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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΚΑΡΔIΣΑ  Καρδίτςα, 07.08.2015 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΣΑ  Αριθ. Πρωτ.: 17433   
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ 
 

Ο ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 
 

Ζχοντας υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ τησ παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 όπωσ αναριθμήθηκε με τισ διατάξεισ τησ παρ. 3 
του άρθρου 10  του Ν. 3812/2009 και ςυμπληρϊθηκε  με την παρ.  3  του άρθρου 30  του ν. 4314/14. 
2. Σην υπ’ αριθμ. 120/17.03.2015 απόφαςη του Δημοτικοφ υμβουλίου. 
3. Σην εγκφκλιο ΤΠ. Ε. & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑ. Οικ. 7057/25-2-2015 για τον προγραμματιςμό προςλήψεων  
ζτουσ 2015. 
4. Σισ ανάγκεσ ςε προςωπικό που προζκυψαν για την υλοποίηςη του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ για την  
Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΖΩΗ», του Ε. Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ».  
5. Σην αριθμ.   5617/19-3-2015  βεβαίωςη τησ Οικονομικήσ Τπηρεςίασ για την φπαρξη πιςτϊςεων. 
6. Σο αριθμ. 6814/29-5-2015 ζγγραφο  του  ΑΕΠ. 

 
Ανακοινϊνει 

Σην πρόθεςη του Δήμου Καρδίτςασ να ςυνάψει ςφμβαςη μίςθωςησ ζργου  διάρκειασ  έως 11  μήνες και  
πάντωσ όχι  μετά την  31-7-2016  για την κάλυψη αναγκϊν  των  Παιδικϊν  ταθμϊν  του  Δήμου. το 
πλαίςιο του ζργου αυτοφ θα απαςχοληθεί ζνα (1) άτομο ειδικότητασ ΠΕ Παιδιάτρου. 
  
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 

1.  Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικήσ ΑΕΙ ή το ομϊνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικοφ  Ανοικτοφ Πανεπιςτημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογήσ (Π..Ε) ΑΕΙ τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν 
τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ, αντίςτοιχησ ειδικότητασ. 

2.  Άδεια άςκηςησ Ιατρικοφ επαγγζλματοσ. 
3.  Άδεια τίτλου ειδικότητασ Παιδιάτρου των αρμοδίων Ελληνικϊν αρχϊν. 
4.  Βεβαίωςη ιδιότητασ μζλουσ Ιατρικοφ υλλόγου. 
5.  Εκπλήρωςη τησ υποχρεωτικήσ άςκηςησ υπηρεςίασ υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωςη του 

Τπουργείου Τγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ ή βεβαίωςη του ίδιου Τπουργείου ότι δεν 
απαιτείται. 

6.  Βιογραφικό 
7.  Προχπηρεςία 
8.  Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του Δελτίου Αςτυνομικήσ ταυτότητασ. 
9.  Οι υποψήφιοι να ζχουν ηλικία από 24 ζωσ 65 ετϊν. 
10.  Να ζχουν υγεία και φυςική καταλληλότητα που τουσ επιτρζπει την εκτζλεςη των καθηκόντων τησ 

θζςησ. 
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11. Να μην ζχουν κϊλυμα κατά το άρθρο 8 του Τπαλληλικοφ Κϊδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαςτική 
ςυμπαράςταςη). 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν αίτηςη με τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά είτε 

αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτημζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον η εξουςιοδότηςη φζρει 

την υπογραφή τουσ θεωρημζνη από δημόςια αρχή, ςτο Σμήμα Ανάπτυξησ Ανθρϊπινου Δυναμικοφ, 

Αρτεςιανοφ  1, 2οσ όροφοσ, από   10-8-2015 έως 19-8-2015, από 09:00 π.μ. ζωσ 14:00 μ.μ. 

 

Πληροφορίεσ ςτα τηλζφωνα: 2441350726, 2441350723 και 2441350728, είτε ταχυδρομικά με 

ςυςτημζνη επιςτολή, ςτα γραφεία τησ υπηρεςίασ μασ ςτην ακόλουθη διεφθυνςη: Αρτεςιανοφ 1, Σ.Κ. 

43131, Καρδίτςα.  

την περίπτωςη αποςτολήσ των αιτήςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόθεςμο των αιτήςεων κρίνεται με βάςη 
την ημερομηνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολήσ, ο οποίοσ μετά την αποςφράγιςή του επιςυνάπτεται 
ςτην αίτηςη των υποψηφίων.    
  
   Η παροφςα  ανακοίνωςη θα  δημοςιευθεί   ςτον ημερήςιο τφπο  και θα  αναρτηθεί  ςτην  ιςτοςελίδα  
του Δήμου και ςτον πίνακα  ανακοινϊςεων.                                                      

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 
 
 
 

ΦΩΣΙΟ ΑΛΕΞΑΚΟ 

  

 
 

 

 


