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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Θεσσαλονίκη   21 Μαρτίου 2018 
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                         
Ν.Π.∆.∆.  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                    Αριθµ. Πρωτ: 627 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                          
(Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ιεύθυνση: Μιαούλη 4, Τριανδρία  
Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55337 
Τηλέφωνο: 2310989280-9  
Fax: 2310 223 056  
E-MAIL: dpsthpk@otenet.gr 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ µε δύο (2) ΠΕ Ιατρούς Παιδιάτρους  

υπ' αριθµ. ΣΜΕ  1/2018 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

(Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016, µε τις οποίες προστέθηκε 

περίπτωση κζ΄στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄). 
4. Την υπ’ αριθ. 62/10-05-2017 (Α∆Α: 6ΡΩΦΟΞΕΞ-ΨΛΒ) απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε 

την οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και 
Οικογενειακής Μέριµνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης» στη δράση «Εναρµόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» για το έτος 2017-2018 που υλοποιείται από την 
ΕΕΤΑΑ στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση (ΕΠ 
ΑΝΑ∆ ∆ΒΜ)2014-2020» και των 13 Περιφερειακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ)2014-2020. 

5. Την υπ’ αριθµ. 12829/3-7-2017 (Α∆Α: 6ΡΞ4465ΧΙ8-Θ∆Η) Απόφαση ένταξης της Πράξης 
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής 2017-2018» µε ΟΠΣ 5007969 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020» 

6. Την υπ’ αριθµ. 41/27-02-2018 (Α∆Α:   9Ω0ΧΟΞΕΞ-5Ξ7 )Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη (2) ΠΕ 
Παιδιάτρων στα πλαίσια του ανωτέρου αναφερόµενου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

Απευθύνει 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο 
(2) άτοµα ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, για την υλοποίηση του προγράµµατος-έργου της 
ιατρικής παρακολούθησης των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και 
Οικογενειακής Μέριµνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης» το οποίο  υλοποιείται στα 
πλαίσια της <<δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής 2017-
2018»και συγκεκριµένα του εξής αριθµού ατόµων  ανά έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύµβασης (βλ.ΠΙΝΑΚΑΣ Α) µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΠΕ Παιδίατροι  
Από την υπογραφή 
της σύµβασης έως 

31/07/2018 
2 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

 
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 ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του 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. 
 

 

Αντικείµενο του έργου: Η στελέχωση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών του 
Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό το οποίο θα 
παρέχει στα βρέφη και στα νήπια τακτική ιατρική παρακολούθηση της υγείας και της 
ανάπτυξής σους. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική 
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του αντικειµένου της 
απασχόλησής τους. 

 

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 …. 
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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 … 

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

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

        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

µονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 

 

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. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
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Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης άδειας 
χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.  

Για την απόδειξη της εµπειρίας 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 για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 

«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., 
υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων 
τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα  απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση 
και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην ενότητα « ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του 
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος. 

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

 
 Ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο χώρο 
ανακοινώσεων των γραφείων ∆ιοίκησης, στην ιστοσελίδα του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(www.obrepom.gr) και συγκεκριµένα µέσω της διαδροµής: Κεντρική σελίδα �∆ηµοσιεύσεις�∆ιαγωνισµοί-
∆ιακηρύξεις�Προσλήψεις, καθώς και στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια». 
Το σχετικό παράρτηµα που συνοδεύει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και το έντυπο 
υποβολής συµµετοχής σε αυτήν µπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. 
∆ήµου Θεσσαλονίκης (www.obrepom.gr) µέσω της διαδροµής που προαναφέρθηκε. 
 
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

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: Οργανισµός Βρεφονηπιακής, 
Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Μιαούλη 4, Τριανδρία, 
Τ.Κ.55337 Θεσσαλονίκη. 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 ορίζεται από 26/03/2018 έως και 30/03/2018. 

Για περεταίρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλ.2310989280 
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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. Η κατάταξη µεταξύ 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 έχει τις 
περισσότερες µονάδες στο κριτήριο της εµπειρίας και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις 
περισσότερες µονάδες στο κριτήριο της ανεργίας. Αν προκύψει ισοβαθµία και στα δύο κριτήρια, η σειρά 
µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. 

 
 
Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης-επιλογής των 
ενδιαφεροµένων στο χώρο ανακοινώσεων των γραφείων ∆ιοίκησης, στην ιστοσελίδα του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. 
∆ήµου Θεσσαλονίκης (www.obrepom.gr) και συγκεκριµένα µέσω της διαδροµής: Κεντρική σελίδα 
�∆ηµοσιεύσεις�∆ιαγωνισµοί-∆ιακηρύξεις�Προσλήψεις, καθώς και στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία τριών (03) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα 
της ανάρτησής τους.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η ένσταση φέρει υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας 
(Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Μιαούλη 4, Τριανδρία, Τ.Κ.55337 Θεσσαλονίκη. 
Απασχόληση   

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τους επιλεγέντες υποψηφίους αµέσως 
µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ,αφού προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά( φορολογική 
και ασφαλιστική ενηµερότητα, αντίγραφο ποινικού µητρώου).   

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 οι οποίοι απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι 
συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης έργου. 

   

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί και το 
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» µε σήµανση έκδοσης «04-10-2016», το 
οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4, 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 της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό α) στην ιστοσελίδα 
του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ∆ήµου Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα µέσω της διαδροµής: Κεντρική σελίδα 
�∆ηµοσιεύσεις�∆ιαγωνισµοί-∆ιακηρύξεις�Προσλήψεις β) µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής Κεντρική σελίδα � Πολίτες � Έντυπα – 
∆ιαδικασίες � ∆ιαγωνισµών Φορέων� Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· 

 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
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ΑΔΑ: 72Ε0ΟΞΕΞ-ΙΓΧ


		2018-03-22T15:09:54+0200
	Athens




