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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΣΙΝΔΟΣ 06/05/2015
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                Αριθ. Πρωτ. 325/2015
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ                                                                                                                                                
Ταχ. Δ/νση        : Ν. Πλαστήρα 13, 57400 Σίνδος
Πληροφορίες  : E.Mόρρου            
Τηλέφωνο  : 2310 569543  
Fax  : 2310 569543         
Εmail                 :e.morrou@yahoo.gr                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2015

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

                 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (K.Π.Ο.Δ.Δ.)     
                                                                                                                                                                     

Έχοντας υπόψη:

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

άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και

του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012.

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

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

4. Την  υπ΄αρ  7/2014  απόφαση  του  Δ/κου  .Συμβουλίου  που  αφορά  τον  προγραμματισμό

πρόσληψης ενός παιδιάτρου με ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

5. Την απο 11-8-2014 αξιολόγηση αιτημάτων ΣΜΕ του ΑΣΕΠ με την αποδοχή της ειδικότητας

Π.Ε. Ιατρού Παιδιάτρου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος.

6. Το  υπ΄αριθμ.  πρωτ:  102853  /20-11-2014  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, περί

έγκρισης πρόσληψης ένα -1- άτομο   με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον «Κοινωνικό

Πολιτιστικό  Οργανισμό  Δήμου  Δέλτα  (Κ.Π.Ο.Δ.Δ..)»,  με  την  υπ'  αριθμ.

Σελίδα 1 από 6

ΑΔΑ: 6Β6ΥΩ9Ι-ΦΞΟ



ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/172/20642/10-10-2014 Απόφαση  της  Επιτροπής  του  άρθρου 2  §  1  της

ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-

12-2006), όπως  ισχύει.

7. Την  υπ’  αριθμ.  14/2015  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  περί  καθορισμού  των

ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου .

8. Την με αριθ. πρωτ.22560/26-3-2015  απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις έργου

στον «Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ..)» 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ΠΕ Παιδίατρου ,για την υλοποίηση
του έργου της  ιατρικής  παρακολούθησης των βρεφών και  νηπίων που φιλοξενούνται
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού
Δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ..)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός 
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα
Διάρκεια
σύμβαση

ς

Αριθμός
ατόμων

101 Κ.Π.Ο.Δ.Δ.. ΠΕ Παιδίατρος 12 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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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 είναι ηλικίας από 24 έως 65 ετών.
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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

άνωμονάδε
ς

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 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …
μονάδες 150 200 250 30 350 400 45 500 550 600 …
 *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα    

4. 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

5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
αριθμός 
τέκνων

1 2 3 4 5
…
.

μονάδες 50 100 150
20
0

250
…
.

7. 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)
κατηγορ
ίες  ΠΕ 
& ΤΕ

5 … 5,
5 … 6 … 6,

5 … 7 … 7,
5 … 8 … 8,

5 … 9 … 9,
5 … 1

0
κατηγορ
ία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 2

0

μονάδες 20
0 … 22

0 … 24
0 … 26

0 … 28
0 … 30

0 … 32
0 … 34

0 … 36
0 … 38

0 …
4
0
0

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες 
εμπειρίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

… 57 58 59
60 και
άνω

μονάδες 7
1
4

2
1

2
8

3
5

4
2

4
9

5
6

6
3

7
0

7
7

8
4

9
1

9
8

…
39
9

40
6

41
3

420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ
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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.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, από
την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος .

