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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                   
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 76 
Ταχ. Κώδικας : 57013 

     

          
     Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ 

ΙΑΤΡΟ  ΠΑΘΟΛΟΓΟ, έναν (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ, έναν (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ, έναν (1) ΠΕ ή ΤΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ, έναν (1) ΠΕ ή ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, έναν (1) ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΟ για την υλοποίηση 

του έργου "REMOTE HEALTHCARE SERVICE PROVISION" με το ακρωνύμιο «REMOTECARE» του 

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTEREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020. 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 
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 ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α') 

4. Τις διατάξεις του αρθ. 30 του Ν.4314/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1035/10-11-2017 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν. 

3345/2005 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου στο 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 

(REMOTECARE)». 
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6. Τη σύμβαση χρηματοδότησης Νο. Β2.9α.06 (subsidy contract) μεταξύ του Επικεφαλής εταίρου 

(Δήμου Ωραιοκάστρου) και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος INTEREG V-A Ελλάδα - 

Βουλγαρία 2014-2020 για το έργο «REMOTECARE», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την υπ΄ αριθ.120284/2-11-2017 εγγραφή του Δήμου Ωραιοκάστρου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με κωδικό έργου ΜISχωροταξικό 

(ενάριθμος) 2017ΕΠ20860027REMOTECARE – INTERREGGR-BG-1819-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 

8. Την υπ'αριθμ.477/2021 απόφαση της Οικ.Επιτροπής περί υποβολής αιτήματος υποβολής έγκρισης 

πρόσθετων Δράσεων του έργου με τίτλο: «Remote Healthcare Service Provision» και με ακρωνύμιο 

"REMOTECARE" 

9. Την έγκριση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 7-4-2022 

10. Την υπ΄ αριθ. 163 / 2022 απόφαση της Οικ.Επιτροπής περί Αποδοχής των πρόσθετων Δράσεων και 

αποδοχής της χρηματοδότησης των πρόσθετων δράσεων του έργου με τίτλο: «Remote Healthcare 

Service Provision» και με ακρωνύμιο ΄΄REMOTECARE» 

11. Την υπ. αριθ. 245/27-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου με 

θέμα: «Λήψη απόφασης α) Έγκρισης απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου έξι ατόμων, στο 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Remote Healthcare Service Provision» με το ακρωνύμιο 

«REMOTECARE» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 

2014-2020 και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για το σκοπό αυτό. 

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14759 / 4-7-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης περί δέσμευσης πιστώσεων 

για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας 

ανακοίνωσης. 

 

Ανακοινώνει 

Την πρόθεση του Δήμου Ωραιοκάστρου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟ  

ΠΑΘΟΛΟΓΟ, έναν (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ, έναν (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ, έναν (1) ΠΕ ή ΤΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ, έναν (1) ΠΕ ή ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, έναν (1) ΠΕ   ΨΥΧΟΛΟΓΟ 

 διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως  το τέλος του προγράμματος 04/01/2023, ( 

με δυνατότητα παράτασης εφόσον το έργο παραταθεί), για τη λειτουργία του οχήματος μετακίνησης 

κλιμακίων ιατρών και επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Remote Healthcare Service Provision» με το 

ακρωνύμιο «REMOTECARE» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 

2014-2020. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

101 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

Από την 
υπογραφή 

της σύμβασης 
έως 

04/01/2023 

1 

102 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 

Από την 
υπογραφή 

της σύμβασης 
έως 

04/01/2023 

1 

103 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Από την 
υπογραφή 

της σύμβασης 
έως 

04/01/2023 

1 

104 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

Από την 
υπογραφή 

της σύμβασης 
έως 

04/01/2023 

1 

105 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕ/ΤΕ  
ΦΥΣΙΟΘΕΡ/ΤΗΣ 

Από την 
υπογραφή 

της σύμβασης 
έως 

04/01/2023 

1 

106 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

Από την 
υπογραφή 

της σύμβασης 
έως 

04/01/2023 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101/102 

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ 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 κατά περίπτωση. 
δ)  Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 
ε)  Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη 
με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του 
ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 
 

  103 

1.Πτυχίο ή δίπλωμα Οδοντιατρικής 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,   
2. Άδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος,  
3. Πρόσφατη βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

104 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής 
Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας 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, ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού,  
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η 
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης 
στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του ν.4488/2017 
(Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους 
από την έκδοσή της. 
 

 

105 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
 β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή ή βεβαίωση ότι πληροί όλες 
τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή,  
γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η 
οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την 
έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007  ή Βεβαίωση 
εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει 
μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον 
Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους. 
 

 

106 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας 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. Γίνεται, επίσης, δεκτό πτυχίο Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία (μόνο για αποφοίτους έως 
31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως 
ισχύει) 402 ΄Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
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 
 
 

μονάδες 4
0 

8
0 

12
0 160 200 240 280 320             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 
30
0 

 
 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) 
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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. 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 
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 των έργων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

101,102,103 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης  άδειας 
χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής της αντίστοιχης ειδικότητας.  
Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 11. Πιστοποιητικά απόδειξης 
εμπειρίας. 
 

