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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος  

«Σύσταση και Δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης»,  
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 2007-2013» 

Ο Δήμαρχος Βόλου απευθύνει πρόσκληση για  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν 

(01) Εργοθεραπευτή ΤΕ, διάρκειας ενός (01) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με 
δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου, για την υλοποίηση του 
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Σύσταση και Δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-
2013», με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «παροχή υπηρεσιών στα άτομα που διαβιούν στη 
Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε σύνολο δώδεκα (12) ωρών 
ανά εβδομάδα. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
 
1. Πτυχίο η δίπλωμα Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο, κατά 
ειδικότητα, πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τ Μ Η Μ Α  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ  
A Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ  Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ  

 
                           Ευρωπαϊκή Ένωση 
                      Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο                             

 
 

Ταχ. Δ/νση:  Λεωφόρος Ειρήνης 131 
Τ.Κ. 38446 Νέα Ιωνία 
Πληροφορίες: Κασαπλέρη Μαρία  
Τηλέφωνο: 24213-53130 Fax: 24210 – 91304 
m.kasapleri@volos-city.gr www.dimosvolos.gr 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
Βόλος,  17. 12. 2013 
Αριθ. Πρωτ.: 152388 
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2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή/τριας ΤΕ. 
3. Συναφής εργασιακή εμπειρία με άτομα με ειδικές ανάγκες θα ληφθεί θετικά υπόψη. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση  
2. Βιογραφικό σημείωμα 
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας  
4. Τίτλος σπουδών 
5. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (επισημαίνεται ότι πρέπει να είναι σε 
      ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης) 
6. Αποδεικτικά εμπειρίας. 
Σημειώνεται ότι η ζητούμενη εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 
Για τους μισθωτούς: α) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να φαίνονται το 
διάστημα απασχόλησης, οι ημέρες εργασίας και ο εργοδότης, β) 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 του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί 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: α) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να 
αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης, β) χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το 
άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
 
 Για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας με ΑμεΑ, πρέπει να γίνει ευκρινής αναφορά 

στις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις απόδειξης εμπειρίας. 
 

. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός τριών (03) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, να 
υποβάλουν την αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε 
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κτίριο Δημοτικής 
Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 Νέα Ιωνία, (τηλ. επικοινωνίας: 
24213 53130, 24213 53122).  
 
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00-
13:00. 
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού να αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 
 

                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΟΛΟΥ 
 
 
 

                ΠΑΝΟΣ  ΤΡ.  ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 


