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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 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 6 του Ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε 
από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α΄/18-7-2018) 
4. Την αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 Απόφαση της 

Επιτροπής του αρθρ. 2 παρ.1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) 
µε την οποία εγκρίθηκαν στο ∆ήµο Λαρισαίων έξι (6) συµβάσεις 
µίσθωσης έργου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους µέχρι ένα (1) έτος. 

5. Το αριθµ. πρωτ. 32118/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών  

6. Το µε αρ. πρωτ. 7140/68474/6-5-2019 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης συµβάσεων 
µίσθωσης έργου  

7. Τη µε αρ. πρωτ. 1196/14-1-2020 εισήγηση της ∆/νσης Παιδικών 
Σταθµών & Εκπαιδευτικών ∆ράσεων 

8. Τη µε αρ. πρωτ. 5769/6-2-2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λαρισαίων και τη µε αρ. 531/7-2-2020 απόφαση 
∆ηµάρχου περί έγκρισης της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης. 

 
 

 
        ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα, για την κάλυψη 
αναγκών της ∆/νσης Παιδικών Σταθµών και Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του 
∆ήµου Λαρισαίων οι οποίοι θα απασχοληθούν ανά ειδικότητα και διάρκεια 
σύµβασης  όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 
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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 ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα για το διάστηµα που θα παρέχουν 
υπηρεσία στο ∆ήµο.  
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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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 ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα για 
το διάστηµα που θα παρέχουν υπηρεσία στο ∆ήµο 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 ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα για το διάστηµα που 
θα παρέχουν υπηρεσία στο ∆ήµο µε την ίδια διαδικασία κατάταξης που 
αναφέρεται παραπάνω.  



Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ηµοτικού 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 13/02/2020 έως την 18/02/2020 στο 
Τµήµα Προσωπικού του ∆ήµου (Ι. ∆ραγούµη 1, 2ος όροφος).  

Πληροφορίες µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα 
Προσωπικού της ∆/νσης ∆ιοίκησης & Προσωπικού του ∆ήµου (τηλ. 2413 
500-318, 2413 500341 υπεύθυνοι : Ε. Ανδρέου, Ζ. Βαρβαρέσος) κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, να τοιχοκολληθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος καθώς και στα 
γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας την 12/02/2020 και να 
δηµοσιευθεί σε µια (1) ηµερήσια τοπική εφηµερίδα την 12/02/2020.    

                    
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

    
   

 

    


