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∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν
Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 όπως ισχύει
Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α΄/18-7-2018)
Τη µε αρ. 127/11-3-2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί
προγραµµατισµού για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης
έργου και κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους
2021.
Την αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-7-2021 Απόφαση της
Επιτροπής του αρθρ. 2 παρ.1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως
ισχύει, µε την οποία εγκρίθηκαν στο ∆ήµο Λαρισαίων έξι (6) συµβάσεις
µίσθωσης έργου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2021.
Το αριθµ. πρωτ. 57270/2-8-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Τη µε αρ. πρωτ. 38789/6-9-2021 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λαρισαίων και τη µε αρ. 3014/9-9-2021 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου (Α∆Α:67ΠΣΩΛΞ-ΡΛ∆) για την
κάλυψη των εξόδων παροχής υπηρεσιών
και β) τη βεβαίωση του
Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και
τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε
α/α 1342/2021
Το µε αρ. πρωτ. 2141/15-10-2021 έγγραφο της ∆/νσης Πρόνοιας και
Κοινωνικής Πολιτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά τέσσερα (4) άτοµα, για την
κάλυψη αναγκών του τµήµατος Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. της ∆/νσης Κοινωνικής

Πολιτικής και Πρόνοιας του ∆ήµου Λαρισαίων οι οποίοι θα απασχοληθούν ανά
ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α) µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Α.Π.Η.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
100

101

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΡΓΟΥ

ΤΟΠΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
Ή ΓΕΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΤΩΝ ΚΑΠΗ

ΚΑΠΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
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ΠΕ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Α∆ΥΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΡΟΜΑ
(Ν. ΣΜΥΡΝΗ)

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ
ΕΝΑ (1)
ΕΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ
ΕΝΑ (1)
ΕΤΟΣ

3Ο ΚΑΠΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ή δίπλωµα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή
δίπλωµα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.
2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.
3) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας ή

100

Γενικής Ιατρικής
4) Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο
5) Εµπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο των προς
πλήρωση θέσεων.
6) 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.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1) Πτυχίο ή δίπλωµα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή
δίπλωµα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.
2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.
3) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας ή
Γενικής Ιατρικής
4) Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο
5) Εµπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο των προς
πλήρωση θέσεων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1) Πτυχίο ή δίπλωµα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή
δίπλωµα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής
2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.
3) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας ή
Γενικής Ιατρικής
4) Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Οδοντιατρικής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή
δίπλωµα Οδοντιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.
2) Άδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλµατος.
3) Πιστοποιητικό εγγραφής σε Οδοντιατρικό Σύλλογο
4) Εµπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο των προς
πλήρωση θέσεων.
5) 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.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
προσόντα)
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Οδοντιατρικής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή
δίπλωµα Οδοντιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.

2) Άδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλµατος.
3) Πιστοποιητικό εγγραφής σε Οδοντιατρικό Σύλλογο
4) Εµπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο των προς
πλήρωση θέσεων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Οδοντιατρικής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή
δίπλωµα Οδοντιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.
2) Άδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλµατος.
3) Πιστοποιητικό εγγραφής σε Οδοντιατρικό Σύλλογο

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.

∆ιδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης

2.

Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και
φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης
νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή στον
ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε
το αντικείµενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
100

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΣ

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την

απόκτηση της ζητούµενης άδειας
χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής της
αντίστοιχης ειδικότητας.
Για την απόδειξη της εµπειρίας βλ.
δικαιολογητικά περίπτωση (2) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του
Παραρτήµατος Ανακοίνωσης Σύµβασης
Μίσθωσης έργου ΣΜΕ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.,
στοιχείο

4. Πιστοποιητικά

απόδειξης

εµπειρίας.
101

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την
απόκτηση της ζητούµενης άδειας
άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.
Για την απόδειξη της εµπειρίας βλ.
δικαιολογητικά περίπτωση (2) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του
Παραρτήµατος Ανακοίνωσης Σύµβασης
Μίσθωσης έργου ΣΜΕ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.,
στοιχείο

