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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔIΤΣΑΣ

Καρδίτσα

23.09.2016

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: 15940

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις 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 συμπληρώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 30 του ν. 4314/14.
2. Την υπ’ αριθμ. 359/24.08.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης oικ.
5420/22.02.2016 για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2016.
4. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού
προγράμματος για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,
του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».
5. Την αριθμ. 15596/19.09.2016 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την
ύπαρξη πιστώσεων.
Ανακοινώνει
Την πρόθεση του Δήμου Καρδίτσας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως
10 μήνες και πάντως όχι μετά την 31.07.2017 για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
3. Άδεια τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου των αρμοδίων Ελληνικών αρχών.
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν
απαιτείται.
6. Βιογραφικό.
7. Προϋπηρεσία.
8. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.
9. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 24 έως 65 ετών.
10. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης.
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11. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Τμήμα
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, από 26.09.2016 έως
05.10.2016, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. (Πληροφορίες τηλέφωνα: 2441350726,
2441350723 και 2441350728, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα.
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 παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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