
            
                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 
Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ 
Τηλ.: 2413- 500341/fax :2410 -250372, 

                         Λάρισα 4/10/2016
                         Αρ. Πρωτ.: 65290

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

                                              
                                         Ο ΔΗΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  Ν. 3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87  Α),  όπως  έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009
3. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012, 
4. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  20  του  Ν.  4305/2014   «Αποκλειστική  προθεσμία  για  τη 

σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014). 
5. Τις διατάξεις του αρ.3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ102/ Ά /26.08.2015, 
6. Την  υπ΄αριθμ 3070/11-7-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής 

Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την  υλοποίηση 
πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και  Επαγγελματικής 
Ζωής» Έτους 2016-2017, προς τους Ωφελούμενους της εν λόγω Δράσης

7. Τον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την 
πρόθεση τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ. 2837/24-6-
2016  Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Τοπικής  Ανάπτυξης  και 
Αυτοδιοίκησης  (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)   για  το  Δήμο  Δομής  :  Δήμος  Λαρισαίων  Φορέας: 
Διεύθυνση  Αθλητισμού  –Πολιτισμού  και  Κοινωνικής   Πολιτικής   Νομός:Λάρισας 
Περιφέρεια: Θεσσαλίας
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8. Την  με   αριθμό   πρωτ.  14373/1-8-2016  έγκριση  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης  με θέμα : «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση 
εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  ορισμένου  χρόνου  σε  ΟΤΑ,  για  την  υλοποίηση 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων».

9. Την υπ’ αριθμ. 148/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων 
με  θέμα:Προγραμματισμός  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου 
ορισμένου  χρόνου  στο  πλαίσιο  προγραμμάτων  έτους  2016   «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».

10. Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων,  όπως ισχύει  (ΦΕΚ 
482/Β΄/26-2-2014 ).

11. Την  με  αριθμ.  Πρωτ.63488/28-9-2016  βεβαίωση  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών 
Υπηρεσιών  (Τμήμα  προϋπολογισμού)  του  Δήμου  Λαρισαίων  περί  ύπαρξης 
πιστώσεων  για  την  κάλυψη  της  δαπάνης  μισθοδοσίας  του  υπό  πρόσληψη 
προσωπικού της εν λόγω ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, 
συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο 
«Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής» της  Δ/νσης  Αθλητισμού, 
Πολιτισμού  και  Κοινωνικής  Πολιτικής  του  Δήμου  Λαρισαίων,  που  εδρεύει  στη 
Λάρισα, όπως αναλυτικά φαίνεται στον Πίνακα Α΄ που ακολουθεί.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδ 
Θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

101

Δήμος 
Λαρισαίων Λάρισα ΠΕ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως την 
31/08/2017 με δυνατότητα 
ανανέωσης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράμματος

4

102

Δήμος 
Λαρισαίων Λάρισα

ΠΕ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ

Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως την 
31/08/2017 με δυνατότητα 
ανανέωσης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράμματος

1

103

Δήμος 
Λαρισαίων Λάρισα ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως την 
31/08/2017 με δυνατότητα 
ανανέωσης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράμματος

2
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Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή 
Επιστημών της  Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της 
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή 
Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με 
κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 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.

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
102 Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή 

Εκπαίδευσης  και  Αγωγής  στην  Προσχολική  Ηλικία  ή 
Επιστημών  Προσχολικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  ή 
Επιστημών της   Εκπαίδευσης  στην  Προσχολική  Ηλικία  ή 
Επιστημών  της  Εκπαίδευσης  και  της  Αγωγής  στην 
Προσχολική  Ηλικία  ή  Παιδαγωγικού  Νηπιαγωγών  ή 
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού  ή  Παιδαγωγού  Προσχολικής  Εκπαίδευσης  ή 
Ειδικής  Αγωγής  με  κατευθύνσεις:  α)  Νηπιαγωγού  είτε  β) 
Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης 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.
Α. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών 
στη φροντίδα παιδιών με ειδικές ανάγκες
Β. Μεταπτυχιακός τίτλο με κατεύθυνση την ειδική αγωγή ή 
εξειδικευμένο  πρόγραμμα  στην  ειδική  αγωγή  ετήσιο 
τουλάχιστον διάρκειας  400 ωρών από Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
103 Α.  Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Μουσικών  Σπουδών  ή  Μουσικής 

Επιστήμης  και  Τέχνης  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα 
Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου(ΕΑΠ)  ΑΕΙ  ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος  τίτλος  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής  αντίστοιχης 
ειδικότητας.
Β.  Εκπαιδευτική  εμπειρία  τουλάχιστον  1(ενός)  έτους  στο 
αντικείμενο της θέσης

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1.  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. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι 
που είναι έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες 
των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του 
άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι
Ομογενείς  και  Ομογενείς  αλλοδαποί  που προέρχονται  από την  Κωνσταντινούπολη και 
από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, 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).
Για  τους  υποψηφίους  χωρίς  ελληνική  ιθαγένεια  απαιτείται η  γνώση  της  Ελληνικής 
γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η 
οποία  αποδεικνύεται  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στο  δεύτερο  κεφάλαιο  «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του παραρτήματος ΑΣΕΠ με ημερομηνία 23/01/2015. 
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους 
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και 
από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
4. Να τηρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 16 του Ν.3584
. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η  σειρά  κατάταξης  μεταξύ  των  υποψηφίων  καθορίζεται  με  βάση  τα  κριτήρια  που 
ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΩΣ 200 ΜΟΡΙΑ (150 
μόρια οι κατέχοντες μεταπτυχιακό τίτλο και 200 μόρια οι κατέχοντες διδακτορικό 
τίτλο).  Οι παραπάνω τίτλοι δεν θα  βαθμολογηθούν αθροιστικά. H συσσώρευση 
δύο(2)εκ των ανωτέρω τίτλων δε λογίζεται ως αθροιστική βαθμολογία.

2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία 
πολλαπλασιάζονται με το 40, π.χ. 5X 40 = 200 μόρια)

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

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες 
από το τρίτο τέκνο)

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

6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) με ανώτερο τα 420 
μόρια)
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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

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

αριθμός τέκνων 1 2 3

μονάδες 30 60 110

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….

μονάδες 50 100 150 200 250 ….

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
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση η οποία χορηγείται από την υπηρεσία 

2. Ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 
ή

άλλου δημόσιου έγγραφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, 
όπως σχετική  προσωρινή  βεβαίωση  αστυνομικής  αρχής  ή τις  κρίσιμες  σελίδες  του 
διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού 
βιβλιαρίου  υγείας  όλων των  ασφαλιστικών  φορέων.  Εάν  από τα  έγγραφα αυτά  δεν 
προκύπτει  η  ημερομηνία  γέννησης,  πρέπει  να  προσκομισθεί  και  το  πιστοποιητικό 
γέννησης.

3. Τίτλος σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το 
έτος  κτήσης του.  Ειδικές  διευκρινήσεις  για  τα  δικαιολογητικά  που αφορούν τίτλους 
σπουδών  βλ.  Παράρτημα  Ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου 
(ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ,  Στοιχείο  4,  Ειδικές  διευκρινίσεις  για  δικαιολογητικά,  με 
ημερομηνία 23/8/2016.

4.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  ν.1599/1986  στην  οποία  να  δηλώνει τους  φορείς  του 
δημόσιου  ή  ευρύτερου δημόσιου  τομέα του  άρθρου 14  παρ.1  του  ν.  2190/1994 
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Ως βαθμολογούμενη εμπειρία 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.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

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 δ Κεφάλαιο  I ή Ειδικές 
περιπτώσεις  απόδειξης  εμπειρίας  του  Παραρτήματος  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,  παρ.  16.  με σήμανση 23-8-2016   Πιστοποιητικά 
απόδειξης εμπειρίας.

Το εξιδικευμένο πρόγραμμα των 400ωρών αποτελεί τυπικό  πρόσθετο  προσόν  το οποίο δεν 
βαθμολογείται.
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όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 στους οποίους 
έχει  απασχοληθεί  με  σύμβαση  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  για  την  αντιμετώπιση 
εποχιακών  ή  άλλων  περιοδικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών, καθώς  και την  ακριβή 
χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και  λήξη)  κατά τους τελευταίους 
δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει το 
κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 «περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή 
επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης» κι ότι  έχει την υγεία και τη φυσική 
καταλληλότητα

 6.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αποδεικνύει τα βαθμολογούμενα, σύμφωνα με 
την παρούσα προκήρυξη, κριτήρια κι όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας  Ορισμένου  χρόνου  του  ΑΣΕΠ  με  ένδειξη 
23/8/2016.

