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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                        Λάρισα  02/04/2018 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 3099 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΔΗΚΕΛ 

Λευκίππου & Γαριτσίου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μίσθωσης Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης 

προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA, 

με την χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του εδ. Ια της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν. 2190/94 (Α΄28) 

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης κδ΄ της παρ.1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 

όπως αυτή προστέθηκε με τη παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015 (Α΄47) 

και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τη παρ. 8 του άρθρου 8 της από 24-12-

2015 ΠΝΠ (Α΄182) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο του ν. 4366/2016(Α΄18). 

3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α΄206) και της 

κατάργησης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14(Α΄265) 

4. Την αριθμ. 56/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ  περί έγκρισης της 

αριθμ.GRC01/2018/0000000139/000 Συμφωνίας Σύμπραξης Έργου στο Σύνολο 

της, περιλαμβανομένων των προσαρτημάτων αυτής, μεταξύ της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ και της ΔΗΚΕΛ για το έτος 2018, με αντικείμενο το 

πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και στη Στέγαση, όπως 

έχει επισήμως μεταφραστεί από τα αγγλικά στα ελληνικά. 

5. Την με αριθ. 53/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ περί έγκρισης του 

προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΛ οικονομικού έτους 2018.  

6. Την με αριθ. 57/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ περί έγκρισης πρόσληψης 

προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – 

ESTIA, με την χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής 

Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2018 – Πρόγραμμα ΕΚΟ. 

http://ec.europa.eu/echo/
http://ec.europa.eu/echo/
http://ec.europa.eu/echo/
http://ec.europa.eu/echo/
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τη πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων να συνάψει 

συμβάσεις μίσθωσης έργου, τεσσάρων (4) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA 
χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018. 

• Ένας (1) Λογιστής 

• Τρεις (3) Κοινωνικοί Επιστήμονες 

Με τα εξής κατά θέση προσόντα: 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

Α.1  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Α/Α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α) Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής ή ΤΕΙ Λογιστικής Κατεύθυνσης ή των 

Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας των 

ΤΕΙ, ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 

Β) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε βιβλία Γ΄ Κατηγορίας 

Γ) Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  

Δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ 

2 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής ή ΤΕΙ Λογιστικής Κατεύθυνσης ή των 

Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας των 

ΤΕΙ, ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 

Β) Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

Γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ 

A/A ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ / ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

2 Γνώση λογιστικών προγραμμάτων 

3 
Προηγούμενη απασχόληση πρόγραμμα/υπηρεσίες/δομές με ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού/πρόσφυγες/μετανάστες 

4 Μόνιμη διαμονή στη Λάρισα 

 

ΑΔΑ: 6ΓΕΦΟΛ5Ξ-Τ2Β



 
3 

 

Α.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 

Α/Α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α) Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή 

Πτυχίο ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

Β) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε πρόγραμμα/ 

υπηρεσίες/δομές με ευπαθείς ομάδες πληθυσμού/  πρόσφυγες/ 

μετανάστες 

Γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 

Δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή 

Πτυχίο ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας  

Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 

Γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών επιστημών ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 

Γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 
 

A/A ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ / ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 Συναφής Μεταπτυχιακός τίτλος  

2 Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 

3 Μόνιμη διαμονή στη Λάρισα 

 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση». 
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης 
Δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων 
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 
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2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της 
σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων 
του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία 
ταυτότητας του κατόχου). 

3. Βιογραφικό σημείωμα 
4. Τίτλους σπουδών και απόδειξη των απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων 

προσόντων της αντίστοιχης θέσης.  
5. Απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου 

απαιτείται  
6. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας  
7. Γνώση χρήσης Η/Υ (όπου απαιτείται) 
8. Βεβαίωση στρατολογίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανδρών 

υποψήφιων. 
9. Υπεύθυνη Δήλωση ότι «δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη για 

υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου σπουδών». 
10. Απόδειξη εθελοντικής εμπειρίας σε ενέργειες συναφούς αντικειμένου 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» και να 
την υποβάλλουν μαζί με όλα 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: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ), Λευκίππου & Γαριτσίου 
(Ροδοπούλειο, 1ος όροφος), ΤΚ 41335, Λάρισα, υπόψιν κ. Μαρίνου Ελένη (τηλ. 
2410661727 – 2410663085). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις. 
Στην περίπτωση αποστολής 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 αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της 
ανάρτησής της στην υπηρεσία μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου 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 η 
εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επομένη εργάσιμη ημέρα. Οι 
υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση, το Παράρτημα αυτής και 
το έντυπο αίτησης α) στην υπηρεσία μας και β) στον δικτυακό τόπο του Δήμου Λαρισαίων 
(www.larissa-dimos.gr). 
 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗ.Κ.Ε.Λ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

http://www.larissa-dimos.gr/
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