4. Πιστοποιητικά

απόδειξης

εµπειρίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να
υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδροµικά όλα τα απαιτούµενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα Ανακοίνωσης Σύµβασης Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δηµοσιευθεί σε µια (1) ηµερήσια
τοπική εφηµερίδα την 05/11/2021.
Η Ανακοίνωση και το παράρτηµα θα αναρτηθούν στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια»
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος καθώς και στα γραφεία του Ιατρικού και Οδοντιατρικού
Συλλόγου Λάρισας. Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστηµα θα συνταχθεί
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
υποβάλλουν αίτηση (δηλώνοντας την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης) και όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά,
1) είτε ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρµα της ιστοσελίδας του δήµου
(https://www.larissa.gov.gr/) και ειδικότερα στο µενού:
e-Υπηρεσίες>Τµήµα Προσωπικού>Αιτήσεις για την ανακοίνωση ΣΜΕ (ΠΕ Ιατρών
Παθολόγων ή Γενικής Ιατρικής - ΠΕ Οδοντιάτρων)
Στο σηµείο αυτό της ιστοσελίδας, θα είναι αναρτηµένα:
• η ανακοίνωση και το παράρτηµα.,
• η αίτηση (σε µορφή .doc),
• ο υπερσύνδεσµος (link) για την είσοδο στη Ψηφιακή Πλατφόρµα του ∆ήµου
Λαρισαίων,
(https://larissa.elocalgovernments.gr/client/index.php?service=APL#{%22cls%22:
%22home%22})
Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο υποψήφιος:
• εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρµας,
• επιλέγει από το αριστερό µενού: «Οι Αιτήσεις µου»,
• ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη/ υποψηφίου µε τους κωδικούς
TAXISNET
• επιλέγει: «Εισαγωγή»
• Κατηγορία αιτήσεων :Τµήµα Προσωπικού
• Υποκατηγορία αιτήσεων: Ανακοίνωση ΣΜΕ (ΠΕ Ιατρών Παθολόγων ή Γενικής
Ιατρικής – ΠΕ Οδοντιάτρων)
• συµπληρώνει όλα τα πεδία (τα υποχρεωτικά έχουν την ένδειξη *) και
επισυνάπτει την αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη
των προσόντων και ιδιοτήτων του, σύµφωνα µε την ανακοίνωση.
2) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην
ακόλουθη διεύθυνση:
∆ήµος Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την
στη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης & Προσωπικού, Τµήµα Προσωπικού
Από την 06/11/2021 έως και την 11/11/2021.
Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής και 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 αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να
εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.
Επισηµαίνεται: ότι σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισµό Προστασίας
∆εδοµένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρµογή τον Μάιο
2018, καθιερώνεται ενιαίο νοµικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συµµετοχή των
υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης µε την οικειοθελή υποβολή αίτησης µε τα
συνηµµένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του
υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή

ψηφιακό) για συγκεκριµένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειµένου να
ολοκληρωθούν οι νόµιµες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να
προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή
προκειµένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωµα ανάκλησης της συναίνεσής τους
ανά πάσα στιγµή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.
Η ευθύνη της ορθής συµπλήρωσης της αίτησης συµµετοχής είναι αποκλειστικά του
υποψηφίου.
Πληροφορίες µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Προσωπικού
της ∆/νσης ∆ιοίκησης & Προσωπικού του ∆ήµου (τηλ. 2413 500318, 2413 500341
υπεύθυνοι : Ε. Ανδρέου, Ζ. Βαρβαρέσος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή
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 βάσει της εµπειρίας τους κατά φθίνουσα σειρά.
3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων προηγούνται:
α) οι κάτοχοι ∆ιδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης και
µεταξύ αυτών οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο ως προς την ηµεροµηνία
κτήσεως βασικό τίτλο σπουδών,
β) οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης
και µεταξύ αυτών οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ηµεροµηνία
κτήσεως, βασικό τίτλο σπουδών
γ) ελλείψει των ανωτέρω οι έχοντες τον αρχαιότερο, ως προς την ηµεροµηνία
κτήσεως, βασικό τίτλο σπουδών
4. Σε περίπτωση που δε βρεθούν υποψήφιοι µε εµπειρία σε καθήκοντα ή έργα
συναφή µε το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων η κατάταξη θα γίνει όπως
περιγράφεται στην ανωτέρω περίπτωση 3 (3α, 3β, 3γ).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων θα αναρτηθούν στο
πρόγραµµα «∆ιαύγεια», στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης
το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας..
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης,
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά),
η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό µας
τόπο.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στην Ψηφιακή
Πλατφόρµα
(https://larissa.elocalgovernments.gr/client/index.php?service=APL#{%22cls%22:%2
2home%22})
Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο υποψήφιος:
• εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρµας,
• επιλέγει από το αριστερό µενού: «Οι Αιτήσεις µου»,

• ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη/ υποψηφίου µε τους κωδικούς
TAXISNET
• επιλέγει: «Εισαγωγή»
• Κατηγορία αιτήσεων :Τµήµα Προσωπικού
• Υποκατηγορία αιτήσεων: Υποβολή ένστασης
• συµπληρώνει όλα τα πεδία (τα υποχρεωτικά έχουν την ένδειξη *) και
επισυνάπτει το έντυπο ένστασης.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τους
επιλεγέντες υποψηφίους µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.
Απασχολούµενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους,
αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα
της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν και οι υποψήφιοι
αυτοί λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την
ηµέρα της λύσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.
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.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτηµα»το οποίο περιλαµβάνει: τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
έγκυρη συµµετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής σε συνδυασµό µε
επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης
των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)
Το Παράρτηµα που ακολουθεί, περιλαµβάνει: τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία
επιλογής σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό απαριθµούνται όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα
οποία, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να
υποβάλει ο υποψήφιος µαζί µε το, έντυπο αίτησης
Ειδικότερα, µε την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:
1.Ευκρινή φωτοαντίγραφα:
Των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας
ή
άλλων δηµόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της
ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνοµικής αρχής ή τις
κρίσιµες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο
αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας
οδήγησης ή τις κρίσιµες σελίδες του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των
ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η
ηµεροµηνία γέννησης, πρέπει να προσκοµισθεί και το πιστοποιητικό
γέννησης.
Εάν από την αίτηση συµµετοχής ή τα λοιπά δικαιολογητικά, που έχει
υποβάλει ο υποψήφιος, προκύπτουν ο αριθµός της ταυτότητάς του και η
χρονολογία γέννησής του, η έλλειψη υποβολής της αστυνοµικής ταυτότητας
και µόνο, δεν συνιστά λόγο αποκλεισµού από τη διαγωνιστική διαδικασία
(αριθ. 1042/2003 απόφαση του ΣτΕ).
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(1) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν
ηλικία έως 65 ετών

(2) Να έχουν τη φυσική υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν (άρθρο 14
του ν. 3584/2007).
(3) Προκειµένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου του ∆ηµόσιου Τοµέα ή σε ΟΤΑ, δεκτοί στη
διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες,
β) πολίτες των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό
τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ)
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί που
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο
και Τένεδο, και οµογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά
τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται µε
άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να
αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την
άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόµενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό
Ελληνοµάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β)
Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540,
των κατωτέρω επιπέδων:
Α ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Α2 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Β1 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης (∆.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού
Προσωπικού.
Γ ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.)
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού και για
την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) ∆ιοικητικού
Προσωπικού.
∆ ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Γ1 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.)
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) ∆ιοικητικού Προσωπικού.
Επίσης, αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της
Ελληνικής
Γλώσσας
του
Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.
2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση
του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας δεν χρειάζεται να
προσκοµίζουν οι οµογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή
έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα ή µαθήµατα της ελληνικής γλώσσας
εντός του οργανωµένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για
Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαπούς που
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη,από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο
και οµογενείς εξ Αιγύπτου.
(4) Να µην έχουν κώλυµα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της
προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της
πρόσληψης, (άρθρο 16 του ν. 3584/2007) ήτοι:
α) να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική
δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να µην
είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για
κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και
αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης,
τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή
και δ) να µην τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση.
Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύµατος της παραπάνω παραγράφου και
προκειµένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού

εξαιρούνται από το κώλυµα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα
µέτρα ασφαλείας, που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί
υπό όρο.
Επιπροσθέτως, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται
µε την αίτησή του, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου:
2.ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Για την κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης :
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και το
έτος κτήσης αυτού. Ως χρόνος κτήσης του ως άνω τίτλου λογίζεται η ηµεροµηνία
περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόµενα µαθήµατα. Εάν ο χρόνος
κτήσης δεν προκύπτει από υποβληθείσα βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου ΑΕΙ, τότε
προκύπτει από τον προσκοµισθέντα τίτλο σπουδών.
▪Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία, ισοτιµία
και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας
αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό
αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας, ισοτιµίας και
αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε
τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν
προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το
γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από
την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-52004) και αναφέρονται στο Π.∆. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα
ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης
µετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.
Ισοτιµία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόµενοι Έλληνες
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987
«σε περίπτωση που το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν µπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιµία πτυχίων Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόµενοι Έλληνες,
κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5,
λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της
ηµεδαπής, καθορίζουν µε βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού
αντικειµένου του πτυχίου µε πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Με
βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συµµετέχουν
σε διαδικασίες πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο
προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».
Στις περιπτώσεις που η ισοτιµία πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που κατέχουν
πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόµενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον
∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και

Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειµένου να συµµετέχουν σε διαδικασίες
πρόσληψης πρέπει µε βεβαίωση του (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η
συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου του πτυχίου, µε πτυχία Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής τα οποία ζητούνται από την Ανακοίνωση ως
προσόντα πρόσληψης για τις προκηρυσσόµενες θέσεις.

