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ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 
        Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/7

2. Τις διατάξεις των άρθρων 91 και 93 του Ν 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ134/Α/9
2019) 

3. Τις διατάξεις του Ν/4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων 
και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, α
προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ27/Α/7-2-2020)

4. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπ
(ΦΕΚ26/Α/9-2-2007) όπως ισχύουν

5. Τις διατάξεις άρθρου 14 παρ.2 περ ι του Ν.2190/2014 «Σύσταση ανεξάρτητης 
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» 
(ΦΕΚ28/Α/3-3-1994) όπως ισχύουν

6. Την αριθμ.15840/156612/4
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης 
του Π.Δ.129/2010(ΦΕΚ222/τ.Α/27
Θεσσαλίας” όπως ισχύει» (ΦΕΚ4788/Β

7. Το αριθμ.8679/12-
8. Την αριθμ.26/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με την 

οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για την π

9. Το  από 30-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω

        

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Λάρισα   24  Μαρτίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ       Αριθμ.πρωτ.929
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 243  του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/7-6-2010), όπως ισχύουν 
Τις διατάξεις των άρθρων 91 και 93 του Ν 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ134/Α/9

Τις διατάξεις του Ν/4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων 
και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής 
προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» 

2020) 
Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπ

2007) όπως ισχύουν 
Τις διατάξεις άρθρου 14 παρ.2 περ ι του Ν.2190/2014 «Σύσταση ανεξάρτητης 
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» 

1994) όπως ισχύουν 
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 

όπως ισχύει» (ΦΕΚ4788/Β/26-10-2018). 
-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Την αριθμ.26/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με την 
οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο από 1-9-2019 έως 31-12

2019 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω 
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ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

243  του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Τις διατάξεις των άρθρων 91 και 93 του Ν 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
ψηφιακή διακυβέρνηση, 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ134/Α/9-8-

Τις διατάξεις του Ν/4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων 
και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 

ναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής 
προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» 

Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύουν 

Τις διατάξεις άρθρου 14 παρ.2 περ ι του Ν.2190/2014 «Σύσταση ανεξάρτητης 
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» 

Συντονιστή της 
Στερεάς  Ελλάδας, «Έγκριση της 

επικαιροποίησης 
2010): “Οργανισμός της Περιφέρειας 

2020 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
Την αριθμ.26/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με την 
οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
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10.  Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και την επιβαλλόμενη για το 

λόγο αυτό ανάγκη επικουρίας του Περιφερειάρχη κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του 
11. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής 

Προστασίας για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής 
προστασίας. 

12. Την αριθμ.1882/23-3-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού περί 
ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων για τη κάλυψη της θέσης του 
Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας στον προϋπολογισμό έτους 2020, καθώς και για επόμενα έτη, ήτοι 
μέχρι τη λήξης της Περιφερειακής Αρχής 

 
 

Γνωστοποιεί  
 

   Την πλήρωση μιας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υποβοήθηση του έργου του, σε θέματα πολιτικής 
προστασίας. 

Ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας επιλέγεται και διορίζεται με 
απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Περιφερειάρχη καθορίζονται επίσης οι 
δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο 
Περιφερειακός Συντονιστής. 

Ο προσλαμβανόμενος υπογράφει ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της 
περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε. Από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, συνάπτεται η εργασιακή σχέση με την περιφέρεια και 
εκκινεί η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών. 

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης 
ενεργείται αζημίως για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με απόφαση του Περιφερειάρχη 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Επιπλέον παύει να ασκεί τα 
καθήκοντά του και απολύεται, αυτοδικαίως, αμέσως μόλις ο Περιφερειάρχης που τον 
προσέλαβε, παύσει να ασκεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του. 

Ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας έχει αποφασιστικού 
χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες μεταβιβάζονται από τον Περιφερειάρχη και 
αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτόν. 

Περαιτέρω, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας: 

α) συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 

β) παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, εγγράφως ή 
προφορικώς, στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της πολιτικής προστασίας της 
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Περιφέρειας προς τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές 
της Περιφέρειας, ή τις υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του 
Πολίτη, 

γ) παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές δράσεις, που 
αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, των 
υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, καθώς και στη μείωση του κινδύνου 
καταστροφών, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 

δ) εκπονεί μελέτες, συντάσσει εκθέσεις, υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις, 
επεξεργάζεται και παρουσιάζει στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών 
πολιτικής προστασίας. 

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται: 

α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για μόνιμο προσωπικό ήτοι: 

 Να είναι Έλληνες πολίτες 
 Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους 
 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να 

έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
 Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή 

δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή 
άλλου ΝΠΔΔ (άρθρα 8 και 9 του Ν.3528/2007) 

 Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά το χρόνο 
πρόσληψης. 

β. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής. 

γ. Επιχειρησιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ανάλογη με τις απαιτήσεις και 
τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας. 

δ.Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς 
αναφερόμενων των θέσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, 
την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, τη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, τη 
στοχοθεσία, το συντονισμό ομάδων και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τη σχετική 
αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Διοίκησης της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας –Τμήμα Προσωπικού (Διοικητήριο, 1ος όροφος, Γραφείο 
1.53) εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον 
Τύπο. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφα Τίτλων Σπουδών  
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της  Αστυνομικής Ταυτότητας 
3. Βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο  που αποδεικνύει την 

απαιτούμενη εμπειρία 
4. Βιογραφικό Σημείωμα  
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5. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του υποψηφίου 
κωλύματος διορισμού  και περί μη κατοχής άλλης θέσης  και απασχόλησης 
στο Δημόσιο Τομέα και περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
(για τους άνδρες) 
Περίληψη της παρούσας γνωστοποίησης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας και να δημοσιευθεί σε εφημερίδες στην  έδρα της Περιφέρειας και 
στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας και 
Σποράδων. 
 

    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ       
Κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
2. Διεύθυνση Οικονομικού 

 
Εσωτερική Διανομή: 
Τμήμα Προσωπικού  
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