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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ.8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 όπως αναριθµήθηκε µε την παρ.3 του 
άρθρου    10 του N. 3812/2009 και συµπληρώθηκε µε την  παρ.3 του άρθρου 30 του 
Ν.4314/14. 
2. Την υπ’ αριθ. 27/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
3. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράµµατος 
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής».  

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόθεση του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού 
∆ήµου Γρεβενών» να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών 
του Ν.Π.∆.∆. µε αντικείµενο την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την 
υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» 
έτους 2018-2019, την ιατρική εξέταση  όλων των παιδιών των παιδικών σταθµών και 
την παρακολούθηση της ανάπτυξης τους, την τήρηση των ατοµικών καρτελών και 
τον έλεγχο των βιβλιαρίων υγείας των παιδιών, συµβουλευτική υποστήριξη των 
παιδαγωγών, υπόδειξη µέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών 
και την υγειονοµική κατάσταση των σταθµών, διατροφικές συµβουλές, ενηµερωτικές 
οµιλίες στους παιδαγωγούς και γονείς, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο, την 
Προϊσταµένη και το παιδαγωγικό προσωπικό. 
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένας (1) ΠΕ Ιατρών-ειδικότητας 
Παιδιάτρου ως εξής: 
 
α/α  Ειδικότητα Αριθµός  

θέσεων 
∆ιάρκεια Παρατηρήσεις 

  1 ΠΕ Ιατρών-
ειδικότητας 
Παιδιάτρου 

       1  Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
31-07-2019 
(λήξη του 
προγράµµατος) 

Συγχρηµατοδοτούµενο 
πρόγραµµα  
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Το χρονικό διάστηµα που θα παρέχεται το έργο, οι δοµές, οι ώρες καθώς και το ποσό 
της σύµβασης θα προκύψουν µετά τη διαµόρφωση του εβδοµαδιαίου προγράµµατος 
του ιατρού.  
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 30 ετών και έως 60 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης. 
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, στερητική δικαστική συµπαράσταση). 
4. Να έχουν δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πτυχίο Πανεπιστηµίου του εσωτερικού ή ισότιµο του εξωτερικού 
αναγνωρισµένο. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
3. Τίτλος ειδικότητας. 
4. Βεβαίωση από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι 

εγγεγραµµένοι. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστηµίου του εσωτερικού ή ισότιµο του εξωτερικού 
αναγνωρισµένο. 

2. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος. 
3. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας. 
4. Βιογραφικό σηµείωµα. 
5. Αντίγραφο βεβαίωσης από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι 

εγγεγραµµένοι. 
6. Αντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν 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, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Αθλητισµού ∆ήµου Γρεβενων», Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών & Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, Μεγ.Αλεξάνδρου 79, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά, υπόψη κ. Γεωργίου 
Μπακαϊµη και κας Μαρίας Γρηγοριάδου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2462022627.  
 
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 προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15/10/2018 έως και 24/10/2018. 
 
                                                                             Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
                                                                            ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΥ2ΦΟΚΒ6-Δ6Λ


		2018-10-10T11:35:00+0300
	Athens




