
Σελίδα 1 από 4 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Παπακυριαζή 44 – Λάρισα 

Τ.Κ.: 41222 

Πληροφορίες:Τσολάκη Κ. Τσιούγκος Ν. 

Τηλέφωνο: 2410536900, 2410549884 

E-mail: info@larcci.gr 

Λάρισα, 10/2/2022 

Αρ. Πρωτ.: 331 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ αριθ. ΣΜΕ 1/2022 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερα (4) συνολικά άτομα για την κάλυψη αναγκών του 

Επιμελητηρίου Λάρισας, που εδρεύει στη Λάρισα, στο πλαίσιο υλοποίηση του  ευρωπαϊκού έργου “WOOL 

- Wool as Outstanding Opportunity for Leverage”, με σκοπό την διοικητική, λογιστική και τεχνική 

υποστήριξη του. Στο πλαίσιο του έργου θα απασχοληθούν  στο Επιμελητήριο Λάρισας ανά ειδικότητα και 

διάρκεια σύμβασης  ο εξής αριθμός ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 

τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):   

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

Κωδικός  

απασχόλησης 

Τόπος 

εκτέλεσης 

 

Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

μήνες 

Αριθμός 

ατόμων 

101 ΛΑΡΙΣΑ ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 1 

102 ΛΑΡΙΣΑ ΠΕ ή ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 8 1 

103 ΛΑΡΙΣΑ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 8 1 

104 ΛΑΡΙΣΑ ΠΕ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 1 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα οικονομικής κατεύθυνσης οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή 

ΑΤΕΙ της ημεδαπής,  περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή 

ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. 

2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Ο τρόπος απόδειξης γνώσης 

χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 

14.1.2020. 

3. Καλή γνώση τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 

προκύπτει από το παράρτημα του  ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 20.12.2019. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, 

συναφής με τον τίτλο σπουδών ή το αντικείμενο απασχόλησης. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 

και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονικής 

Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Γεωργικής 

Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην 

Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (πρώην Γεωργικών 

Βιομηχανιών) ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και 

Γεωργικής Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή 

Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ΑΕΙ και β) 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση 

άσκησης Γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου. 

2. Για τους πτυχιούχους ΠΕ, άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας 

Γεωπόνου ή Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου. 

3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Ο τρόπος απόδειξης γνώσης 

χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 

14.1.2020. 

4. Καλή γνώση τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 

προκύπτει από το παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 20.12.2019. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, 

συναφής με τον τίτλο σπουδών ή το αντικείμενο απασχόλησης. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης  ή 

 Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας 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 ή 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 

δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Καλή γνώση τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 

προκύπτει από το παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 20.12.2019. 

3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) Υπολογιστικών 

φύλλων και γ) Υπηρεσιών διαδικτύοΥ. Ο τρόπος απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ 

προκύπτει από το παράρτημα τοΥ ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 14.1.2020. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, 

συναφής με τον τίτλο σπουδών ή το αντικείμενο απασχόλησης. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα: Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και 

Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 

Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ 

Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης 

και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής (Ε.Α.Π.), Διδακτικής της Τεχνολογίας 

και Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστημών και Πολιτισμού-Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. 

της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή 

Πτυχίο ή δίπλωμα: Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, 

Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και 

Πολυμέσων, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 

Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (Π.Σ.Ε.), 

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών 

Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Διαχείρισης Πληροφοριών, 

Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης 

ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 

2. Καλή γνώση τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 

προκύπτει από το παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 20.12.2019. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, 

συναφής με τον τίτλο σπουδών ή το αντικείμενο απασχόλησης. 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των λοιπών 

ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση, το Ειδικό 

Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 20.12.2019, το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης 

Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 14.1.2020 και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης 

Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης 2.12.2019, δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 

«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω 

Παραρτήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού 

Λάρισας.  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τη συνημμένη αίτηση, το «Παράρτημα Ανακοινώσεων 

Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση 

έκδοσης 20.12.2019 και Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 14.1.2020, να γίνει στο χώρο 

ανακοινώσεων του καταστήματος της έδρας του Επιμελητηρίου Λάρισας και στην ιστοσελίδα του 

Επιμελητηρίου Λάρισας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση 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: Επιμελητήριο Λάρισας, 

Παπακυριαζή 44, Λάρισα ΤΚ 41222, (τηλ. επικοινωνίας: 2410.255388). 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 μπορεί να συμμετέχει με την ίδια αίτηση για κάθε κωδικό θέσης για τον οποίο διαθέτει 

τα απαιτούμενα προσόντα, με σειρά προτίμησης.  

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-12/2/2022- ή 

της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, 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.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω 

διεύθυνση και β) στην ιστοσελίδα  του Επιμελητηρίου Λάρισας (www.larcci.gr) όπου θα αναρτηθεί και η 

παρούσα ανακοίνωση. 

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί η επισυναπτόμενη αίτηση-υπεύθυνη 

δήλωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης 

«2-12-2019», το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 

την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση 

έκδοσης 20.12.2019 και Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 14.1.2020, μέσω του δικτυακού 

τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  

Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ). 

 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Σωτήρης Γιαννακόπουλος  


