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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                 ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α  20/09/2017 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                       Αριθµ. Πρωτ.: 1493 
ΝΠ∆∆ «Κοινωνικής Πολιτικής 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας 
(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ  1/2017 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας 
(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του ∆ήµου Εορδαίας   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 
του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014. 

3. Το Παράρτηµα Γ΄ µε θέµα «Αίτηµα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη Συµβάσεων 
Μίσθωσης Έργου, µε κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους» του 
ΝΠ∆∆ προς το ΑΣΕΠ στα πλαίσια του προγραµµατισµού προσλήψεων έτους 2017. 

4. Την υπ’ αριθµ. 261/22-2-17 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων. 

5. Την υπ’ αριθµ. 35084/15-3-17 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας προς το ΑΣΕΠ για πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση 
µίσθωσης έργου µε κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους, στο 
ΝΠ∆∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» του ∆. Εορδαίας. 

6. Την υπ’ αριθµ. 4612/5-4-17 βεβαίωση του ΑΣΕΠ, ότι το υποβαλλόµενο αίτηµα του 
Ν.Π. γίνεται δεκτό καθότι δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας και δεν 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

7. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/1-8-17 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ.1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει µε την οποία εγκρίθηκαν για 
το ΝΠ∆∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.» του ∆. Εορδαίας δύο (2) συµβάσεις µίσθωσης έργου µέχρι 
ένα (1) έτος, σύµφωνα µε το υποβαλλόµενο αίτηµα. 

8. Την υπ’ αριθµ. 49/2017 απόφαση του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ µε την οποία εγκρίνεται η 
πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ιατρού Παθολόγου και ενός (1) ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου για τις 
ανάγκες των ΚΑΠΗ και των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών αντίστοιχα, µε σύµβαση 
µίσθωσης έργου από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31/07/2018. 

9.  Την υπ’ αριθµ. 134469/15-9-17 έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας.       

Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δύο (2) άτοµα για την 
κάλυψη αναγκών των παραρτηµάτων των ΚΑΠΗ και των ∆ηµοτικών 
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Παιδικών Σταθµών του ∆. Εορδαίας του ΝΠ∆∆ «Κοινωνικής Πολιτικής 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)»,  που εδρεύει στην 
Πτολεµαϊδα, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Κάλυψη αναγκών 
των δοµών Κοινωνικού & Προνοιακού χαρακτήρα» συνολικής διάρκειας 
από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31-07-2018. 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 ∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

100 
ΝΠ∆∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (παρ. 
Α΄& Β΄ ΚΑΠΗ ∆. ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύµβασης 

έως 
31/07/18 

1 

101 

ΝΠ∆∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (παρ. 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ) 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύµβασης 

έως 
31/07/18 

1 

 
Το έργο που θα εκτελεστεί θα είναι:  
ΚΩ∆. 100: Η παρακολούθηση της σωµατικής υγείας, η παροχή υποδείξεων, ιατρικών 
συµβουλών, ιατρικών συνταγών – γνωµατεύσεων, παραποµπή για ιατρικές εξετάσεις σε 
Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και µέτρα για την σωµατική και ψυχική υγεία των µελών των ΚΑΠΗ 
του ΝΠ∆∆. 
ΚΩ∆. 101: Η παρακολούθηση της σωµατικής υγείας, η ιατρική συµβουλευτική και η λήψη 
µέτρων που θα διασφαλίζουν την υγεία των φιλοξενούµενων βρεφών και νηπίων στους 
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Εορδαίας. 
 
Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στο κύκλο καθηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο 
Ν.Π.∆.∆.    
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα 
ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής. 
2.  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
3. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παθολόγου 

 
 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα 
ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής. 
2.  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
3. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου 
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Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 35 έως 65 ετών και να έχουν δικαίωµα 
συνταγογράφησης για ασφαλισµένους στον ΕΟΠΥΥ 

 

 

 

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 

µονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο) 
αριθµός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

µονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

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

αριθµός τέκνων 3           

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)  
αριθµός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

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 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ∆Ε 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

µονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

        10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες) 
µήνες εµπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

µονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 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 των ειδικοτήτων που 
ζητούνται για την εκτέλεση του έργου. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

 

100 & 101 

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης 
άδειας χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής των αντίστοιχων  
ειδικοτήτων.  
 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν τα εξής 
δικαιολογητικά:  
1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας (δύο όψεις) 
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3. Τίτλους σπουδών 
4. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
5. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Ιατρού Παθολόγου ή Παιδιάτρου αντίστοιχα 
6. Εµπειρία 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια 
ηλικίας, θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του 
νοµού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµερήσια ή 
εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και 
συγκεκριµένα στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του δήµου στον 
οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, 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∆∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.» ∆ήµος Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 
15, Τ.Κ. 50200 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του ΝΠ∆∆ υπόψη κ. 
Τζιούµαρη Αλεξάνδρας (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119). 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 και της ανάρτησής της στο ∆ηµοτικό κατάστηµα και 
συγκεκριµένα από τις 27/09/17 έως και 6/10/17.  

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)·  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  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. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της 
ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

2. Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) 
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από 
τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική 
ιδιότητα, αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκή ιδιότητα, βαθµός τίτλου σπουδών, 
εµπειρία). 

3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός 
που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος 
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ανεργίας) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο 
δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν 
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια 
κλήρωση. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε 
είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων 
συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων 
µας.  

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα 
σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία 
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους.  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση   
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τους επιλεγέντες 
υποψηφίους αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων 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 λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, 
απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι 
συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης έργου. 
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