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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. ∆/νση: Ίωνος ∆ραγούµη 1
Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ.: 2413500341/fax :2410 -250372,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 4/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιφερειακό
επιχειρησιακό πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014-2020».
Άξονας Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων
ανθρώπινου δυναµικού - ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση.»
Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ "∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ»

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση της
πράξης: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ
∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ 5009745 στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Περιφερειακό επιχειρησιακό
πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014-2020», άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη
και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού - ενεργός κοινωνική
ενσωµάτωση.» του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, που εδρεύει στο νοµό Λαρίσης,
και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα
απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

ΠΕ
Φαρµακοποιών

Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύµβασης µε
δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης» έως τη
λήξη της πράξης

1

ΠΕ /ΤΕ
Κοινωνικών
Λειτουργών

Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύµβασης µε
δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης» έως τη
λήξη της πράξης

1

ΠΕ/ΤΕ
∆οικητικού
Προσωπικού

Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύµβασης µε
δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης» έως τη
λήξη της πράξης

1

∆Ε Στέλεχος
Τροφοδοσίας

Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύµβασης µε
δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης» έως τη
λήξη της πράξης

1

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Για την στελέχωση της
∆οµής «Κοινωνικό
Φαρµακείο ∆ήµου
Λαρισαίων»
(ΥΠΟΕΡΓΟ 2)

101

Λάρισα

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Για την στελέχωση της
∆οµής «Κοινωνικό
Φαρµακείο ∆ήµου
Λαρισαίων» (ΥΠΟΕΡΓΟ
2)

102

Λάρισα

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Για την στελέχωση της
∆οµής «Κοινωνικό
Παντοπωλείο ∆ήµου
Λαρισαίων»
(ΥΠΟΕΡΓΟ 1)

103

Λάρισα

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Για την στελέχωση της
∆οµής «Κοινωνικό
Παντοπωλείο ∆ήµου
Λαρισαίων»
(ΥΠΟΕΡΓΟ 1)

104

Λάρισα

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Φαρµακευτικής 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,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Φαρµακοποιού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του Φαρµακοποιού.
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α) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης - Κοινωνικής
∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας 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 ή Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος
Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το 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
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας
ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού.
103

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα
ι) επεξεργασίας
ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) υπηρεσιών διαδικτύου

104

κειµένων

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, 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:
∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ/∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού -Τµήµα προσωπικού, Ίωνος ∆ραγούµη
1 Τ.Κ. 41222 Λάρισα, υπόψη κκ Τσιγγάνη- Χαλκιά Κων/νου και Ζαχαρία
Βαρβαρέσου (τηλ. επικοινωνίας:2413500341). 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.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες, δηλ. από
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9-1-2018 ως 18-1-2018. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη
εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες  Έντυπα –
∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες  Έντυπα –
∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα
Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις “∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα
Κοινότητας, ∆οµές Αστέγων”» µε σήµανση έκδοσης «26.05.2017» και το ειδικό
παράρτηµα (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης «22.01.2016», το
οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης
δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε
τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, µέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας
διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης
δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – ∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών
φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
H παρούσα να δηµοσιευτεί στις Εφηµερίδες
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και «ΚΟΣΜΟΣ στις 08-1-2018
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