
 

Σελίδα 1 από 4 

                

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡ.  Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ.  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Ε.Μ.Κ.Φ.  

 Λάρισα  20/06/2018 

        

Α. Π.  4891 

 

Ταχ. Δ/νση    : Φαρσάλων & Δ. Τσάτσου 2                

                        41335  Λάρισα 

Πληροφορίες : Χατζής Δημήτριος 

Τηλέφωνο     : 2410 - 251413 

FAX              : 2410 533159 

E-mail           : dipelar@sch.gr 

  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/20-06- 2018 

Πλήρωσης  Δώδεκα  (12)  θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  

ορισμένου χρόνου  της Δ/νσης Π.Ε.-ΕΜΚΦ  Λάρισας(Κατασκήνωση 

Πλαταμώνα), που εδρεύει στη Λάρισα –Φαρσάλων & Δ. Τσάτσου2 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Κ.Φ.  ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 

2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 

3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005,καθώς και του 

Ν.3812/2009(άρθρο 1,παρ.2, περίπτωση ιε). 

2. Την υπ’ αριθμ. ΙΒ/7243/7-6-1983 απόφαση του ΥΠΕΠΘ με θέμα 

«Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας Μαθητικών κατασκηνώσεων. 

3. Την υπ’ αριθμ. 87668 /Δ11/4-6-2014(ΑΔΑ:6ΚΞΒ9-ΝΕ7) απόφαση του ΥΠΕΠΘ 

με θέμα «Μεταφορά πιστώσεων για τις Επιτροπές Μαθητικών 

Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων και    στον Κ.Α.Ε. 5297 και Ε.Φ. 181». 

4. Την υπ’ αριθμ. 101249/A2/19-06-2018 Κοινή Απόφαση του ΥΠΕΠΘ με 

θέμα «Εξειδίκευση εποχικών αναγκών και προσδιορισμός του αριθμού 

του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

που απαιτείται για την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 

του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009». 

5. Την υπ’ αριθμ. 3/2018 Πράξη της Ε.Μ.Κ.Φ.  Λάρισας θέμα 

«Λειτουργία Κατασκήνωσης Πλαταμώνα κατά το θέρος 2018». 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού δώδεκα (12)  ατόμων για την 
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κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  των υπηρεσιών της ΕΜΚΦ  

Λάρισας , για τις εξής  κατά αριθμό ατόμων  ειδικότητες, με τα 

αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο 

   (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α): 
 

 
ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗ

Σ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

01 ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣ
Α (ΔΕ) 

1 ΔΕ(Απόφοιτος/η  ή 
τελειόφοιτος/η  Σχολής  

Μαγείρων  και ελλείψει αυτών 
Υ.Ε. με εμπειρία στην 

ειδικότητα που να 
αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά. 

 

Από 01/07/2018  

μέχρι 30/07/2018 

02 ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

(ΥΕ) 

1 Υ.Ε. με εμπειρία στην 
ειδικότητα που να 

αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά 

 

Από 01/07/2018  

μέχρι 30/07/2018 

03 ΕΡΓΑΤΕΣ (ΥΕ) 2 (χωρίς τυπικά προσόντα) Από 01/07/2018  

μέχρι 30/07/2018 

04 ΦΥΛΑΚΩΝ (ΥΕ) 2 (χωρίς τυπικά προσόντα) Από 01/07/2018  

μέχρι 30/07/2018 

05 ΕΡΓΑΤΡΙΑ  WC 1 (χωρίς τυπικά προσόντα) Από 01/07/2018  

μέχρι 30/07/2018 

06 ΛΑΝΤΖΕΡΩΝ/ΡΙΣΣΩΝ 
(YE) 

2 (χωρίς τυπικά προσόντα) Από 01/07/2018  

μέχρι 30/07/2018 

07 ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ/Α 
(ΥΕ) 

1 (χωρίς τυπικά προσόντα) Από 01/07/2018  

μέχρι 30/07/2018 

 

08 

 

ΙΑΤΡΩΝ(ΠΕ) 

 

1 

Πτυχίο Ιατρικής 
Σχολής(Ημεδαπής ή 

Εξωτερικού αναγνωρισμένου 
από το ΔΟΑΤΑΠ)  & άδεια 

άσκησης επαγγέλματος 

 

Από 02/07/2018 μέχρι 
29/07/2018 

 

09 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΝΟΣΟ
ΚΟΜΩΝ) (ΤΕ) 

 

1 

Πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή 
διετούς επαγγελματικής 

σχολής Δ.Ε. & άδεια άσκησης 
επαγγέλματος. 

 

Από 02/07/2018 μέχρι 
29/07/2018 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

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

 Για όλες τις ειδικότητες κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη 
η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας 
καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την απόδειξή της δικαιολογητικά 
περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα 
ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» και ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά 
απόδειξης εμπειρίας). 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση 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, 
εφόσον εκδίδονται.  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας 
μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος του 
δήμου ή της κοινότητας στην οποία 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 ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 
δημόσια αρχή. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  από  21/06/2018   μέχρι  28/06/2018.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης στην υπηρεσία μας 

στην ανωτέρω διεύθυνση·  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων 
του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης), θα 
αναρτήσει, άμεσα  την ίδια  ημέρα  τον  πίνακα  κατάταξης των υποψηφίων στο 
κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο 
στο ΑΣΕΠ, 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. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε 
στο e-mail: sox.dimosio@asep.gr είτε στο fax: 210 6420368. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη 
επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για 
να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα 
ευρώ (40 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).   

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών τις 

αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των 
πινάκων κατάταξης.  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των 
υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση 
ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται 
υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται 
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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 από το ΑΣΕΠ 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)», το 
οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης 
δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά 
με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· ii) τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής· iii) τη 
διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων. 

 

 

 Λάρισα   20/06/2018 

Ο Πρόεδρος της Ε.Μ.Κ.Φ. 

 

 

Βούλγαρης Σωτήριος 

 Δ/ντής  Π.Ε.  Λάρισας 
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