
       
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 
 ΧΙΟΣ,  15 / 2 /2016  
 Αριθμ. Πρωτ. 170 

 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΠΑΤΗ 

   

Τηλ. 22710 81106  
e-mail: dikeh@chios.gov.gr  

 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ 

 
 

 Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το καταστατικό σύστασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χίου 
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ φύλλου 761 ΦΕΚ, τεύχος Β΄, 6 Μαϊου 2011. 

2. Την υπ’ αριθμ.  118/2015   απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
επιχείρησης με θέμα: Έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσης της 
ΔΗ.Κ.Ε.Χ 2016. 

3. Την υπ’ αριθμ. 117/2015    απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
επιχείρησης με θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Χ 2016. 

4. Την υπ’ αριθμ. 874/2015   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με 
θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού και προγράμματος δράσης της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χίου για το έτος 2016. 

      5.  Την με αρ. απ. 11/25-1-2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης  
με θέμα :«Έγκριση θέσης φυσιοθεραπευτή για το πρόγραμμα Βοήθεια στο 
Σπίτι». 

 

      Ανακοινώνει  
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την 
κάλυψη αναγκών της επιχείρησης, με αντικείμενο την εκτέλεση 
του έργου: «Φυσικοθεραπευτική φροντίδα ωφελουμένων του 
προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» για τις δομές του 
προγράμματος εκτός πόλεως Χίου από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης  μέχρι την 31/12/2016. Στο πλαίσιο 
του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, 
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (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  

104  ΔΗ.Κ.Ε.Χ ΤΕ 
Φυσικοθεραπευτή  

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 
της σύμβασης 
έως την 
31/12/2016 

1  

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Κωδικός απασχόλησης  
104 

Τίτλος σπουδών  
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν  
πρόσθετα) προσόντα  

 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 (ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση 
του επαγγέλματος της ειδικότητας του 
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.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 
1.2.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ(50 μονάδες για κάθε 
τέκνο) 
 
Αρ. τέκνων  3       4        5     6         7        8        9            10            11        12……. 
 
Μον/δες    150   200    250   300   350   400     450         500           550      600…… 
 
 
Αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία τέκνα. 
 



3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 60 
μονάδες για το τρίτο) 
 
Αριθμός τέκνων     1          2           3 
 
Μονάδες               30       60          110 
 
4ή 5. ΓΟΝΕΑΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ(50 μονάδες για κάθε 
τέκνο) 
 
Αριθμός τέκνων     1         2           3        4          5     …… 
 
Μονάδες              50       100        150    200     250   …… 
 
 
6. 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 και 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. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ( 7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 
 
Μήνες 1      2     3      4      5      6      7      8      9      10      11     12      13     14….57     
58    59    60 και άνω 
 
Μον.   7     14    21    28    35   42   49     56    63     70      77      84      91    98    399   
406   413    420 
 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 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      104 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα 
ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης πλήρωσης όλων των 
νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή . 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
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 πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 
 

 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της πρόσκλησης  
Η  παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο σχετικό 
ιστότοπο του Δήμου Χίου(www.chioscity.gr) 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  Οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 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: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ, 
ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, 82131. ΧΙΟΣ, υπ’ όψιν κ. Ρέ Σμαράγδας ή Κουγιούλη 
Κυριακής , στο τηλ:22710-81106. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της  
ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στο  site του 
Δήμου Χίου.  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 το έντυπο της αιτήσεως και την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Χ , Ριζαρίου & 
Πασπάτη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων  
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει 
βάσει των κριτηρίων  όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της 
παρούσης πρόσκλησης. 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 ( πολυτεκνική 
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 (πολυτεκνική ιδιότητα) και, αν αυτές συμπίπτουν, 
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός 
ανήλικων τέκνων ) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά 
μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων   
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, , ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό 
ανάρτησης. Οι πίνακες κατάταξης θα είναι οριστικοί και δεν προβλέπεται 
καμία διαδικασία ενστάσεων. 

http://www.chioscity.gr/


 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση  
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα 
υποψήφιο αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.  Ο υποψήφιος 
λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή του έως την 
ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία 
αυτή.  
Απασχολούμενος που αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύμβασής του, 
αντικαθίστανται με άλλον από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον 
πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.  
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται  λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά 
περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 
διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. 

 
Σύναψη Σύμβασης 
Η υπηρεσία ,μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, θα 
συνάψει σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών με τον επιτυχόντα έως 31/12/2016, του 

οποίου  η μηνιαία εξόφληση για την παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει την κατάθεση  

τιμολογίου στον εργοδότη και θα γίνεται με έκδοση της αντίστοιχης επιταγής που θα 

εκδίδεται επ’ ονόματί του, ενώ τις ασφαλιστικές εισφορές προς το ασφαλιστικό του 

ταμείο θα τις καλύπτει ο ίδιος. 
           

 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΜΠΑΤΣΟΣ 


