
Σελίδα 1 από 8 

 

                                                               Λάρισα, 12/04/2019 
          Αρ. Πρωτ.: 17804 
 
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2019 
 

για την πρόσληψη προσωπικού µε  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014-2020»,  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ    
«Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού-ενεργός κοινωνική 

ενσωµάτωση» 

για την υλοποίηση της πράξης «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας 

στο ∆ήµο Λαρισαίων» 
 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 
 

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/τ. Α΄/3-

3-1994), όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 

του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016), και του άρθρου 64 του 

Ν.4590/2019. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/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΄/14-3-2012). 

4. 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 

Α∆Α:Ψ7ΝΩΩΛΞ-46Α 
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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/τ. 

Α΄/23-12-2014). 

5. Τις διατάξεις της παρ.5  του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/7-7-

2016). 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 559/18-02-2016 (Α∆Α:7ΓΝΕ7ΛΡ-ΑΙΨ) Πρόσκληση 

(Κωδικός Πρόσκλησης: 012, A/A OΠΣ: 1336, Έκδοση: 1.0), της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υποβολή 

προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλίας 2014-2020» - Άξονας 

Προτεραιότητας 2α, «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου 

δυναµικού- Ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από 

το ΕΚΤ, µε τίτλο «Λειτουργία δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας – Λειτουργία 

ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας στη Θεσσαλία».  

7. Την µε αρ. 180/10-03-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Λαρισαίων µε θέµα: «Τροποποίηση της αριθµ.71/2016 Απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα περί συνέχισης της λειτουργίας της δοµής για 

την πρόσληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών». 

8. Την αριθµ. πρωτ. 22174/15-04-2016 αίτηση χρηµατοδότησης ∆ήµου Λαρισαίων 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Θεσσαλία 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2α, σε 

συνέχεια της από 18-02-2016 πρόσκλησης µε Κωδικό 012, προς την  Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

9. Την µε αρ. πρωτ. 1656/27-04-2016 (Α∆Α:7ΓΑΑ7ΛΡ-ΜΕΤ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα: «Ένταξη της Πράξης “Λειτουργία ξενώνα 

φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας στο ∆ήµο Λαρισαίων” µε Κωδικό ΟΠΣ 

5000584 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Θεσσαλία 2014 – 2020”» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3198/30-10-

2017(Α∆Α:Ω8∆Ε7ΛΡ-941) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 

10. Την υπ' αριθµ. πρωτ. 31863/31-05-2016 (Α∆Α:ΩΘ7ΧΩΛΞ-Β3Γ) ορθή 

επανάληψη απόφαση ∆ηµάρχου µε θέµα: «Απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα 

του Υποέργου “Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας στο ∆ήµο 

Λαρισαίων” της Πράξης “Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας 

στο ∆ήµο Λαρισαίων” µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) : 5000584 του Ε.Π. Θεσσαλία 2014-

2020». 
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11. Την µε αρ. πρωτ. 3453/30-11-2018 (Α∆Α:6ΞΓ77ΛΡ-6Ψ9) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα: «2η Τροποποίηση της  Πράξης “Λειτουργία 

ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας στο ∆ήµο Λαρισαίων” µε Κωδικό 

ΟΠΣ 5000584 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Περιφερειακό επιχειρησιακό 

πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014 – 2020”». 

12. Το από 30-11-2018 εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης 

ΚΩ∆.ΠΡΑΞΗΣ/MIS(ΟΠΣ):5000584. 

13. Την υπ' αριθµ. πρωτ. 4935/06-12-2018 (Α∆Α:68Α5ΩΛΞ-ΘΒΝ) απόφαση 

∆ηµάρχου µε θέµα: «Τροποποίηση της Απόφασης, µε αριθµ. 31863/31-05-

2016, υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου “Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας 

γυναικών θυµάτων βίας στο ∆ήµο Λαρισαίων” της Πράξης “Λειτουργία ξενώνα 

φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας στο ∆ήµο Λαρισαίων” µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) : 

5000584 του Ε.Π. Θεσσαλία 2014-2020». 

14. Την µε αρ. 42/07-02-2019 (Α∆Α:Ψ8ΠΥΩΛΞ-2ΓΚ) απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Λαρισαίων µε θέµα: «Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων». 

15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 28544/25-06-2019 (ορθή επανάληψη) βεβαίωση της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λαρισαίων περί ύπαρξης 

πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 

προσωπικού  της παρούσας ανακοίνωσης. 

16. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Λαρισαίων (ΦΕΚ/1928/τ.Β΄/30-

05-2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

      Ανακοινώνει  

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) 

ατόµου για την υλοποίηση του υποέργου (1) «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας 

γυναικών θυµάτων βίας στο ∆ήµο Λαρισαίων» της Πράξης «Λειτουργία ξενώνα 

φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας στο ∆ήµο Λαρισαίων», στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «Ανάπτυξη και 

αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού-ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση», 

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): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 

(Για τη στελέχωση του 
Υποέργου «1»  

“Λειτουργία ξενώνα 
φιλοξενίας γυναικών 

θυµάτων βίας στο ∆ήµο 
Λαρισαίων» 

  

Λάρισα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  

Ένα (1) έτος από 
την υπογραφή της 

σύµβασης  
µε δυνατότητα 
ανανέωσης  ή 
παράτασης σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράµµατος. 