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών
1)

Για τίτλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης: όπου στην ανακοίνωση
[βλ. Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
προσόντα] ορίζεται ως απαιτούµενο προσόν πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής «αντίστοιχης
ειδικότητας ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας» µε το
ζητούµενο από την ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν
τίτλο που αναφέρεται ρητά (µε την ονοµασία του) στην ανακοίνωση,
καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους (αντιστοιχία ή ταυτοσηµία),
υποχρεούνται να προσκοµίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου
οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι.
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει
το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, περί του ότι ο
τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια
το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται από την ανακοίνωση.
Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η βεβαίωση αυτή, ο
επικαλούµενος τίτλος δεν λαµβάνεται υπόψη.

2)

Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν
αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή
ενδέχεται να ζητείται από την ανακοίνωση, πρέπει να προσκοµίσουν
πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τµήµατος που χορήγησε τον τίτλο
σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα
µαθήµατα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται
από την ανακοίνωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν τίτλους
σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται
να προσκοµίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί
από δικηγόρο ούτε επίσηµη µετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των
απαιτούµενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων
των αρµοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.
3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ)
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκοµίζουν ευκρινή φωτοτυπία
του διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος.
Στην περίπτωση που απαιτείται ως τυπικό προσόν µεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο και εφόσον τούτο δεν

προκύπτει σαφώς από τους προσκοµιζόµενους τίτλους, οι υποψήφιοι πέραν
του ανωτέρω τίτλου προσκοµίζουν και βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο που
να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο αυτού. Εναλλακτικά δύναται να
προσκοµίζεται και το κατά περίπτωση Παράρτηµα ∆ιπλώµατος ή κάποιο άλλο
ισοδύναµο στοιχείο.
Ως χρόνος κτήσης των µεταπτυχιακών τίτλων λογίζεται η ηµεροµηνία
περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόµενα µαθήµατα,
συµπεριλαµβανοµένης της επιτυχούς υποστήριξης της τυχόν απαιτούµενης
διπλωµατικής/µεταπτυχιακής εργασίας, ο οποίος να προκύπτει από σχετική
βεβαίωση της Γραµµατείας του οικείου Α.Ε.Ι. ή ΑΤΕΙ.
Οσον αφορά την ηµεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου
σπουδών αρκεί η βεβαίωση της Γραµµατείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την
οποία να προκύπτει η ηµεροµηνία και το έτος επιτυχούς υποστήριξης του
θέµατος της διδακτορικής διατριβής.
Για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών µεταπτυχιακού
επιπέδου (integrated master), απαιτείται η προσκόµιση της σχετικής
διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
περί υπαγωγής του τµήµατος στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.
4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), εφόσον η απόφαση αυτή έχει δηµοσιευτεί µέχρι
τη λήξη της προθεσµίας των αιτήσεων της Ανακοίνωσης.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται µόνον πράξη
αναγνωρίσεως του τίτλου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης
από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας που να έχει εκδοθεί µέχρι
την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και σε
περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το
γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσηµη
µετάφρασή της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιµία ή ισοτιµία και αντιστοιχία του
πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται µόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι
και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος δεν αναγνωρίζεται ισοτιµία του
µεταπτυχιακού διπλώµατος, και εποµένως δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός
τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο µεταπτυχιακός τίτλος συµπληρώνει ή
ενσωµατώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος.(N.
3328/2005, άρθρο 4, παρ.2 & π.δ. 50/2001, άρθρο 2 , παρ.1, µε την
επιφύλαξη του Ν. 4485/2017, άρθρο 46).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
(1) Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξης αναγνώρισης για
την ισοτιµία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των
µεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις
αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων ή επαγγελµατικής ισοδυναµίας
τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν
από:
i) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)
του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών
προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
ii) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)
του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελµατικής
ισοδυναµίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε
φορά ή
iii) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ.
165/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε ένα γενικό σύστηµα
αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν
επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύµφωνα µε την
οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iv) το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «∆εύτερο
γενικό σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το οποίο
συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
v) κάτοχοι διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν
αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει
χορηγηθεί, βάσει του συστήµατος αυτόµατης αναγνώρισης διπλωµάτων,
άδεια άσκησης επαγγέλµατος από τις κατά περίπτωση αρµόδιες εθνικές
αρχές, σύµφωνα µε τα προεδρικά διατάγµατα 40/1986 (Α΄14), 84/1986,
(Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και
την υ.α. Α4/5226/1987 (Β΄613).
Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται µεν από την υποχρέωση προσκόµισης
πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι
όµως και από την υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού για τη
βαθµολογική αντιστοιχία του τίτλου από αρµόδιο κατά νόµο φορέα
(Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λ.π.).
Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος προκειµένου να µην απορριφθεί,
συµπληρώνει το πεδίο της αίτησης που αφορά στο βαθµό τίτλου σπουδών, το
ελάχιστο της βαθµολογικής κλίµακας της αντίστοιχης κατηγορίας
εκπαίδευσης.
(2) Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά τίτλους σπουδών που
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να
προσκοµίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί
από δικηγόρο ούτε επίσηµη µετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των
απαιτούµενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή
βεβαιώσεων των αρµοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.
3. Άδεια άσκησης
επαγγέλµατος

