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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆Ι Α Φ ΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝ Α ΜΕ ΤΗΝ Π ΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΤΟΥ Ν.4745/2020

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 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 74 του Ν. 4745/6-11-2020 (ΦΕΚ
214/Α΄/6-11-2020).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 (Α΄128).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (Α΄143).
5. Την παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και τροποποιήθηκε µε την περίπτ. α' της παρ. 9 του
άρθρου 10 του N.4625/19 και µε τις περίπτ. γ' και δ' της παρ.1 του άρθρου
177 του Ν.4635/19.
6. Τις διατάξεις του άρθρ.4, παρ.1, περ.κγ΄ ΠΥΣ 33/2006, όπως συµπληρώθηκαν
από το άρθρο 8, παρ.2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-4-2012).
7. Τη µε αρ.πρωτ. οικ. 5345/4-2-2005 εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών περί
προσλήψεων προσωπικού στους ΟΤΑ α΄βαθµού .
8. Τη µε αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/134/οικ.21190 /13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών (Α∆Α: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ).
9. Τη µε αριθµό 691/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά την
πρόσληψη πέντε (5) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας που
αφορούν στην προστασία από τις επιπτώσεις του κορονοϊού.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την άµεση πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδ. ∆ικαίου
ορισµένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) µηνών, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και
Πρόνοιας, λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, όπως ακολουθεί:

∆ιεύθυνση πρόσληψης

Κατηγορία/Ειδικότητα

Αριθµός

Κοινωνικής Πολιτικής και
Πρόνοιας

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
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∆ιάρκεια
Απασχόλησης
Τρείς (3) µήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ θα πρέπει να
κατέχουν:
Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου
ή για τους υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
∆ηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του
Ν.∆

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 αλλοδαπής.
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, ∆ιατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της
ποινής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (διαθέσιµη στην ιστοσελίδα

και

στην

Κεντρική

είσοδο

του

∆ηµαρχιακού Μεγάρου).
2. Απαιτούµενος τίτλος σπουδών όπως προβλέπεται από την ανακοίνωση.
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3. Φωτοαντίγραφο

των δύο όψεων του ατοµικού ∆ελτίου Αστυνοµικής

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

στην αίτηση συµµετοχής).

∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στον πίνακα ανακοινώσεων
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στις 23-11-2020.
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται:
1. Να παραλάβουν από την είσοδο του ∆ηµαρχείου Λάρισας είτε από την
ιστοσελίδα του ∆ήµου Λαρισαίων την αίτηση συµµετοχής τους.
2. Να καταθέσουν στις 24-11-2020 την αίτηση τους συµπληρωµένη και να την
υποβάλλουν µαζί µε απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
ανακοίνωση, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη
από δηµόσια αρχή, στο ισόγειο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου (∆ήµος
Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα), και στον αρµόδιο
υπάλληλο Βλησσαρούλη Βασίλειο.
∆ιευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:
•

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την ανακοίνωση, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού
και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2413-500242, 2413500341).

•

Οι υποψήφιοι µπορούν να λάβουν τηλεφωνικά το πρωτόκολλο της
αίτησης που έχουν καταθέσει την επόµενη της ηµεροµηνίας
κατάθεσης από το Τµήµα Υποστήριξης και Πρωτοκόλλου (τηλ.
επικοινωνίας: 2413-500245 -316).

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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