Διόρθωση 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.

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

(βλ.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ,  παρ.13,  Παράρτημα  Ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με ημερομηνία 23/8/2016.)

2. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη της ανεργίας
(βλ.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι,  «Λοιπά  βαθμολογούμενα  κριτήρια»  πεδίο  «α»,  Παράρτημα 
Ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  με  ημερομηνία 
23/08/2016.)

3. Συναφής Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της θέσης.

4. Για το γονέα Μονογονεικής (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, «Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια» πεδίο 
«ζ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, παρ14, στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ) με ημερομηνία 23/8/2016).

5.  Εμπειρία  σύμφωνα  με  το  παράρτημα Ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Εργασίας  Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ) με ημερομηνία 23/8/2016). αναφέρεται στα κεφάλαια I και II.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση  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: Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ.: 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την 
στη Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη Κυρίου  Βαρβαρέσου Ζαχαρία και 
κυρίου Τσιγγάνη-Χαλκιά Κωνσταντίνου (Τηλ επικοινωνίας 2413500341)
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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.
Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά)  και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της 
παρούσας σε τοπική εφημερίδα, ήτοι από  6/10/2016 έως 17/10/2016.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει 
των κριτηρίων της προκήρυξης. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η 
τελική  επιλογή για  την  πρόσληψη  με  σύμβαση  εργασίας  ορισμένου  χρόνου, 
πραγματοποιείται ως εξής: 
 Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα 
σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα 
κριτήρια  κατάταξης (μεταπτυχιακοί  τίτλοι  σπουδών,  βαθμός  βασικού  τίτλου,  χρόνος  ανεργίας,,  
μονογονεϊκή ιδιότητα, εμπειρία).
 Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη  συνολική  βαθμολογία  προηγείται  αυτός 
που έχει  τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (μεταπτυχιακοί  
τίτλοι) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο 
κριτήριο (βασικός τίτλος  σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια,  η 
σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
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 δημοτικό κατάστημα. 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
Η  υπηρεσία  προσλαμβάνει  το  προσωπικό  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου 
ορισμένου χρόνου, μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, από την 
υπογραφή  της  σύμβασης  και  έως  την  31/08/2017  με  δυνατότητα  ανανέωσης  σε 
περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. 
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.
Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, 
απασχολούνται  για  το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και  μέχρι  συμπληρώσεως της 
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα 
της οκτάμηνης απασχόλησης,  πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους 
να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην 
οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη 
διαδικασία  έως  και  την  ημερομηνία  πρόσληψης  δεν  έχουν  απασχοληθεί  ή  έχουν 
απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή  ή 
πρόσκαιρων  αναγκών σε  φορέα  του  δημόσιου  ή  ευρύτερου  δημόσιου τομέα του 
άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης 
δήλωσης,  η  σχετική  απόφαση πρόσληψης ανακαλείται.  Εάν η δήλωση είναι  ψευδής ή 
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ανακριβής,  η σύμβαση εργασίας είναι  αυτοδικαίως άκυρη και  η πρόσληψη ανακαλείται 
υποχρεωτικά.  Στις  ανωτέρω  περιπτώσεις,  οι  επιλεγέντες  ή  προσληφθέντες  υποψήφιοι 
αντικαθίστανται  με άλλους από τους εγγεγραμμένους και  διαθέσιμους στον πίνακα της 
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 
Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους 
έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ της  παρούσας  ανακοίνωσης  αποτελεί  και  το 
«Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)» ΑΣΕΠ  με 
σήμανση έκδοσης «23/8/2016», κατά το μέρος που αφορά τα ζητούμενα από την 
παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, καθώς και τα κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 
και 180/2004.

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα του 
νομού Λάρισας. Ολόκληρη η ανακοίνωση  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δημαρχιακού Μεγάρου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων www. larissa-
dimos.gr. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
                                                                                                   

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΑΙΝΝΗΣ
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