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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1 / 2020 

 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

προς κάλυψη εποχικών αναγκών εργασίας για το έτος 2020  
στην αποθήκη δακοκτονίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας  

των Π. Ε Μαγνησίας και Σποράδων  
 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 ( περ. ιε) του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, 
όπως ισχύουν 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ/35/11793/29-05-2015 Εγκριτική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της 
παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 
280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει 

4. Την αριθμ. 6569/67952/14-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
5.   Το με αριθ. πρωτ. 12951/310100/2-12-2019 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ «Έναρξη προγράμματος συλλογικής 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020»  
6.   Την με αρ. πρωτ. 1904/10-1-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΔΣ46ΜΤΛ6-2ΡΦ)  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

«Κατανομή ποσού ύψους έως 20.954.300,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2020 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας»  

7.   Την με αρ. 41/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αρ. πρακτικού 1/15-1-2020(ΑΔΑ:ΩΖΨΙ7ΛΡ-
ΟΕΥ) με την οποία εγκρίθηκε η έναρξη των διαδικασιών για τη διενέργεια δακοκτονίας της ελιάς στις 
ελαιοκομικές περιοχές των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων για τη διετία 2020-2021 

8. Την αριθμ. 2632/85772/18-3-2020 (ΑΔΑ: 6Φ604653ΠΓ-ΦΞ8) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Οικονομίας  «Κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020» 

9. Το Απόσπασμα πρακτικού 3/13-3-20 με αρ. πρωτ. 302/16-3-20 (ΑΔΑ ΩΜ6Α7ΛΡ-ΣΡΨ) Απόφαση της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για «1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2020» 

10. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΑΟ3055/1-4-2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας για 
ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης με σκοπό την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την 
αντιμετώπιση των αναγκών εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της 
Ελιάς  για το έτος 2020, Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, 
 T.K.: 382 21,   Βόλος  
 Πληροφορίες: Α. Σέγκλια 
Τηλέφωνο:24213-52413 
FAX:          24213-52583 

Email: agroikon.ktin.magn@thessaly.gov.gr 
               a.segklia@thessaly.gov.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Βόλος    11-5-2020 

Αρ. πρωτ. Δ.Α.Ο.: 3790 

ΑΔΑ: 6ΥΜΔ7ΛΡ-ΧΛΗ



Σελίδα 2 από 6 

11. Την  με α/α. 1210 Αρ. Πρωτ. 2576/7-5-20 (ΑΔΑ: ΨΩ2Η7ΛΡ-ΚΩ1) απόφαση δέσμευσης πίστωσης 
6.000,00€ στον κωδικό 02.073.5241.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2020 για την 
κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και εισφορών ΙΚΑ έως και 4 εργατών αποθήκης, που θα απασχοληθούν (έως 
34 ημερομίσθια έκαστος) στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων για τις 
ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2020 

12. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2-4-2(ΑΔΑ:ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Ανθώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 

13. Το με αριθμ. πρωτ. 9134/10-4-20 (ΑΔΑ:99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ) έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του 
δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων» 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόθεση  πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 
τεσσάρων (4) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ εργάτες/τριες αποθήκης για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων με σκοπό την κάλυψη παροδικών αναγκών (μέχρι 34 ημερομίσθια έκαστος 
και μέχρι 25-11-2020) για την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 
2020.  

Κύριο έργο των εργατών αποθήκης είναι η υποστήριξη του έργου του υπευθύνου της αποθήκης δακοκτονίας και 
του Διευθυντή Δακοκτονίας και περιλαμβάνει ιδίως: την εκφόρτωση και τακτοποίηση των υλικών δακοκτονίας 
στην αποθήκη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, τη μεταφορά και 
φόρτωση αυτών για την παράδοση στους εργολάβους δακοκτονίας, την παραλαβή των επιστρεφομένων υλικών 
και την υποστήριξη της παρακολούθησης των αποθεμάτων.   
  
Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 
α) Προϋποθέσεις 

Απαραίτητες προϋποθέσεις τις οποίες οφείλουν να εκπληρώνουν οι υποψήφιοι είναι οι εξής: 
 Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και 
 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 

της θέσης του εργάτη/τριας αποθήκης. 
 

β) Κριτήρια επιλογής – Σειρά κατάταξης υποψηφίων  

 
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

 
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

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

 

       2.       ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα     
 

 

 
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ  

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με ειδικότητα εργάτη αποθήκης σε 
προγράμματα δακοκτονίας. 

