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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΗΣ ΑΠΟ

14-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ(ΦΕΚ64/14-3-2020)

                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
        Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7-6-2010).

2. Τις  διατάξεις  της  παρ.2  του  άρθρου  24  της  από  14-3-2020  Πράξης

Νομοθετικού  Περιεχομένου  όπως  αυτές  συμπληρώθηκαν  με  την

παρ.1  του  άρθρου  37  της  από  20-3-2020  Πράξης  Νομοθετικού

Περιεχομένου,  σε  συνδυασμό με  τις  διατάξεις του άρθρου 206  του Ν.

3584/2007 (ΦΕΚ143/Α΄/28-6-2007) και της περ. ιε΄της παρ.2 του άρθρου 1

του Ν. 3812/2009.

3. Τη  με  αριθμό  πρωτ.33164/29-5-2020-162/2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου

Εσωτερικών.

4. Τις διατάξεις του άρθρ.4, παρ.1, περ.κγ΄ ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκαν

από τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-4-2012). 

5. Τη με αριθμό 309/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την

πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών

αναγκών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων.

6. Τη  με  αριθμό  πρωτ.21022/10-6-2020  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος

αναφορικά με την πρόσληψη δέκα πέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ.

Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

7. Τις  παραιτήσεις  προσληπτέων των με αριθμό 2102/15-6-2020 και  2116/16-6-

2020 αποφάσεων πρόσληψης, από τις οποίες προέκυψε κενό δύο θέσεων στην

πλήρωση των δεκαπέντε συνολικά θέσεων της με αριθμό πρωτ.21022/10-6-2020



προηγούμενης  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  αντιμετώπιση

αναγκών από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού της Δ/νσης Παιδικών

Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου

χρόνου,  διάρκειας ως δύο (2)  μηνών,  για  την  αντιμετώπιση αναγκών από τις

επιπτώσεις  της  πανδημίας  του  κορονοϊού  της  Δ/νσης  Παιδικών  Σταθμών  και

Εκπαιδευτικών  Δράσεων,  προς  συμπλήρωση του  αριθμού  των  προσληπτέων

της με αριθμό 21022/10-6-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  όπως

φαίνεται παρακάτω:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 Δ/νση Παιδικών Σταθμών και 

Εκπαιδευτικών Δράσεων
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι  υποψήφιοι  για  την  ειδικότητα    ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας   θα  πρέπει  να  

κατέχουν:

 Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου

ή για τους υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημο-

τικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ

580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλ-

λοδαπής.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική

καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά

άρθρο 47  παρ.  1  του  Συντάγματος,  Διατάγματος  που  αίρει  τις  συνέπειες  της

ποινής.



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων).

2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών που προβλέπεται από την ανακοίνωση.

3. Φωτοαντίγραφο  των  δύο  όψεων  του  ατομικού  Δελτίου  Αστυνομικής

Ταυτότητας.

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986 (επισυνάπτεται

στην αίτηση συμμετοχής).

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων

του Δημοτικού Καταστήματος στις 23-6-2020.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους: 

α) σε εσώκλειστο φάκελο Α4 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με

άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την

υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  στην  είσοδο  του  Δημαρχιακού

Μεγάρου στις  24-6-2020 και στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος

Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222,  Λάρισα,  απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού,

υπόψη κου Βλησσαρούλη Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500243,242) ή 

β) μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στις  24-6-2020 στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση

protokolo@larissa-dimos.gr,  αποστέλλοντας  επισυναπτόμενα  της  αίτησης  και  τα

απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Επισήμανση

Η  πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου

χρόνου  διάρκειας  ως  τεσσάρων  (4)  μηνών δεν  υπόκεινται  στους  χρονικούς

περιορισμούς  των  δώδεκα  (12)  μηνών  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  206  του

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων  ν. 3584/2007, Α΄143)

και της περ. ιε΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον

χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου

5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134)..»

                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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