ιατρικού

επαγγέλµατος

ή

οδοντιατρικού

4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στον
δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα
συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών ή µε το αντικείµενο
της προς πλήρωση θέσης, µετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου
σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και

κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος,
µετά από τη λήψη της άδειας.
Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:
Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
(1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία:
•

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος και

•

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να
αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δηµοσίου τοµέα καθώς και οι
απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου µπορούν, εναλλακτικά, αντί της
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, να προσκοµίσουν
βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.
(2) Όταν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία απαιτείται επιπλέον:
– Για τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση
του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να
δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευµένης εµπειρίας.
Οι µισθωτοί και οι απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου σε φορείς
του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να
προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα
από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευµένης εµπειρίας.
– Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση,
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος
και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας και µία
τουλάχιστον σχετική σύµβαση ή ένα τουλάχιστον δελτίο παροχής
υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και
το είδος της εξειδικευµένης εµπειρίας. Στην περίπτωση που η
εξειδικευµένη εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα,
εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν
να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα
από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευµένης εµπειρίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:

α) Οι απασχολούµενοι σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, που αποδεικνύουν
την εµπειρία τους µε σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης,
υπολογίζουν τους µήνες εµπειρίας αφαιρώντας την ηµεροµηνία
έναρξης της απασχόλησης από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα των ασφαλισµένων στα λοιπά ταµεία πλην
ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).

β) Ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συµφωνεί
µε το χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού
φορέα. Χρόνος εµπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν
εµπεριέχεται στη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, δεν λαµβάνεται
υπόψη και ως εκ τούτου αφαιρείται και το αντίθετο.
γ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε µε καθεστώς µερικής
απασχόλησης (αρθρ. 2 του ν. 3250/2004), ο χρόνος εµπειρίας
υπολογίζεται στο ήµισυ και ο υποψήφιος, πλέον της βεβαίωσης του
οικείου ασφαλιστικού φορέα, οφείλει να προσκοµίσει και βεβαίωση του
δηµοσίου φορέα, στον οποίο απασχολήθηκε µερικώς.
δ) Οι απασχολούµενοι (µισθωτοί) του ιδιωτικού τοµέα δύνανται να
προσκοµίσουν, αντί της βεβαίωσης του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), Λογαριασµό
Ασφαλισµένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που να έχει εκδοθεί αρµοδίως ή παλαιότερα
εκδοθείσες καρτέλες ενσήµων του ΙΚΑ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:

Ως φορείς του ∆ηµοσίου νοούνται οι Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, τα Ν.Π.∆.∆., τα
Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς
και τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4765/2021, όπως ισχύει.
Ως εργασία που έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο Τοµέα, θεωρείται επίσης:

• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.
• Η συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE)
του ΟΑΕ∆.
• Η απασχόληση µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του ∆ηµοσίου.
Όταν η εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εµπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των λοιπών
δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση,
παραγράφους, ο υποψήφιος προσκοµίζει:
(1)Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να
αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της
απασχόλησης του
ενδιαφεροµένου ή
•

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς
κρατική ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της
απασχόλησης του ενδιαφεροµένου ή

•

Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι
η ασφάλιση για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση
εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νοµοθεσία του κράτους τούτου.

