πξέπε ı θαη ́ ειάρ ıζην λα παξέρεηαı θαı λα εμαζθαιíδεηαı ζηα θıινμελνύκελα βξέθε θαı
λήπıα ε ηαθηıθή ıαηξıθή παξαθνινύζεζε (άξζξν 4 παξ. 4.2).
4.

Τελ

ππ’

αξηζκ.

67/15-07-2019

απόθαζε

Γηνηθεηηθνύ

Σπκβνπιίνπ

ηνπ

Ν.Π.Γ.Γ.

«Οξγαληζκόο Θνηλσληθώλ Υπεξεζηώλ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ», κε ζέκα: «Έγθξηζε πξόζιεςεο
Παηδηάηξνπ
κε
Πξνγξακκάησλ».

ζύκβαζε

κίζζσζεο

έξγνπ

ζην

πιαίζην

Σπγρξεκαηνδνηνύκελσλ

5. Τηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο».
6. Τελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1813/06-08-2019 βεβαίσζε πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε
ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο.

Ανακοινώνει
Τελ πξόζεζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο Θνηλσληθώλ Υπεξεζηώλ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ»,
λα ζπλάςεη ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε αληηθείκελν
ηελ παηδηαηξηθή παξαθνινύζεζε ζσκαηηθήο πγείαο ησλ βξεθώλ θαη λεπίσλ πνπ θηινμελνύληαη
ζηνπο Παηδηθνύο θαη Βξεθνλεπηαθνύο Σηαζκνύο ηνπ Ο.Θ.Υ.Γ.Α.Ν.
Σην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί έλα (1) άηνκν εηδηθόηεηαο ΠΔ Παηδηάηξσλ γηα
ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 31-07-2020 θαη ε πξνβιεπόκελε
δαπάλε πνπ ζα βαξύλεη ηνλ Ο.Θ.Υ.Γ.ΑΝ. είλαη έληεθα ρηιηάδεο επξώ (11.000 €).

ΑΔΑ: 6ΝΑΣΟΚΠΦ-ΥΞ1
Γενικά προσόντα
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 25 έσο 65 εηώλ θαη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ
θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ
επηιέγνπλ.
2. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ ππαιιειηθνύ θώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία,
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε)
3. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα έθδνζεο Γειηίνπ Παξνρήο Υπεξεζηώλ.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1. Πηπρίν ή δίπισκα Ηαηξηθήο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή
ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,
2. Άδεηα άζθεζεο Ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο.
3. Άδεηα ιήςεο ηίηινπ εηδηθόηεηαο Παηδηάηξνπ.
4. Σύληνκν Βηνγξαθηθό Σεκείσκα.
5. Βεβαίσζε από ηνλ Ηαηξηθό Σύιινγν από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο
άζθεζεο ηνπ Ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο, κεηά ηελ ιήςε ηίηινπ εηδηθόηεηαο Παηδηάηξνπ.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Αίηεζε.
2. Αληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.
3. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ
ππαιιειηθνύ θώδηθα.
4. Αληίγξαθν πηπρίνπ.
5. Άδεηα άζθεζεο Ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο.
6. Άδεηα ιήςεο ηίηινπ εηδηθόηεηαο Παηδηάηξνπ.
7. Σύληνκν Βηνγξαθηθό Σεκείσκα.
8. Βεβαίσζε από ηνλ Ηαηξηθό Σύιινγν από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο
άζθεζεο ηνπ Ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο, κεηά ηελ ιήςε ηίηινπ εηδηθόηεηαο Παηδηάηξνπ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά είηε
απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε
θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο
Θνηλσληθώλ Υπεξεζηώλ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ», Θ. Θνδύξε 18, Τ.Θ. 72100 Άγηνο Νηθόιανο,
απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ, ππόςηλ θαο Παπακηηζάθε Μαξίλαο (ηει.
επηθνηλσλίαο: 28410 86090).
Σηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά)
θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο
εθεκεξίδεο.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΓΚΑΛΟΤ

