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                           Κερατέα, 06.09.2022 

                    Αριθμ. πρωτ.: 2115 
                                 

                      

   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2022 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με ένα (1) ΠΕ Ιατρό Παιδίατρο, στο 

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή 

τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής 

ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής 

απασχόλησης» Περίοδος 2022-2023 (Πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής ζωής»).  

 

Το Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ του Δήμου Λαυρεωτικής  

Έχοντας υπόψη: 
 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», σε συνδυασμό με το άρθρο 233, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114/τ.Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/08-10-1997), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).  

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/07-07-2016), 

με τις οποίες προστέθηκε περίπτωση κζ' στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 

(ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28-12-2006). 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 95989/26-12-2021 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Σ. με θέμα 

«Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 

του ν. 4829/2021 (ΦΕΚ 166/τ.Α΄/10-09-2021)».  
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7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7364/07-02-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΡΙ46ΜΤΛ6-ΒΓΨ) έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & 

Τοπ. Αυτ/σης - Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τμήμα προσωπικού 

Ιδιωτικού Δικαίου με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 

2022 των ΟΤΑ A΄ και Β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών» σύμφωνα με το οποίο οι 

Συμβάσεις μίσθωσης έργου (άρθ.30 ν.4314/2014) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 σε συνδυασμό με το άρθρο 186 

του ν.4635/2019, εξακολουθούν να εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της 

ΠΥΣ 33/2006 και ως εκ τούτου από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού. 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10945/02-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ) Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προς τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αιτήσεων 

συμμετοχής σε πρόγραμμά της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την 

ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής 

ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»   

Περιόδου 2022-2023.  

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 609/τ.Β΄/15-03-2013) του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 588/τ.Β΄/24-02-2017) 

και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και 

Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1948/10.08.2022 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του 

Δήμου Λαυρεωτικής περί ύπαρξης πιστώσεων. 

12. Την υπ’ αριθμ. 63/2022 (ΑΔΑ: 642ΥΟΞ1Β-7ΛΓ) της απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα «Πρόσληψη 

παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη κάλυψη των αναγκών των 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, για την 

υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και 

υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη 

πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 

δημιουργικής απασχόλησης» Περίοδος 2022-2023 (Πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής 

και Επαγγελματικής ζωής»)».  

13. Τις υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής που απορρέουν στο 

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους 
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στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, 

εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περίοδος 

2022-2023 (Πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»).   

14. Το γεγονός ότι οι δαπάνες εκτέλεσης των συμβάσεων έργου καλύπτονται αποκλειστικά 

από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 

 
 

Ανακοινώνει 

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ΠΕ Ιατρού, ειδικότητας Παιδιάτρου, 

για την υλοποίηση του προγράμματος - έργου της Ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας 

των Βρεφών και Νηπίων προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, συνολικής διάρκειας από την 

υπογραφή της σύμβασης έως και 31.07.2023, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς 

και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε 

υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περίοδος 2022-2023 (Πρώην «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»), και συγκεκριμένα του εξής αριθμού ατόμων, ανά 

υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 

απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός 

απασχόλησης 
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός 

ατόμων 

101 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» 
Δήμου Λαυρεωτικής 

ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων 
Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 
31/07/2023 

1 

 

 
 

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. 
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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. 

 

Ο/Η επιλεγέντας/είσα οφείλει να προσκομίσει κατά την πρόσληψη στον Φορέα 

πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 

3758/τ.Β’/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση. 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

Η στελέχωση των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου 

Λαυρεωτικής με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό το οποίο θα παρέχει στα βρέφη και στα 

νήπια τακτική ιατρική παρακολούθηση της ψυχοσωματικής υγείας και της ανάπτυξής τους. 

O τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι σε όλα τα τμήματα των Βρεφονηπιακών Σταθμών του 

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής και συγκεκριμένα στις δομές του 1ου και 2ου 

Βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου και του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κερατέας. 

Ο παιδίατρος θα πραγματοποιεί τρεις (3) επισκέψεις την εβδομάδα, στους Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς για εξέταση των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται και θα τηρεί στο κάθε τμήμα 

ατομικό φάκελο υγείας για κάθε βρέφος και νήπιο. 

