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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

               Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α΄/18-7-2018)
3. Την  αρ.  πρωτ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018  Απόφαση  της 

Επιτροπής του αρθρ. 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) 
με  την  οποία  εγκρίθηκαν  στο  Δήμο  Λαρισαίων  δύο  (2)  συμβάσεις 
μίσθωσης  έργου  με  κάλυψη  της  δαπάνης  από  τους  Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους μέχρι ένα (1) έτος.

4. Το  αριθμ.  πρωτ.  29432/20-6-2018  έγγραφο  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών

5. Το με αρ. πρωτ. 9499/92106/26-6-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας  – Στερεάς  Ελλάδας περί  έγκρισης συμβάσεων 
μίσθωσης έργου 

6. Τη με αρ. πρωτ. 3794/29-01-2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 
του Δήμου Λαρισαίων

7. Τη  με  αρ.  πρωτ.  3510/29-01-2019  εισήγηση  της  Δ/νσης  Παιδικών 
Σταθμών & Εκπαιδευτικών Δράσεων

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) ατόμων, για την 
κάλυψη αναγκών του Δήμου Λαρισαίων.
Θα απασχοληθούν ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης  όπως φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα :

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

1. ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 12 

ΜΗΝΕΣ
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Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
1) Τίτλος σπουδών
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος .
3) Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας.
4) Η μη κατοχή έμμισθης θέσης ή σύμβαση πάγιας αντιμισθίας σε φορείς 
του  Δημοσίου  ή  Ιδιωτικού  τομέα  για  το  διάστημα  που  θα  παρέχουν 
υπηρεσία στο Δήμο. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών και να έχουν την 
υγεία και φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

     Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)  Αίτηση 
2)  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3)  Φωτοαντίγραφο του ατομικού δελτίου ταυτότητας
4)  Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών
5) Σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος
6) Βεβαίωση για την απόδειξη του στοιχείου Α3
7) Υπεύθυνη δήλωση για το στοιχείο Α4
8) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 14 και 16 του Ν. 3584/2007.  
Οι υποψήφιοι καλούνται εάν κατέχουν να προσκομίσουν πρόσθετους 

τίτλους σπουδών (διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο).
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

      Η κατάταξη των υποψηφίων που δεν κατέχουν  έμμισθη θέση ή 
σύμβαση πάγιας αντιμισθίας σε φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα για 
το διάστημα που θα παρέχουν υπηρεσία στο Δήμο θα γίνει ως εξής:

 Θα προηγηθούν οι έχοντες διδακτορικό τίτλο σπουδών και  η κατάταξη 
μεταξύ αυτών θα γίνει βάσει του βαθμού του πτυχιακού τίτλου σπουδών 
τους κατά φθίνουσα σειρά.
Ακολουθούν  οι  έχοντες  μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών  και  η  κατάταξη 
μεταξύ αυτών θα γίνει βάσει του βαθμού του πτυχιακού τίτλου σπουδών 
τους κατά φθίνουσα σειρά.
Τέλος οι έχοντες μόνο το βασικό τίτλο σπουδών θα καταταγούν βάσει του 
βαθμού του πτυχιακού τίτλου κατά φθίνουσα σειρά.

Ελλείψει  των  ανωτέρω  υποψηφίων  η  επιλογή  θα  γίνει  από  τους 
υποψήφιους  που  θα  κατέχουν  έμμισθη  θέση  ή  σύμβαση  πάγιας 
αντιμισθίας σε φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα για το διάστημα που 
θα παρέχουν υπηρεσία στο Δήμο με την ίδια διαδικασία κατάταξης που 
αναφέρεται παραπάνω. 

Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 

να  υποβάλλουν  αίτηση,  από  την  07/02/2019  έως  την  11/02/2019  στο 
Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (Ι. Δραγούμη 1, 2ος όροφος). 

Πληροφορίες  μπορούν  να  λάβουν  οι  ενδιαφερόμενοι  από το  Τμήμα 
Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού του Δήμου (τηλ. 2413 500-318, 2413 



500341  υπεύθυνοι  :  Ε.  Ανδρέου,  Ζ.  Βαρβαρέσος)  κατά  τις  εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να τοιχοκολληθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος καθώς και στα 
γραφεία  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Λάρισας  την  06/02/2019  και  να 
δημοσιευθεί σε μια (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα την 06/02/2019.   

                   
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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