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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Νιγρίτα 06 Μαΐου 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4/2020

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Το Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας , έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν2776/1999 (ΦΕΚ 291/24-12-1999) -Σωφρονιστικού Κώδικα περί παροχής υγειονομικής περίθαλψης στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας μας.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και άρθρου 31 του Ν58819/07-04-2003 (ΦΕΚ 463/17-04-2003) περί
εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης και δη την παροχή ιατρικών
υπηρεσιών, είτε από μόνιμο ιατρικό προσωπικό είτε από ιατρικό προσωπικό ανάλογων ειδικοτήτων
αμειβόμενο κατ’ επίσκεψη.
3. Την συμπλήρωση της με αριθ.2/532/0022/24-01-2002 (ΦΕΚ 106/β) ΚΥΑ με την υπ΄ αριθμ.
Απόφαση 2/81833/0022 ( ΦΕΚ2258/Β/31-12-2010) σχετικά με το ανώτατο όριο αμοιβής ιδιωτών
ιατρών που επισκέπτονται τα Καταστήματα Κράτησης
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 4, του ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/10-01-2014) σχετικά με τις
συμβάσεις των κατ΄ επίσκεψη ιατρών με τα Καταστήματα Κράτησης που συνάπτονται κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.2527/1977, για λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας και της υγείας των κρατουμένων .
5. Το ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
6. Την απόφαση 3050οικ./ΦΕΚ 904 τ.Β/17-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη.
7. Την απόφαση 4298/ΦΕΚ 938 τ.Β /20-03-2020 του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.
8. Την με αριθμό 4778οικ/28-04-2020 απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που
αφορά την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ.
(10.560,00), εις βάρος του ΑΛΕ 2420989001 για δαπάνη αμοιβής κατ’ επίσκεψη ιατρών στο
Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας για το χρονικό διάστημα Μαΐου – Δεκεμβρίου 2020.
9. Την με αριθ. 56/2020 απόφαση του α.α.Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας που
εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την πρόσληψη ιατρικού και οδοντιατρικού
προσωπικού και την υπογραφή σύμβασης εργασίας-παροχής ιατρικής-οδοντιατρικής περίθαλψης
ορισμένου χρόνου στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρεις (3) ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη
αναγκών του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών. Στο πλαίσιο
του έργου αυτού θα απασχοληθεί στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας, ανά 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
101

103

104

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Κ.Κ. Νιγρίτας

Κ.Κ. Νιγρίτας

Κ.Κ. Νιγρίτας

ΠΕ Ιατρός Παθολόγος

ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος

ΠΕ Ιατρός Οδοντίατρος

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Από την υπογραφή της
σύμβασης και για
χρονικό διάστημα έως
οκτώ (8) μήνες

01

Από την υπογραφή της
σύμβασης και για χρονικό
διάστημα έως οκτώ (8)
μήνες

01

Από την υπογραφή της
σύμβασης και για χρονικό
διάστημα έως οκτώ (8)
μήνες

01

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (για τους ανωτέρω κωδικούς απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1.Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή

101,103,104

δίπλωμα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.
2.Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
3.Άδεια
λήψης
τίτλου
αντίστοιχης
ειδικότητας.
4.Βεβαίωση
ιδιότητας
μέλους
ιατρικού
συλλόγου.
5.Πιστοποίηση
στο
σύστημα
ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 25 έως 65 ετών και
να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙ ΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1.ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ) (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας , με ανώτατο όριο
τους 60 μήνες)
μήνες
μονάδες

1
7

2
14

3
21

4
28

5
35

6
42

….…..
……..

7
49

60 και άνω
420

3. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται
με το 10)
κατηγορίες
101,103,104

5

… 5,5

…

μονάδες

10

… 55

… 60

6

…

…

6,5

… 65

7

… 70

…

7,5

… 75

…

8

… 80

…

…

8,5

… 85

9

… 90

…

9,5

… 95

…

10

… 100

4. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (5 μονάδες ανά μήνα ανεργίας και έως 12 μήνες)
μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση/άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται.
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας χρησιμοποίησης τίτλου
ιατρικής/οδοντιατρικής της αντίστοιχης ειδικότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας
3. Aντίγραφο του πτυχίου ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. Σε
περίπτωση πτυχίων ή τίτλων της αλλοδαπής να επισυναφθεί η πράξη αναγνώρισης των τίτλων
αυτών καθώς και η ακριβής αριθμητική βαθμολογία του βασικού τίτλου.
4. Αντίγραφο τίτλου ιατρικής ή οδοντιατρικής ειδικότητας
5. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου .
6. Αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος από τον αρμόδιο Φορέα.
7. Αναφορικά με τη συμπλήρωση του πεδίου «εμπειρία» :
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I. Πιστοποιητικό διατήρησης νόμιμου ιατρείου ή οδοντιατρείου από τον αρμόδιο φορέα σε
περίπτωση που έχει δηλωθεί στο αντίστοιχο πεδίο.
II. Σε κάθε άλλη περίπτωση, βεβαίωση που χορηγείται από τους αρμόδιους φορείς ή σχετική
βεβαίωση εργοδότη.
8. Πιστοποίηση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
9. Ότι άλλο δικαιολογητικό τυχόν ήθελε ζητηθεί.
Δημοσίευση της διακήρυξης
Ανάρτηση ολόκληρης της διακήρυξης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στην
ιστοσελίδα
του Προγράμματος «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr
και «ΚΗΜΔΗΣ»
https://login.eprocurement.gov.gr, καθώς και στον Ιατρικό και Οδοντιατρικό Σύλλογο Σερρών.
Υποβολή δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο 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:
Tαχυδρομική Διεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας:
2Ο χλμ Νιγρίτας- Σερρών, ΤΚ 62200
Συμπληρωματικές και διευκρινιστικές πληροφορίες παρέχονται από το Οικονομικό τμήμα
Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας.
Πληροφορίες :
Tηλ: 23220 25841, 23220 25842 και 23220 25817 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Στην περίπτωση αποστολής των δικαιολογητικών
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

του

το εμπρόθεσμο κατάθεσης κρίνεται με βάση την

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκατρείς (13) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την ίδια ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι από 06-05-2020 έως και 18-05-2020.

Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
τεθέντων κριτηρίων (όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη).
Αρμόδια, για την επεξεργασία και κατάταξη των υποψηφίων ιατρών και οδοντιάτρων, είναι η Επιτροπή
Συνοπτικών Διαγωνισμών του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας που έχει συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό.
Κατόπιν, η τελευταία εισηγείται προς το Διευθυντή του Καταστήματός μας, ο οποίος και επικυρώνει την
τελική κατάταξη των υποψηφίων.
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 που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με
βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης
(εμπειρία, βαθμός τίτλου σπουδών, χρόνος ανεργίας ).
2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (εμπειρία) και αν αυτές συμπίπτουν, η
σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
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Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Καταστήματος.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών , η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησής
τους. Οι ενστάσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως, ή 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 διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην
παρούσα διακήρυξη.

Απασχόληση
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως
μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή
κατ΄ ένσταση ελέγχου 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.
Με εντολή Υφυπουργού
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ α.α

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Νιγγρίτα **-** -**
Αρ. Πρωτ.: **

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο **
Παροχής Ιατρικών-Υγειονομικών υπηρεσιών της αριθ. 04/2020 διακήρυξης
Στη Νιγρίτα σήμερα
**-**-**** και στα γραφεία του Καταστήματος Kράτησης
Νιγρίτας ο
Διευθυντής του Καταστήματος κ. *************, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και ο κ
************** Ιατρός ειδικότητας ***********/Οδοντίατρος, κάτοικος ****** οδός ******και αρ.**
περιοχή ****** και ΑΦΜ *********, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
Αφού λάβαμε υπόψη Την με αριθμό 4778οικ/28-04-2020 απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, που αφορά την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ.
(10.560,00), εις βάρος του ΑΛΕ 2420989001 για δαπάνη αμοιβής κατ’ επίσκεψη ιατρών στο Κατάστημα
Κράτησης Νιγρίτας για το χρονικό διάστημα Μαΐου – Δεκεμβρίου 2020.
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα του, αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση της
Υγειονομικής υπηρεσίας των κρατουμένων από την ** η μηνός ** του έτους 2020 με αμοιβή κατ’
επίσκεψη και με τους παρακάτω όρους :
1) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να προσέρχεται στο Κατάστημα το ελάχιστο
τέσσερις φορές το μήνα και σε ημέρες και ώρες που θα καθοριστούν από τον πρώτο των
συμβαλλομένων, καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις εφόσον ήθελε κληθεί προς τούτο.
2) Η αμοιβή του δεύτερου συμβαλλόμενου δεν θα υπερβαίνει τα 440,00 ΕΥΡΩ το μήνα, καθώς
ορίζεται με κοινή απόφαση Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και
Οικονομικών. Τα δικαιολογητικά της εν λόγω αμοιβής θα υποβάλλονται στην αρμόδια
Δημοσιονομική Υπηρεσία Ελέγχου και Εποπτείας του Νομού Σερρών μετά το πέρας του εκάστοτε
μηνός και μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων και φόρων.
3) Η αμοιβή των 440,00 ΕΥΡΩ θα παρέχεται μόνο όταν αυτή καλύπτεται από τις επισκέψεις
των ασθενών που θα πραγματοποιεί ο ανωτέρω Ιατρός ειδικότητας ***********/Οδοντίατρος
μέσα στη διάρκεια του μήνα. Για τις επιπλέον επισκέψεις δεν θα έχει δικαίωμα αμοιβής.
4) Σε περίπτωση που ο δεύτερος των συμβαλλομένων ήθελε αποχωρήσει από την υπηρεσία,
υποχρεούται να γνωστοποιήσει τούτο στην υπηρεσία τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα, ώστε να
υπάρξει επαρκές χρονικό διάστημα αντικατάστασής του, από άλλον ιατρό όμοιας ειδικότητας.
5) Η υπηρεσία του Καταστήματος διατηρεί το δικαίωμα αντικαταστάσεως του, όποτε ήθελε κρίνει
τούτο σκόπιμο, χωρίς προειδοποίηση. Στην προκειμένη περίπτωση ο δεύτερος των συμβαλλομένων
δεν δύναται να εγείρει καμία απαίτηση.
6) Η παρούσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από **-**-2020 έως την **-**-2020.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία όμοια πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφηκε
νόμιμα από τους συμβαλλομένους. Δύο πρωτότυπα παραμένουν στο Κατάστημα
Κράτησης Νιγρίτας ενώ το τρίτο πρωτότυπο παρέλαβε ο ιατρός/οδοδντίατρος.
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