Επίσης θα έχει παρουσία όποτε προκύψει έκτακτη ανάγκη ή έκτακτο γεγονός αλλά και στις 

κοινωνικές εκδηλώσεις των Βρεφονηπιακών Σταθμών Κερατέας και Λαυρίου.  

Στις υποχρεώσεις του είναι να συνεπιμελείται και υπογράφει με την αρμόδια επιτροπή το 

διαιτολόγιο των Βρεφονηπιακών Σταθμών.  

Η αμοιβή του αναδόχου που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ 

(1.200,00 €) το μήνα, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων, εφόσον προβλέπονται 

από την κείμενη νομοθεσία. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία στα κύρια προσόντα νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση 
έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο 
της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

101 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας 
χρησιμοποίησης του τίτλου της 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 Ι., στοιχείο 11. Πιστοποιητικά 
απόδειξης εμπειρίας 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
αα.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  
μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040 
 

αβ.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω 

36036360 
 

 

1040 
 

  

μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360    
  
2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες) 

             
 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες) 
 
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες ) 

        
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 

μονάδες 50 100 150 200 250 300 

       

 
 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (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 
 

               

7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) * 
 
8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) * 
 
9.  ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) * 
 
10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  * 
  α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες) 
  β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες) 
 
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες) 
 

μήνες εμπειρίας 
 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
… 

 
57 

 
58 

 
59 

 
84 και άνω 

μονάδες 
 

7 
 

14 
 

21 
 

28 
 

35 
 

42 
 

49 
 

56 
 

63 
 

70 
 

77 
 

84 
 

91 
 

98 
 

… 
 

399 
 

406 
 

413 
 

588 
 

 
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες) 
 

 
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονάδες) 
 
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων 
ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, 
βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε 
κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. 
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Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται 

αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με 

σήμανση έκδοσης «6-7-2021» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ., 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 

ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα 

ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «6-7-2021», 

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω 

Παραρτήματος. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 

Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης (μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων 

Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ))» με σήμανση έκδοσης «6-7-2021» καθώς και το έντυπο 

της αίτησης συμμετοχής (ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ) σε αυτήν, μπορούν να αναζητηθούν 

στο χώρο ανακοινώσεων της Έδρας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, στο 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Λαυρεωτικής και στην ιστοσελίδα 

του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, (www.kefalos.gr).  

Επιπλέον, η ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Για κάθε 

ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης 

(σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 

ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μόνο 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου NPDD@kefalos.gr  

 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής.  

 Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει 

απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες 

αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  

http://www.kefalos.gr/
mailto:NPDD@kefalos.gr
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας 

στο χώρο ανακοινώσεων της Έδρας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής ή στο 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Λαυρεωτικής ή στην ιστοσελίδα του 

(www.kefalos.gr), ή στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 

παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 

(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα. 

 Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 

22993 - 20236. 

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 αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής 

της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 

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) 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: Πολίτες → Έντυπα - Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Μίσθ. 

Έργου (ΣΜΕ) 

 

http://www.asep.gr/
http://www.kep.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει 

των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). 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. 

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός 

που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο και, αν αυτές 

συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο 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 την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους 

πίνακες κατάταξης επιλογής των ενδιαφερομένων στο χώρο ανακοινώσεων της Έδρας, στο 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Λαυρεωτικής (θα συνταχθεί και 

σχετικό πρακτικό ανάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 5 του Ν. 4765/2021 όπως 

ισχύει, το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας) και στην ιστοσελίδα, 

(www.kefalos.gr) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς και στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια». 

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία 

μας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες 

υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των 

πινάκων κατόπιν ενστάσεως 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 

http://www.kefalos.gr/
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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. 

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα 

ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «6-7-2021», 

το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη 

συμμετοχή των υποψηφίων στην διαδικασία επιλογής και ιι) οδηγίες για τη 

συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. ΣΜΕ 

1ΠΕ/ΤΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα 

κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές 

ρυθμίσεις.· Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα 

ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «6-7-2021», 

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  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών 

Φορέων Μίσθ. Έργου ΣΜΕ· 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 
 
 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ 
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