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2Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 36 ΤΟΥ Ν.4765/2021

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 τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.Την  αριθ.  15840/156612/4-10-2018  απόφαση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελλάδας  (ΦΕΚ  4788/Β’/26-10-2018)  «Έγκριση  της  146/2018  (ορθή

επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’/27-12-

2010): ‘’Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας’’ όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 88844/6-5-

2021  (ΦΕΚ  2054/Β’/19-5-2021)  και  170949/23-8-2021  (4163/Β’9-9-2021)  αποφάσεις  του

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».

3. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 "Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων

στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και

λοιπές διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.  Την  αριθμ.  πρωτ.555/26-1-2022  (ΑΔΑ:  ΩΖΨ646ΝΠΙΘ-ΙΧ8)  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα

Πολιτικής  Προστασίας  με  την  οποία  κηρύχθηκε  σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης  η  Δημοτική

Ενότητα Αμπελακίων της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας, η Δημοτική Ενότητα Γόννων και οι Δημοτικές

Κοινότητες  Παραποτάμου,  Ευαγγελισμού  Λαρίσης  και  Ελάτειας  της  Δημοτικής  Ενότητας

Μακρυχωρίου  του  Δήμου  Τεμπών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Λάρισας  της  Περιφέρειας

Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που

προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις κλπ.) που εκδηλώθηκαν στις

11 και 12-01-2022 στις παραπάνω περιοχές.

5. Την αριθμ. πρωτ. 132180/6-4-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, για την πρόσληψη

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ημερομηνία λήξης της
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σύμβασης  στις  11-9-2022,  για  την  αντιμετώπιση  των  αυξημένων,  έκτακτων  και  επειγουσών

αναγκών  του  Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Λάρισας  της

Περιφέρειας Θεσσαλίας,  καθώς και  τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα

καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις,  πλημμύρες),  στον Δήμο Τεμπών της Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στις 11 και 12-1-2022.

6.  Την αριθμ.  πρωτ.  Α681/12-7-2022 (ΑΔΑ:ΡΓΝΡ46ΝΠΙΘ-5ΔΥ)  απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Πολιτικής  Προστασίας,  με  την  οποία  παρατάθηκε  η  κήρυξη  σε  κατάσταση  Έκτακτης  Ανάγκης

Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Αμπελακίων της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας, της

Δημοτικής Ενότητας Γόννων και των Δημοτικών Κοινοτήτων Παραποτάμου, Ευαγγελισμού Λαρίσης

και  Ελάτειας  της  Δημοτικής  Ενότητας  Μακρυχωρίου  του  Δήμου  Τεμπών  της  Περιφερειακής

Ενότητας  Λάρισας  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  έως  και  12-1-2023,  καθώς  εξακολουθούν  να

υφίστανται  οι  λόγοι  κήρυξης και  το έργο διαχείρισης  των συνεπειών,  που προέκυψαν από τα

έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις κλπ.) που εκδηλώθηκαν αρχικά στις 11 και 12-

01-2022 στις παραπάνω περιοχές.

7.  Το  αριθμ.πρωτ.  296682/25-7-2022  έγγραφο  του  Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  της

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σύμφωνα με τα οποίο κρίνεται επιτακτική η ανάγκη κίνησης της

διαδικασίας νέων προσλήψεων είκοσι επτά (27) ατόμων για την διαχείριση των συνεπειών που

προέκυψαν καταρχήν λόγω της παράτασης της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής

Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Αμπελακίων της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας, της Δημοτικής

Ενότητας  Γόννων  και  των  Δημοτικών  Κοινοτήτων  Παραποτάμου,  Ευαγγελισμού  Λαρίσης  και

Ελατείας της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  αλλά  και  γενικότερα  ολόκληρου  του  Νομού,  καθώς

υπάρχουν ενεργές παρατάσεις κηρύξεων περιοχών του Νομού Λάρισας σε κατάσταση έκτακτης

ανάγκης καθώς και λόγω της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων του κορωνοϊου και της άμεσης

ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου της διασποράς του καθώς το προσωπικό της Περιφέρειας

Θεσσαλίας δεν επαρκεί.

8. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/80/οικ.10391/27-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

σύμφωνα  με  την  οποία  δόθηκε  η  δυνατότητα  στους  φορείς  να  προσλαμβάνουν  έκτακτο

προσωπικό και σε περίπτωση που οι επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες συνεχιστούν και πέραν

του οκταμήνου (άρθρο 36 παρ.3 ν.4765/2021) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών

αναγκών λόγω σεισμών, πλημμυρών, παγετών, πυρκαγιών, άλλων λόγων απειλής της δημόσιας

υγείας κ.λπ. Εφόσον οι φορείς εκτιμούν βασίμως ότι οι ανάγκες θα συνεχισθούν και πέραν του

οκταμήνου, κινούν εγκαίρως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη του, τη διαδικασία

νέων  προσλήψεων  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  ανώτατης

διάρκειας οκτώ (8) μηνών, και για αριθμό που εγκρίνει το αρμόδιο όργανο του ίδιου του φορέα

για την πρόσληψη.
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9. Το γεγονός ότι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα ο Νομός Λάρισας πλήττεται από έντονα

καιρικά φαινόμενα καθόλη τη διάρκεια του χρόνου με αποτέλεσμα πολλοί Δήμοι του να έχουν

κηρυχθεί  σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης.  Ενδεικτικά,  ο  Δήμος  Αγιάς  με  την  αριθμ.  πρωτ.

9046/12-10-2021  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Πολιτικής  Προστασίας,  κηρύχθηκε  σε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με την αριθμ. πρωτ.2500/8-4-2022 απόφαση παρατάθηκε έως

11-10-2022 η κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Οι συμβάσεις του προσωπικού που είχε προσληφθεί για

την κάλυψη των ανωτέρων αναγκών έληξαν στις 11-6-2022, χωρίς δυνατότητα παράτασης των εν

λόγω  συμβάσεων.  Επιπλέον,  με  την  αριθμ.  259889/30-6-2022  απόφαση  Γενικού  Γραμματέα

Πολιτικής  Προστασίας  παρατάθηκε  η  κήρυξη  του  Δήμου  Τεμπών  (Δημοτικές  Ενότητες  Κάτω

Ολύμπου, Γόννων, και Νέσσωνα) έως 30-12-2022, με την αριθμ. πρωτ. Α146/9-6-2022 απόφαση

παρατάθηκε έως 12-12-2022 η κήρυξη της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών,

με την αριθμ.  πρωτ.  Α553/5-7-2022 απόφαση παρατάθηκε  έως 5-1-2023 η κήρυξη του Δήμου

Ελασσόνας (Κοινοτήτων Βλαχογιαννίου και Μεσοχωρίου Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς  και  της

Κοινότητας Τσαριτσάνης της Δημοτικής Ενότητας Τσαριτσάνης) και με την αριθμ. Α553/12-7-2022

απόφαση, παρατάθηκε έως και 12-1-2023 η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής

Προστασίας  του  Δήμου  Κιλελέρ  στο  σύνολό  του  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Λάρισας  της

Περιφέρειας  Θεσσαλίας  (εκτός  από  τις  Δημοτικές  Κοινότητες  Μαυροβουνίου,  Βουναίνων,

Κράννωνα, Αγίων Αναργύρων, Αγίου Γεωργίου και Δοξαρά της Δημοτικής Ενότητας Κραννώνα του

Δήμου Κιλελέρ) για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών

που  προέκυψαν  από  έντονα  καιρικά  φαινόμενα.  Για  όλες  τις  παραπάνω  περιοχές  δεν  έχει

προσληφθεί προσωπικό για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών.

10. Το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί (στο Τμήμα

Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λάρισας υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου) για την αντιμετώπιση των αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών αναγκών καθώς και τη

διαχείριση  των  συνεπειών  που  προέκυψαν  από  τα  έντονα  καιρικά  φαινόμενα  (ισχυρές

βροχοπτώσεις,  πλημμύρες)  στον  Δήμο  Τεμπών  στις  11  και  12-1-2022  αλλά  και  γενικότερα

ολόκληρου του  Νομού,  καθώς  υπάρχουν  ενεργές  παρατάσεις  κηρύξεων  περιοχών  του  Νομού

Λάρισας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς και λόγω της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων

του κορωνοϊου και της άμεσης ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου της διασποράς του.

