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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

για την υλοποίηση  της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» 

στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων 
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).  

4. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Λαρισαίων (ΦΕΚ 482/ τ.Β΄/26.02.2014) 
όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) 
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014)  

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016). 
7. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417 Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, 

Παρακολούθησης και Ελέγχου - ∆ιαδικασία Εφαρµογής της ∆ράσης «Εναρµόνιση 
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» έτους 2017-2018, συγχρηµατοδοτούµενης από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 1719/Β/18.5.2017). 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. . 4359/5-5-2017 Ανακοίνωση-Πρόσκληση. προς τους φορείς –δοµές 
της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την 
κατάρτιση ενδεικτικού και µη εξαντλητικού καταλόγου φορέων/δοµών στο πλαίσιο της 
∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» έτους 2017-2018. 

Α∆Α: ΩΓΚΟΩΛΞ-86Β 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ,  THN 15.01.2018 

 
Λάρισα: 10/01/2018  
Αριθµ. Πρωτ.: 1887 



9. Την από 04-07-2017 ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ που αφορά τον Οριστικό Πίνακα 
Ωφελουµένων, ανά ∆ήµο και Νοµό, της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελµατικής Ζωής»  

10. Tην µε αρ. πρωτ.:83186/5-12-2017 Βεβαίωση της ∆/νση Αθλητισµού Πολιτισµού & 
Κοινωνικής Πολιτικής  

11. Την υπ’ αριθµ. 758/15.11.2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Λαρισαίων µε θέµα: Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκoύ Προγράµµατος για τη δράση 
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»  

12. Την υπ’ αριθµ. 16876/212817/20-12-2017 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας περί έλεγχου νοµιµότητας της 758/2017 απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

13. Την υπ’ αριθµ. 72130/25.10.2017 βεβαίωση Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Λαρισαίων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του 
προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

14. Tο µε αρ. πρωτ.466/03.01.2018 έγγραφο της ∆/νσης Αθλητισµού Πολιτισµού & 
Κοινωνικής Πολιτικής  

 
 

Ανακοινώνει 
 

  Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 
ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος στο ∆ήµο Λαρισαίων, 
που εδρεύει στη Λάρισα 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): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης 

Αριθµό
ς 

ατόµω
ν 
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∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
(Για τη στελέχωση των δοµών 

των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθµών) 

ΛΑΡΙΣΑ 
ΠΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

Από την υπογραφή της 
σύµβασης έως 

31-8-2018, 
µε δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης  σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράµµατος 

1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :  
α)Πτυχίο ή δίπλωµα Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) ∆ασκάλου είτε β) 
Νηπιαγωγού είτε γ) Παιδαγωγού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης είτε δ) Παιδαγωγού 
Προσχολικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε 
κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή 
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή πτυχίο παιδαγωγικού 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

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

τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης µε µεταπτυχιακό τίτλο µε κατεύθυνση την ειδική 
αγωγή ή τίτλο εξειδίκευσης σε πρόγραµµα στην ειδική αγωγή ετήσιο τουλάχιστον 
διάρκειας 400 ωρών από Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο 
παιδαγωγικού τµήµατος Νηπιαγωγών µε µεταπτυχιακό τίτλο µε κατεύθυνση την 
ειδική αγωγή ή τίτλο εξειδίκευσης σε πρόγραµµα στην ειδική αγωγή ετήσιο 
τουλάχιστον διάρκειας 400 ωρών από Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής ή πτυχίο παιδαγωγικού τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης µε 
µεταπτυχιακό τίτλο µε κατεύθυνση την ειδική αγωγή ή τίτλο εξειδίκευσης σε 
πρόγραµµα στην ειδική αγωγή ετήσιο τουλάχιστον διάρκειας 400 ωρών από 
Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής µε 
µεταπτυχιακό τίτλο µε κατεύθυνση την ειδική αγωγή ή τίτλο εξειδίκευσης σε 
πρόγραµµα στην ειδική αγωγή ετήσιο τουλάχιστον διάρκειας 400 ωρών από 
Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
β)Αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε δοµές και δράσεις συναφείς 
µε την ειδική αγωγή 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)  
 
α)Πτυχίο ή δίπλωµα Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) ∆ασκάλου είτε β) 
Νηπιαγωγού είτε γ) Παιδαγωγού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης είτε δ) Παιδαγωγού 
Προσχολικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε 
κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή 
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή πτυχίο παιδαγωγικού 
τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης µε µεταπτυχιακό τίτλο µε κατεύθυνση την ειδική 
αγωγή ή τίτλο εξειδίκευσης σε πρόγραµµα στην ειδική αγωγή ετήσιο τουλάχιστον 
διάρκειας 400 ωρών από Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο 
παιδαγωγικού τµήµατος Νηπιαγωγών µε µεταπτυχιακό τίτλο µε κατεύθυνση την 
ειδική αγωγή ή τίτλο εξειδίκευσης σε πρόγραµµα στην ειδική αγωγή ετήσιο 
τουλάχιστον διάρκειας 400 ωρών από Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής ή πτυχίο παιδαγωγικού τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης µε 
µεταπτυχιακό τίτλο µε κατεύθυνση την ειδική αγωγή ή τίτλο εξειδίκευσης σε 
πρόγραµµα στην ειδική αγωγή ετήσιο τουλάχιστον διάρκειας 400 ωρών από 
Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής µε 
µεταπτυχιακό τίτλο µε κατεύθυνση την ειδική αγωγή ή τίτλο εξειδίκευσης σε 
πρόγραµµα στην ειδική αγωγή ετήσιο τουλάχιστον διάρκειας 400 ωρών από 
Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
β) Αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών σε δοµές και δράσεις 
συναφείς µε την ειδική αγωγή 
 