(2) Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα
της αλλοδαπής µπορεί να αποδεικνύεται και µε βεβαίωση του αντίστοιχου
δηµόσιου φορέα. Από την εν λόγω βεβαίωση ή από άλλη σχετική βεβαίωση
θα πρέπει να προκύπτει, µεταξύ άλλων, και ο δηµόσιος χαρακτήρας του
φορέα.
(3) Στις περιπτώσεις εργαζοµένων σε κράτος– µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρµόζονται τα ισχύοντα
περί δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος στο κράτος – µέλος που
παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόµιση

σχετικής βεβαίωσης από το αρµόδιο κατά νόµο όργανο του κράτους – µέλους
προέλευσης (παρ. 8 του αρθρ. 17 του ν.2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4148/2013).
(4) Σε περίπτωση επίκλησης της εµπειρίας σε άλλο κράτος-µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, η
εµπειρία λαµβάνεται υπόψη εφόσον στο κράτος-µέλος δεν απαιτείται σχετική
άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση των
αρµοδίων αρχών.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία που
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τελευταία ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι του παρόντος
Παραρτήµατος.
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας
α. ∆ικαστική Απόφαση
Η εµπειρία αποδεικνύεται και µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από
την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η
χρονική διάρκεια της παροχής της.
β. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εµπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά
τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρµοδίων αρχών
πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην
περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την
κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται
κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εµπειρία αναγνωρίζεται από την
απόκτησή της και µετά. Όταν από την ανακοίνωση απαιτείται άδεια άσκησης
επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω
εµπειρίας υπολογίζεται µετά την απόκτηση της απαιτούµενης άδειας.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την
ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας
στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας,
προκειµένου περί τίτλων σπουδών µε τους οποίους αποδεικνύεται η
γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκοµίζονται σε απλά
φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται
επικυρωµένες µεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται µνεία ότι στους

νόµιµους µεταφραστές είχαν προσκοµισθεί
επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων.

τα

πρωτότυπα

ή

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Της ηµεδαπής
α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από
υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π.χ.
τίτλοι σπουδών - άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από
υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
(εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π.χ.
απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ιατρική γνωµάτευση που φέρει θεώρηση από αρµόδιο
ελεγκτή ιατρό).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 4250/2014 για
την εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολο των συναλλαγών τους µε το
δηµόσιο έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων
χωρίς τούτο να σηµαίνει απαγόρευση χρήσης - προσκόµισης αυτών από τους
υποψηφίους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος
των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλουν µαζί µε την αίτησή τους:
1. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα
2. Ταυτότητα ή άλλο δηµόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα
στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (µόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική
ιθαγένεια).
4. Βασικό τίτλο σπουδών
5. Τίτλο ιατρικής ειδικότητας
6. ∆ιδακτορικό δίπλωµα
7. Μεταπτυχιακό τίτλο.
8. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ
9. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο

10. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται από τον υποψήφιο η κατοχή ή µη
κατοχή έµµισθης θέσης ή σύµβαση πάγιας αντιµισθίας σε φορείς του
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα για το διάστηµα που θα παρέχει υπηρεσία στο
∆ήµο.
11. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 14 και 16 του Ν. 3584/2007.
12. Τα κατά περίπτωση (π.χ. µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες,
απασχολούµενοι στο δηµόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εµπειρίας
(π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλµατος, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα,
υπεύθυνη δήλωση εµπειρίας κ.λπ.), όπως ακριβώς ορίζονται στο παρόν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ και στην οικεία Ανακοίνωση (βλ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κατάλογος δικαιολογητικών είναι συνοπτικός
και δεν περιλαµβάνει ειδικές περιπτώσεις απόδειξης κριτηρίων –
ιδιοτήτων, για τις οποίες µπορεί να απαιτούνται άλλα ή πρόσθετα
δικαιολογητικά σύµφωνα µε την ανακοίνωση ή το παράρτηµα. Σε κάθε
περίπτωση, λοιπόν, οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν πλήρως και µε
προσοχή την ανακοίνωση και το παράρτηµά της, προκειµένου να
ενηµερωθούν λεπτοµερώς και µε ακρίβεια για το σύνολο των
δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη των προσόντων
που επικαλούνται.