11.Την  αριθμ.795/2022  (πρακτικό  27/29-7-2022)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:

ΡΝΙ97ΛΡ-ΒΥΜ) σχετικά με την έγκριση σύναψης είκοσι επτά (27) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου  χρόνου  για  την  αντιμετώπιση  των  αυξημένων,  έκτακτων  και  επειγουσών  αναγκών

καθώς  και  τη  διαχείριση  των  συνεπειών  που  προέκυψαν  από  τα  έντονα  καιρικά  φαινόμενα

(ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) στον Δήμο Τεμπών στις 11 και 12-1-2022 αλλά και γενικότερα

ολόκληρου του  Νομού,  καθώς  υπάρχουν  ενεργές  παρατάσεις  κηρύξεων  περιοχών  του  Νομού

Λάρισας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς και λόγω της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων
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του  κορωνοϊου  και  της  άμεσης  ανάγκης  αντιμετώπισης  του  κινδύνου  της  διασποράς  του,

διάρκειας  έως  οκτώ  (8)  μήνες  από  12-9-2022,  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Τμήματος

Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

12.  Την  αριθμ.  πρωτ.  298180/26-7-2022  (ορθή  επανάληψη)  βεβαίωση  της  Διεύθυνσης

Οικονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας

13.Την αριθμ.οικ304292/29-7-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας έγκριση ανάληψης

πολυετούς υποχρέωσης με Α/Α 1689 (ΑΔΑ:9ΦΒΨ7ΛΡ-ΒΞΠ)

                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την  άμεση  πρόσληψη  είκοσι  επτά  ατόμων  (27)  με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου

ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από 12-9-2022, για την αντιμετώπιση των αυξημένων,

έκτακτων και επειγουσών αναγκών καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα

καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες), στον Δήμο Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στις 11 και 12-1-2022, αλλά και γενικότερα ολόκληρου του Νομού

Λάρισας καθώς υπάρχουν ενεργές παρατάσεις  κηρύξεων περιοχών του Νομού Λάρισας σε κατάσταση

έκτακτης ανάγκης καθώς και λόγω της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων του κορωνοϊού και της άμεσης

ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου της διασποράς του, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος

Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας 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)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ

Α

ΕΔΡΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚ

ΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΕ ΜΗΝΕΣ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 
ΑΤΟΜΩ
Ν

201 Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας ΠΕ

Λάρισας

Λάρισα ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού 

έως 8 μήνες

8

202 Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας ΠΕ

Λάρισας

Λάρισα ΠΕ Μηχανικών/
Πολιτικών

Μηχανικών έως 8 μήνες 2

203
Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας ΠΕ

Λάρισας

Λάρισα ΠΕ Μηχανικών/
Τοπογράφων

έως 8 μήνες 2
204 Τμήμα Πολιτικής

Προστασίας ΠΕ
Λάρισας

Λάρισα
ΠΕ  Κτηνιάτρων 

έως 8 μήνες   2

205 Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας ΠΕ

Λάρισα ΤΕ Τεχνολόγων   

ΑΔΑ: 90ΙΙ7ΛΡ-9Μ2



Λάρισας Γεωπονίας έως 8 μήνες 1

206 Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας ΠΕ

Λάρισας

Λάρισα ΤΕ Διοικητικού
Λογιστικού έως 8 μήνες   2

207 Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας ΠΕ

Λάρισας

Λάρισα ΤΕ
Πληροφορικής έως 8 μήνες   2

208 Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας ΠΕ

Λάρισας

Λάρισα ΤΕ Μηχανικών/

Μηχανολόγων έως 8 μήνες   2

209 Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας ΠΕ

Λάρισας

Λάρισα ΤΕ Μηχανικών/

Ηλεκτρολόγων έως 8 μήνες   1

210 Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας ΠΕ

Λάρισας

Λάρισα ΔΕ Ιατρικών και
Βιολογικών

Εργαστηρίων
έως 8 μήνες   1

211 Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας ΠΕ

Λάρισας

Λάρισα ΔΕ Διοικητικού
Λογιστικού έως 8 μήνες   4

ΣΥΝΟΛΟ:    27

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα(τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα)

       201

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

202

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ
(ΑΕΙ) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ
(ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

    203

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το
ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ΕΑΠ  (ΑΕΙ)  ή  ΠΣΕ  (ΑΕΙ)  ή  το  ταυτόσημο  κατά  περιεχόμενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ  ή ΕΑΠ (ΑΕΙ)  ή  ΠΣΕ (ΑΕΙ)  της ημεδαπής ή ισότιμος  τίτλος
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
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   204

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π)
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και
β)Βεβαίωση  συνδρομής  νόμιμων  προϋποθέσεων  Έναρξης  Άσκησης  του  Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος  ειδικότητας  Κτηνιάτρου  ή  Βεβαίωση  άσκησης  Γεωτεχνικού  Επαγγέλματος
ειδικότητας Κτηνίατρου.

  γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

   205

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Φυτικής
Παραγωγής  ή  Φυτικής  Παραγωγής  TEI  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) Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  α)  επεξεργασίας  κειμένων,  β)  υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

206 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και 
β) Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  α)  επεξεργασίας  κειμένων,  β)  υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

207 Πτυχίο  ή  δίπλωμα  τμήματος  Πληροφορικής  ή  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστικών  Συστημάτων  ή
Τεχνολογίας  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  ή   Εφαρμοσμένης  Πληροφορικής  και
Πολυμέσων  ή  Βιομηχανικής  Πληροφορικής  ή  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  ή
Γεωπληροφορικής  και  Τοπογραφίας  ή  Πληροφορικής  και  Τεχνολογίας  Υπολογιστών  ή
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ή Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και
στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης
ειδικότητας  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ΚΑΤΕΕ  ή  ισότιμος  τίτλος  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.

208 α) Πτυχίο  ή  δίπλωμα  τμήματος  Μηχανολογίας  ή  Μηχανολόγων  Μηχανικών  Τ.Ε.  ή
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων
Μηχανικών  Τ.Ε.  ή  Μηχανικών  Τεχνολογίας  Πετρελαίου  και  Φυσικού  Αερίου  Τ.Ε.  και
Μηχανολόγων  Μηχανικών  Τ.Ε.  με  κατεύθυνση  Μηχανολόγοι  Μηχανικοί  Τ.Ε.  ή  Μηχανικών
Ενεργειακής  Τεχνολογίας  Τ.Ε.  με  κατεύθυνση Ενεργειακής  Μηχανολογίας  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) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας
Μηχανολόγου
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
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209 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) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

210 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων-
Αιματολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων-Αιματολογικού
Εργαστηρίου  ή  Βοηθού  Ιατρικών  και  Βιολογικών  Εργαστηρίων  Βιοχημικού  και
Μικροβιολογικού  Εργαστηρίου  ή  Ιατρικών  Εργαστηρίων  ή  Ιατρικών  και  Βιολογικών
Εργαστηρίων  Βιοχημικού  και  Μικροβιολογικού  Εργαστηρίου  ή  Βοηθών  Ιατρικών  και
Βιολογικών  Εργαστηρίων  ή  Βοηθών  Ιατρικών-Βιολογικών-Ακτινολογικών  Εργαστηρίων  και
Φαρμακείων ή Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων ή Βοηθός Ιατρικών Βιολογικών Εργαστηρίων ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών
ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Σχολής
Επαγγελματικής  Κατάρτισης  ή  Επαγγελματικής  Σχολής  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή Ν. 3475/2006
ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικής  μονάδας  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης
ειδικότητας.

211 α)Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  της  αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας και
β)  Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  α)  επεξεργασίας  κειμένων,  β)  υπολογιστικών
φύλλων     και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Α.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α.Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
β.Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
γ.Να  μην  έχουν  κώλυμα  πρόσληψης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  του  Ν.3528/2007
(Υπαλληλικός Κώδικας) 
δ.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.

Β   . ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί µε την αίτηση 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. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ , όπου απαιτείται.
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά

προσόντα,  όπως  ορίζονται  στην  παρούσα  ανακοίνωση  και  δεν  έχουν  κώλυμα
πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας). 

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

Δ . ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  αποστείλουν  ηλεκτρονικά στο email:  dioik@thessaly.gov.gr
την συνημμένη αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε υποψήφιος
δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού
(ΠΕ  ή  ΤΕ  ή  ΔΕ).  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. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :
Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  τριήμερη  και  αρχίζει  από  την  επόμενη  της
ανάρτησης  της  ανακοίνωσης  στο  πρόγραμμα  “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”,  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.thessaly.gov.gr.
Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΣΤ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ:
Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη. 

                                                                                                                 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

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

http://www.thessaly.gov.gr/
mailto:dioik@thessaly.gov.gr
ΑΔΑ: 90ΙΙ7ΛΡ-9Μ2
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