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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  18/08/2022 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1271 

ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας 

(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2022 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας 
(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου 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 

ΝΠΔΔ προς το ΑΣΕΠ στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022. 

4. Την υπ’ αριθμ. 44/14-01-22 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων. 

5. Την υπ’ αριθμ. 1375/02-02-22 βεβαίωση του ΑΣΕΠ, ότι το υποβαλλόμενο αίτημα του 

Ν.Π. γίνεται δεκτό καθότι οι προσλήψεις δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης 

εργασίας και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-06-22 απόφαση της Επιτροπής 

του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει με την οποία εγκρίθηκαν για 

το ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.» του Δ. Εορδαίας δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι 

ένα (1) έτος, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο αίτημα στα πλαίσια του προγραμματισμού 

προσλήψεων έτους 2022.  

7. Την υπ’ αριθμ. 37/10-08-22 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την οποία εγκρίνεται η 

πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ιατρού Παθολόγου και ενός (1) ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου για τις 

ανάγκες των ΚΑΠΗ και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αντίστοιχα, με σύμβαση 

μίσθωσης έργου από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/07/2023.   

Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την 
κάλυψη αναγκών των παραρτημάτων των ΚΑΠΗ και των Δημοτικών 
Παιδικών Σταθμών του Δ. Εορδαίας του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)»,  που εδρεύει στην 
Πτολεμαΐδα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κάλυψη αναγκών 
των δομών Κοινωνικού & Προνοιακού χαρακτήρα» συνολικής διάρκειας 
από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-07-2023. Στο πλαίσιο του 
έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια 
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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 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

100 
ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (παρ. 
Α΄& Β΄ ΚΑΠΗ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 
31/07/2023 

1 

101 

ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (παρ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ) 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 
31/07/2023 

1 

 

Το έργο που θα εκτελεστεί θα είναι:  
ΚΩΔ. 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 
Κ.Α.Π.Η. του ΝΠΔΔ. 
ΚΩΔ. 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 ΝΠΔΔ του Δήμου Εορδαίας. 
 
Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στο κύκλο καθηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο 
Ν.Π.Δ.Δ.    
 

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 

 

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 35 έως 65 ετών και να έχουν δικαίωμα 
συνταγογράφησης για ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ 
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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 ΔΕ με το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ΔΕ 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. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

100 & 101 

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

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

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) 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 
3. Τίτλους σπουδών 
4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
5. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Ιατρού Παθολόγου ή Παιδιάτρου αντίστοιχα 
6. Εμπειρία 
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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 καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 
https://www.eordaia.gov.gr.  Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 

ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση tzioumari@ptolemaida.gr  ή 
ταχυδρομικά , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεμαϊδα, απευθύνοντάς 
την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ.  (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119). Στην 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο Δημοτικό 
κατάστημα.  Συγκεκριμένα από τις 19/08/22 έως και 29/08/22.  

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 – 
Διαδικασίες  Διαγωνισμών 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 
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.  

https://www.eordaia.gov.gr/
mailto:tzioumari@ptolemaida.gr
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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.  

 

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, 

καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε 

όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία 

πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 

προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την 

ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο 

χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι 

φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν 

υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής 

τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα. 

 
   

 
 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 
 

 
                      ΠΡΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
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