1 

 
 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε 
ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), 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 Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου, 
 
 
γ)  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
 
δ) *Μεταπτυχιακόs τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός έτους στην Παιδοψυχολογία. 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)  
 
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε 
ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), 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 Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου, 
 
γ)  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 
δ) Εξειδικευµένη εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην Παιδοψυχολογία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)  
 
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε 
ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), 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 Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου, 
 
γ)  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 
 

 
  
 
 

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

 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
  
* ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (για όσους µετέχουν µε το πρόσθετο προσόν του 
µεταπτυχιακού τίτλου) (κύρια προσόντα): 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος, ετήσιας τουλάχιστον 
φοίτησης, στο ζητούµενο γνωστικό αντικείµενο, πρέπει να υποβάλουν τα αναφερόµενα, 
στο Παράρτηµα Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) µε 
σήµανση έκδοσης «12/02/2019», ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, στοιχείο 5., δικαιολογητικά. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

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

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως 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 της προς πλήρωσης θέσης. 
 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση µε σχέση 
εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα 
του είδους της εξειδικευµένης εµπειρίας που ορίζεται  στην παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν 
πρόσληψης. 
 Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήµατος της εξειδικευµένης εµπειρίας που ορίζεται από 
την παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθµολογείται επίσης και η εµπειρία 
που διαθέτουν οι υποψήφιοι  σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς 
πλήρωσης θέσης, για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως του 
βαθµολογούµενου κριτηρίου των συνολικά πέντε (5) ετών εµπειρίας. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΘΕΣΕΩΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

101 

ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ & Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης, από 
την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή 
µετά την ηµεροµηνία της Βεβαίωσης πλήρωσης των νοµίµων 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

  1. 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 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (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     
 
        4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 µονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθµός τέκνων 3           

µονάδες 120           
 

       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. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)  
αριθµός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

µονάδες 50 100 150 200 250 …. 
 

        9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20) 

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

κατηγορία ∆Ε 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

µονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

        10. 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 
 

        11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “3”) 
ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% …              

µονάδες 150 … 180 …              
 

        12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “2”) 
ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% … 67% … 70% …          

µονάδες 100 … 120 … 134 … 140 …          
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προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου [(βλ. 
αντίστοιχα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β: AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. 
 
Για την απόδειξη της  εµπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το 
αντικείµενο της προς πλήρωσης θέσης βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 
 

 Για την απόδειξη της εξειδικευµένης εµπειρίας βλ. δικαιολογητικά 
περίπτωση Α (1) και Α (2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης 
εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά 
απόδειξης εµπειρίας.  

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 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα  
απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων 
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος, εκτός από την Υπεύθυνη 
∆ήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήµατος αυτού.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για 
όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά 
είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα.  

 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την 
Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην 
ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
«Παράρτηµα Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) µε 
σήµανση έκδοσης «12-02-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του 
Κεφαλαίου ΙΙ µε τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».  

• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να 
προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του 
Παραρτήµατος ΣΟΧ µε σήµανση έκδοσης 12-02-2019).  

• Οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος ή άλλες επαγγελµατικές άδειες ή βεβαιώσεις ή 
πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της 
αίτησης συµµετοχής και της λήξης της προθεσµίας υποβολής αυτής, όσο και κατά 
τον χρόνο πρόσληψης. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο εν λόγω «Παράρτηµα Ανακοινώσεων 
Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «12-02-2019».  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε ή ΥΕ), οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη 
διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 
3. οι υποψήφιοι πρέπει να είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-µελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 
και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται 
από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, και οµογενείς εξ Αιγύπτου 
χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται µε άλλους 
τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει). 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
«ΣOX.6» µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β της 
παρούσας ανακοίνωσης και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II του παραρτήµατος που αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της ανακοίνωσης, 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 αριθµός 1, Τ.Κ. 41222 Λάρισα απευθύνοντάς το στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, 
Τµήµα Προσωπικού υπόψη κου Βαρβαρέσου Ζαχαρία και κου Τσιγγάνη – Χαλκιά 
Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500341) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, 
που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφηµερίδες, δηλαδή από 10-08-2019 ως 19-08-2019. 
 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης, του «Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων 
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «12-02-2019» και το Ειδικό 
Παράρτηµα: (Α2) Απόδειξης Γλωσσοµάθειας µε σήµανση έκδοση «12-4-2019» θα γίνει 
στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Λαρισαίων την 09-08-
2019. 

                        
 

                                                       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
      
 
 
                  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
                                                                                                                     
 

 
   
 

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στις Εφηµερίδες 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και «ΚΟΣΜΟΣ» στις 09-08-2019 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 


