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Πληροφορίες: Νίκη Καλλιώρα 
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Ανακοίνωση 
πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 
από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 5-7-2021 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω 
εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού - COVID-19. 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Την αριθμ.15840/156612/4-10-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας, «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του 

Π.Δ.129/2010(ΦΕΚ222/τ.Α/27-12-2010): “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας” όπως ισχύει» 

(ΦΕΚ4788/Β/26.10.2018). 

3. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/ Α΄/6.11.2020), όπως αντικαταστάθηκε µε 

το άρθρο 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/23.12.2020). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 

ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3.3.1994), όπως ισχύουν. 

5. Την υπ’ αριθ.91546/24-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών.  

6. Τα αριθ.πρωτ. 1797/4-1-2021 και 2934/5-1-2021 έγγραφα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Λάρισας και 

της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με  τα  οποία  είναι αναγκαία η πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ως 

έκτακτο προσωπικό στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών  του  κινδύνου  διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 

δηµόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εµφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. 

7. Την αριθμ. 1 (πρακτικό 1/7-1-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση σύναψης 

συμβάσεων ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 5-7-2021, για την 

κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19 (ΑΔΑ:64ΠΕ7ΛΡ-87Υ). 
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8. Την αριθμ. πρωτ. οικ.4778/7-1-2021 (α/α 337) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού έγκρισης δέσμευσης 

πίστωσης της απαιτούμενης για τη μισθοδοσία των προσληπτέων (ΑΔΑ: 69Σ17ΛΡ-Χ1Ζ). 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων 

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την 

ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και έως 5-7-2021, για κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της έδρας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Λάρισας, ως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α, με τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) ως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΔΡΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚ 
ΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

101 Δ/νση Δημόσιας Υγείας Λάρισα ΠΕ Βιοχημικών Από την 
ημερομηνία  
υπογραφής της 
σύμβασης και 
έως 5-7-2021 

1 

 
102 

Δ/νση Δημόσιας Υγείας Λάρισα ΤΕ Τεχνολόγων 
Ιατρικών 
Εργαστηρίων 

 
Από την 
ημερομηνία  
υπογραφής της 
σύμβασης και 
έως 5-7-2021 

 
1 

 Τμήμα Λάρισα ΤΕ Μηχανικών   
103 Πολιτικής Προστασίας ΠΕ 

Λάρισας 
 Ηλεκτρονικών Από την 

ημερομηνία  
υπογραφής της 
σύμβασης και 
έως 5-7-2021 

1 

104 Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας ΠΕ Λάρισας 

Λάρισα ΤΕ Μηχανικών 
Ηλεκτρολόγων 

Από την 
ημερομηνία  
υπογραφής της 
σύμβασης και 
έως 5-7-2021 

1 

 ΣΥΝΟΛΟ 4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
Θέσης 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα) 
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 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής Βιοχημείας 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) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού - COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης 
του. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)  
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής Βιοχημείας 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) Εμπειρία σε άλλο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού - COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης 
του. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων  Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα 
Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων (π.δ. 20/3.3.2017, Φ.Ε.Κ. 34/2017/Α΄). 
γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού - COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης 
του. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)  
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων  Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα 
Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων (π.δ. 20/3.3.2017, Φ.Ε.Κ. 34/2017/Α΄). 
γ) Εμπειρία σε άλλο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού - COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης 
του. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 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 
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 
β) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού - COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης 
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Ως αποκτηθείσα εμπειρία για όλους τους κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου σε υπηρεσίες του οικείου φορέα για ανάγκες πανδημίας και θα βαθμολογηθούν με επτά (7) μονάδες 
για κάθε συμπληρωμένο μήνα εμπειρίας στον οικείο φορέα, για ανάγκες πανδημίας και για τον κωδικό θέσης 
που θα επιλέξουν. 

του. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)  

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 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 
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 
β) Εμπειρία σε άλλο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού - COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης 
του. 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 104 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών 
Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας 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 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. 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης. 
γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού - COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης 
του. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών 
Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας 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 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. 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης. 
γ) Εμπειρία σε άλλο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού - COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης 
του. 
 

Α.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει : 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει : 

1.Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. 
2.Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο. 
3.Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή 
λοίμωξη COVID-19. 
4.Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας). 
5.Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά προσόντα 
πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων 
σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή. 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
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 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ 
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται 
αναλυτικά στον Πίνακα Β, καθορίζεται με βάση την εμπειρία. 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

Μήνες 

εμπειρία
ς 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
… 

 
57 

 
58 

 
59 

60 
και 
άν
ω 

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
 

Β . ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί µε την αίτησή – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2. Φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων τίτλων σπουδών ανά κωδικό θέσης. 

3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται. 
4. Όσον αφορά το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας, να προσκομιστούν  τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 

απόδειξης. 

Γ . ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης 
Διοίκησης της έδρας της Περιφέρειας, και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr. 

Δ . ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με τα στοιχεία τους, τους μήνες της προαναφερόμενης 
αποκτηθείσας εμπειρίας, που διαθέτουν σε ανάγκες πανδημίας και να την υποβάλουν αποκλειστικά μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: dioik@thessaly.gov.gr., συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά , από Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 έως και Δευτέρα 11-1-2021 και ώρα 12:00 
π.μ. Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες 
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του 
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Ε. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων ανά ειδικότητα σύμφωνα με τα 
απαραίτητα τυπικά προσόντα και βάσει του κριτηρίου της εμπειρίας όπως ανωτέρω περιγράφεται. Στην 
περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, στους πίνακες κατάταξης, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται 
με δημόσια κλήρωση. 
ΣΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ: 

Η πρόσληψη των ατόμων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση τριμελούς 
επιτροπής η οποία θα συγκροτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας. 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων στη διαδικτυακή πύλη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους 
υποψήφιους. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων ,απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και 
μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1.Γραφείο Περιφερειάρχη 
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας 
3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας 
4. Διεύθυνση Οικονομικού  
5. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
6. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Λάρισας 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
Τμήμα Προσωπικού 
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