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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο                    
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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 έχει τροποποιηθεί 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", σύμφωνα με τις οποίες «1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά την παρ. 2 του άρθρου 103 του Συντάγματος 

διενεργείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου 

βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, για την 

αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνον: α) σε περιπτώσεις 

εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, β) σε περιπτώσεις 

άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 

δημόσιας υγείας, 
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γ) εφόσον η Περιφερειακή Ενότητα ή συγκεκριμένη περιοχή αυτής κηρυχθεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία 
προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας.2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης 
ανάγκης. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ανανέωση ή παράταση της σύμβασης ή σύναψη νέας 
σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το 
προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις». 
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9046/12-10-2021  απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας – Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ( ΑΔΑ: 6ΜΑΠ46ΝΠΙΘ-ΛΡΝ) 
σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα 
(ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στην παραπάνω περιοχή στις 11-10-
2021. 
5. Το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την 
αντιμετώπιση των αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών αναγκών καθώς και τη διαχείριση 
των συνεπειών αυτού που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, 
πλημμύρες) στις 11-10-2021. 
6.Το αριθμ.πρωτ. 396315/13-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σύμφωνα με το οποίο είναι αναγκαία η πρόσληψη οκτώ (8) 
ατόμων ως έκτακτο προσωπικό στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου 
που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες).  
7.Την αριθμ. 1129/2021 (πρακτικό 34/13-10-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ  
9ΛΧ37ΛΡ-ΚΗ1) σχετικά με την έγκριση σύναψης οκτώ (8) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου 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 Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στις 11-10-2021, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες από την επέλευση 
του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
8.Την αριθμ. πρωτ. οικ.398107/13-10-2021 (α/α 1930) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της απαιτούμενης για τη μισθοδοσία των προσληπτέων (ΑΔΑ 
ΕΡΞΖ7ΛΡ-ΨΨΣ). 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την άμεση πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη 

κατάστασης ανάγκης, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών 

του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, λόγω των έντονων 

καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) της 11ης Οκτωβρίου 2021, ως 

αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν 

πρόσθετα) ως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β. 
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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 Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας ΠΕ Λάρισας 

Λάρισα ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού  έως 8 μήνες 1 

 

102 Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας ΠΕ Λάρισας 

Λάρισα ΠΕ 
Μηχανικών/Πολ

ιτικών 
Μηχανικών 

έως 8 μήνες 1 

 
103 

Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας ΠΕ Λάρισας 

Λάρισα ΤΕ 
Μηχανικών/Μη

χανολόγων 

 

έως 8 μήνες 

 

 1 
104 Τμήμα Πολιτικής 

Προστασίας ΠΕ Λάρισας 
Λάρισα ΤΕ 

Πληροφορικής  

έως 8 μήνες 

 

  1 

105 Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας ΠΕ Λάρισας 

Λάρισα ΤΕ Διοικητικού - 
Λογιστικού 

έως 8 μήνες   1 

106 Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας ΠΕ Λάρισας 

Λάρισα ΔΕ Διοικητικού - 
Λογιστικού  

έως 8 μήνες   3 

                                                       ΣΥΝΟΛΟ    8 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

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

 
 
 

        101 

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. 

 
 

102 

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. 
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    103 

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. 
 

 

 

     104 

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. 
 

 
 

   105 

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. 

            
              106 

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 συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο. 
γ.Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
δ.Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3528/2007 
(Υπαλληλικός Κώδικας)  
ε.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 
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2. Φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων τίτλων σπουδών ανά κωδικό θέσης. 
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται. 
4. 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 
Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr. 

 
 

Δ . ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Λόγω του κατεπείγοντος,  οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  αποστείλουν  ηλεκτρονικά στο 
email: dioik@thessaly.gov.gr την συνημμένη αίτηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε υποψήφιος 
δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού 
(ΠΕ, 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 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, ήτοι από 15/10/2021 
έως   18/10/2021 και ώρα 12:00 π.μ. 
Αιτήσεις που 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 Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας 
3. Διεύθυνση Οικονομικού  
4. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Λάρισας 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
ΤμήμαΠροσωπικού
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