104 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, 
άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης πλήρωσης των 
νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του 
Κοινωνικού Λειτουργού. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., 
στοιχείο 11. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

105 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, άδειας 
άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή ή βεβαίωσης  νομίμων 
προϋποθέσεων ..  
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. 

106 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, από την 
παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης πλήρωσης των 
νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου. Για 
την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 
Μίσθωσης έργου ΣΜΕ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι., στοιχείο 11. Πιστοποιητικά απόδειξης 
εμπειρίας.  
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Επιπροσθέτως πρέπει να προσκομιστούν 

α)  Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία) 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού 

κώδικα(Ν.3528/2007) 

γ) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 

 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας  από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική 
καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του αντικειμένου της απασχόλησής 
τους. 
 
 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Μίσθωσης έργου ΣΜΕ» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ενότητα 
Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   
 
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 στη διαδικασία επιλογής 
και ιι) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 1ΠΕ/ΤΕ ή 
ΣΜΕ 2ΔΕ/ΥΕ, 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 αυτό, 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· 
 
 
Στην περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, η σειρά προτεραιότητας των κριτηρίων 
διαμορφώνεται ως ακολούθως: χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός 
τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου 
σπουδών, εμπειρία. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των ενδιαφερομένων καθορίζεται 
με δημόσια κλήρωση. 
 
 
Στόχος του έργου:  

Έχει ως πρωταρχικό στόχο να βελτιώσει την προσβασιμότητα των αγροτικών περιοχών της διασυνοριακής 

περιοχής σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες. Το έργο φέρει πολλαπλά αποτελέσματα, όπως η αναβάθμιση της 

υγείας των κατοίκων, η μείωση της εισόδου στα νοσοκομεία και η παροχή βασικών ιατρικών υπηρεσιών 

σε τακτική βάση, αλλά κυρίως προάγει την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και 

των διακρίσεων καθώς παρέχει ιατρική περίθαλψη σε ανθρώπους απομονωμένων περιοχών που δεν 

μπορούν εύκολα να επισκεφθούν ιατρικές μονάδες σε μεγάλα αστικά κέντρα, κάτι που έχει καταστεί 

κορυφαία προτεραιότητα για την ΕΕ.  

Η υλοποίηση των δράσεων του έργου RemoteCAREέχει σημαντικό αντίκτυπο στην βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων αγροτικών περιοχών. Ένας από τους πυλώνες διαμόρφωσης του συστήματος υγείας 

στην Ελλάδα είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τους δήμους. Έτσι, το έργο, μεταξύ άλλων, δίνει την 
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ευκαιρία να εξεταστεί αυτή η μορφή παρέμβασης. Επιπλέον, η διασυνοριακή προσέγγιση θα δώσει τη 

δυνατότητα στο εταιρικό σχήμα να αξιολογήσει και να συγκρίνει την παροχή βασικών ιατρικών υπηρεσιών 

από μία τοπική αρχή και ένα νοσοκομείο, και να καταλήξει στη συνέχεια σε χρήσιμα συμπεράσματα για το 

μέλλον. 

 

-Η συνολική αμοιβή του Ιατρού-Παθολόγου που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου της 

παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (17.100,00 

,κόστος ανά μήνα 2.850,00),συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων εφόσον προβλέπονται από την 

κείμενη νομοθεσία.   

-Η συνολική αμοιβή του Ιατρού-Νευρολόγου που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου της 

παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (17.100,00 

,κόστος ανά μήνα 2.850,00),συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων εφόσον προβλέπονται από την 

κείμενη νομοθεσία.  

  
-Η συνολική αμοιβή του Οδοντίατρου που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου της παρούσας 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (17.100,00 ,κόστος 
ανά μήνα 2.850,00),συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων εφόσον προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία.   
-Η συνολική αμοιβή του Κοινωνικού-Λειτουργού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου της 
παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (9.000,00 
,κόστος ανά μήνα 1.500,00),συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων εφόσον προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία.  
-Η συνολική αμοιβή του Φυσιοθεραπευτή που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου της παρούσας 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (9.000,00 ,κόστος ανά 
μήνα 1.500,00),συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων εφόσον προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία.   
-Η συνολική αμοιβή του Ψυχολόγου που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου της παρούσας 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (9.000,00 ,κόστος ανά 
μήνα 1.500,00),συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων εφόσον προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία.   
 

 Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου, στο πρόγραμμα 

«Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου .Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό 

ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει. 

 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ( μαζί με όλα τα 

δικαιολογητικά ) , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
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επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κομνηνών 76 Ωραιόκαστρο, Τ.Κ:  

57013, απευθύνοντάς την στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2313304087, 2313304076). 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) ημερολογιακές ημέρες  και αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. 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.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:  

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση,  

β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου,( www.oraiokastro.gr) 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
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