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



ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ) 

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε 
σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων. 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
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Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 
 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι ή τίτλοι εξειδίκευσης σε πρόγραµµα των 400ωρών που 
αποτελούν απαιτούµενο προσόν δεν βαθµολογούνται. 
 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
 

1.   ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ή ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Συνολικά έως 200 µονάδες.  
ο µεταπτυχιακός τίτλος µε 150 µονάδες και ο διδακτορικός τίτλος 200 µονάδες. Οι παραπάνω τίτλοι δεν θα βαθµολογηθούν αθροιστικά. Η  συσσώρευση 
δύο(2) εκ των ανωτέρω τίτλων δε βαθµολογείται. 

 
 

2.    ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40) 

κατηγορίες  ΠΕ  5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

µονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 
 
     3.    ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες) 

µήνες εµπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

µονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 

  
     4.    ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες) 

µήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

µονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 
 
 

      5.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ   (50 µονάδες για κάθε τέκνο) 
αριθµός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

µονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αφορά µόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα     
 
 
 

     6.    ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο) 
Αριθµός τέκνων 1 2 3 

µονάδες 30 60 110 
 

   
     7.     ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθµός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

µονάδες 50 100 150 200 250 …. 
 



Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., 
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 

 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Για την υποβολή της αίτησης η οποία χορηγείται από την υπηρεσία µας, ο υποψήφιος 
προκειµένου να αποδείξει τα προσόντα που επικαλείται, πρέπει να υποβάλλει µέχρι τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα 
οποία περιγράφονται στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου 
Χρόνου (ΣΟΧ)», µε ηµεροµηνία «30.03.2017»,  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», κατά το µέρος που αφορά τα ζητούµενα από την παρούσα 
ανακοίνωση δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται 
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του 
ανωτέρω Παραρτήµατος.   
Υποβάλλει επίσης Υπεύθυνη ∆ήλωση κατά την παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986 στην 
οποία να αναφέρεται ότι: 

1.Έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων που απαιτεί η 
προκηρυσσόµενη θέση 
2.Όλα τα στοιχεία της αίτησής του είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούµενα 
προσόντα για κάθε επιδιωκόµενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και 
αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζει ότι θα έχει τις 
συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 
3. ∆εν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007, σύµφωνα µε το οποίο δεν µπορεί να 
επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, 
συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεµφθεί µε 
τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω 
και αν το αδίκηµα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του 
δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική 
συµπαράσταση. 
 

∆ιόρθωση ή συµπλήρωση των αιτήσεων, συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και 
συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 
των αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια 
ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να 
δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού Λαρίσης, 
εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η 
δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [µαζί µε το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων 
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «30.03.2017» να γίνει στο χώρο 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Λαρισαίων, όπου εδρεύει η υπηρεσία. 
Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 9 
του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν αίτηση η οποία να αναφέρει τον αριθµό 
πρωτοκόλλου της ανακοίνωσης 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: ∆ήµος Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1, Λάρισα, 
Τ.Κ. 41222, υπόψη κου Βαρβαρέσου Ζαχαρία και κου Τσιγγάνη – Χαλκιά Κωνσταντίνου 
(τηλ. επικοινωνίας: 2413-500341). 

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. 

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 στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος 
του ∆ήµου Λαρισαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις 
εφηµερίδες. 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.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων 
Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των 
κριτηρίων του νόµου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η 
κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως εξής:  
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας 
και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Ά επικουρία). 

2. Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα, γίνεται κατά 
φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα 
βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (συναφής µεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών, 
βαθµός τίτλου σπουδών, εµπειρία, χρόνος ανεργίας, πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης 
οικογένειας,  τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκή 
ιδιότητα). 

3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που 
έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (συναφής µεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο 
δεύτερο κριτήριο (βαθµός τίτλου σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, 
η σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. 

 
 

Τα κωλύµατα της οκτάµηνης απασχόλησης και του άρθρου 6 του Π.∆. 164/2004 (24µηνης 
απασχόλησης) ∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση των συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων.  

 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους 
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, ενώ θα συνταχθεί 
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως 
ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.  
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης, µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), η οποία 
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται 
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: ∆ήµος Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1, Λάρισα, Τ.Κ. 41222, υπόψη κου 
Βαρβαρέσου Ζαχαρία και κου Τσιγγάνη – Χαλκιά Κωνσταντίνου.  
Σε περίπτωση αποστολής της ένστασης ταχυδροµικά, το εµπρόθεσµο της, κρίνεται µε 
βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου από την υπογραφή της σύµβασης µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των 
υποψηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων έπειτα από έλεγχο ενστάσεων που 
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ 
απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι 
απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την 
ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.  

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται 
µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά 
τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των 
πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 
υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της 
εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης 
«30.03.2017», το οποίο περιλαµβάνει: i) 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 διαδροµής: Κεντρική σελίδα � Πολίτες� Έντυπα - ∆ιαδικασίες 
� ∆ιαγωνισµών φορέων � Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
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