Για την  απόδειξη  της  εμπειρίας  αυτής  βλ.  δικαιολογητικά  περίπτωση
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
ανακοινώσεων  Συμβάσεων Μίσθωσης  Έργου  (ΣΜΕ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,
στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι  τρόποι  υπολογισμού  της  εμπειρίας  περιγράφονται  αναλυτικά  στο  «Παράρτημα
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Μίσθωσης  Έργου  (ΣΜΕ)»  (βλ.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  I.,  ενότητα  Ε.,
υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι  υποψήφιοι  για  την  απόδειξη  των  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  (βλ.  ΠΙΝΑΚΑ  Β),  των
λοιπών  ιδιοτήτων  τους  και  της  εμπειρίας  τους  οφείλουν  να  προσκομίσουν,  σε  ευκρινή
φωτοαντίγραφα, όλα  τα   απαιτούμενα  από την  παρούσα  ανακοίνωση  και  το  «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  οριζόμενα  στο  «Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ  :  Μετά  την  τελευταία  αναμόρφωση  του  ανωτέρω  Παραρτήματος  με  σήμανση
έκδοσης  «06-08-2014»  επισημαίνονται,  μεταξύ  άλλων,   τροποποιήσεις  σχετικές  με  τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους
που  παρακολουθούν  προγράμματα  του  ΟΑΕΔ,  κ.λ.π.),  της  πολυτεκνικής  και  μονογονεϊκής
ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσληψη άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας),  της
μονογονεϊκής ιδιότητας (σε περίπτωση διάστασης γονέων) και της μερικής απασχόλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας
και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε
δύο(2) ημερήσιες τοπικές  εφημερίδες του νομού. 

Ολόκληρη  η  παρούσα  ανακοίνωση  θα  αναρτηθεί  μαζί  με  το  «Παράρτημα  ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) » στην έδρα του Νομικού Προσώπου Ν .Πλαστήρα 13
Σίνδος , καθώς και στην ιστοσελίδα του.
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Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  αναζητήσουν  το  πλήρες  κείμενο  της  ανακοίνωσης,  το  σχετικό

παράρτημα,  καθώς  και  το  έντυπο  υποβολής  της  αίτησης  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  στην

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Δέλτα  (www.dimosdelta.gr).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 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:

Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ..) Ν .Πλαστήρα 13 Σίνδος Τ.Κ.

57400  υπόψη  κας   Παυλίδου  Αικατερίνης    (τηλ.  επικοινωνίας:  2310-569543  η  2310-

797411 ).

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 πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης στην εφημερίδα ή της ανάρτησής της
στην ιστοσελίδα του «Δήμου Δέλτα »,  (www.dimosdelta.gr).  εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

 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:  Έντυπα  αιτήσεων   Διαγωνισμών
Φορέων   Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ)·  γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ)  αλλά  και  στην  ηλεκτρονική  τους  διεύθυνση  (www.kep.gov.gr),  απ'  όπου  μέσω  της
διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
κριτηρίων του νόμου. 

1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία
που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης. 

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που
συγκεντρώνει  τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο της εμπειρίας και, αν αυτές συμπίπτουν,
αυτός που συγκεντρώνει  τις περισσότερες μονάδες  στο κριτήριο της ανεργίας. Αν προκύψει
ισοβαθμία  και  στα  δύο  κριτήρια,  η  σειρά  μεταξύ  των  υποψηφίων  καθορίζεται  με  δημόσια
κλήρωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στην ιστοσελίδα του. Δήμου Δέλτα  (www.dimosdelta.gr)

Κατά  των πινάκων αυτών επιτρέπεται  στους ενδιαφερόμενους  η άσκηση  ένστασης μέσα σε
αποκλειστική  προθεσμία τριών (3)  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. 

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται από
τους επόμενους  εγγεγραμμένους υποψηφίους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά
εγγραφής τους σε αυτόν και απασχολούνται  για το  υπολειπόμενο,  κατά περίπτωση, χρονικό
διάστημα  και  μέχρι  συμπληρώσεως  της  εγκεκριμένης  διάρκειας της  σύμβασης  μίσθωσης
έργου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ της  παρούσας  ανακοίνωσης  αποτελεί  και  το  «Παράρτημα
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Μίσθωσης  Έργου  (ΣΜΕ)» με  σήμανση  έκδοσης  «06-08-
2014», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης
δήλωσης με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·  και  ii)  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  για την
έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν
πρόσβαση στα παραρτήματα μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα   Έντυπα αιτήσεων   Διαγωνισμών
Φορέων  Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).
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