 
ΙΙ.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Ο ενδιαφερόμενος με την αίτησή του υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 
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1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής  προσωρινής 
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο 
αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων 
σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η 
ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 

2. Εμπειρία - Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας : Βεβαίωση χρόνου απασχόλησης ως εργάτη-τριας σε 
αποθήκη δακοκτονίας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας. Για την περίπτωση της απόδειξης εμπειρίας από απασχόληση ως εργάτη-τριας στην αποθήκη 
δακοκτονίας της Υπηρεσίας μας (δηλ. της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ή 
της τέως Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων) μπορεί να 
υποβληθεί -αντί της βεβαίωσης- υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/2086 (Α΄75) στην οποία δηλώνονται η/οι 
χρονική/ές περίοδοι εργασίας του/ης ενδιαφερομένου/ης, που διανύθηκαν κατόπιν πρόσληψης με σύμβαση/εις 
εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη εποχικών αναγκών εργασίας στην αποθήκη δακοκτονίας της 
Υπηρεσίας μας. 

3. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
πρόσφατης έκδοσης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή αντίστοιχο 
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας 
Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ 
των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα ως 
ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω:  
 
Α. Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την πολυτεκνική ιδιότητα λόγω τεσσάρων (4) τουλάχιστον τέκνων, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων και προσκομίζει για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής μόνο 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (Β΄ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], 
αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:  
Α1. Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου: 
 
-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του. 
-   Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους. 
-   Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα. 
-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία  πρέπει να 
αναφέρονται αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τη μητέρα. 
-   Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 
αυτόν. 
-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 

Α2. Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας: 
-   Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους. 
-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του. 
-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να  αναφέρονται αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του. 
-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 
αυτόν. 
-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
 
Β. Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει του Ν.860/1979 (βλ. πρώτο κεφάλαιο, 
Ενότητα ΣΤ. πεδίο β. Πολύτεκνος) και προσκομίζει για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής μόνο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:  

Β1. Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου: 
-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του. 
-   Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους. 
-   Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα. 
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-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να 
αναφέρονται αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τη μητέρα. 
-   Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 
αυτόν. 
-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
-   Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
-  Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία). 

Β2. Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας: 
-   Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους. 
-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του. 
-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του. 
-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 
αυτόν. 
-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
-   Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
-   Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των  θηλέων αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).  
 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις (Β1 και Β2) εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται 
επιπλέον: 

α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα, με 
το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70% για τους 
ανάπηρους πολέμου.   
β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιοδήποτε λόγο ή 
τέκνα ανάπηρα πολέμου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω 
ανικανότητά τους. 
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με 
την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών ή 
της μαθητείας για τέχνη ή επάγγελμα. 

 
Γ. Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει του Ν.3454/2006 (βλ. πρώτο κεφάλαιο, 
Ενότητα ΣΤ. πεδίο β. Πολύτεκνος) και προσκομίζει για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής μόνο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:  

Γ1. Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου: 
-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του. 
-   Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους. 
-   Τα από το γάμο αυτό τέκνα. 
-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάμου  τέκνα για την μητέρα. 
-   Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. 
-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
-   Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
-   Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία). 

Γ2. Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας: 
-   Ονοματεπώνυμο των γονέων  και ημερομηνία του γάμου τους. 
-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του. 
-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του  τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάμου  τέκνα της μητέρας του. 
-   Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. 
-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
-   Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
-   Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία). 
 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις (Γ1 και Γ2) εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται 
επιπλέον: 
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α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπηρίας τέκνου ή αδελφού υποψηφίου σε ποσοστό  67% και άνω ισοβίως, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία και 
η ισοβιότητα αυτής. 
β) Σε περίπτωση αναπηρίας από οιαδήποτε αιτία ή αναπηρίας πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ενός 
από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω, κατά 
περίπτωση, αναπηρία και ειδικώς για την αναπηρία πολέμου και η ισοβιότητα αυτής. 
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με 
την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει το 
χρονικό διάστημα των σπουδών. 
δ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του 
θητεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού, από αρμόδια αρχή. 
 

 
ΙΙΙ: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Oι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται: 

1. με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση αλληλογραφίας (email) agroikon.ktin.magn@thessaly.gov.gr, κάνοντας 
χρήση των ψηφιακών  υπηρεσιών της ιστοσελίδας Gov.gr για την αυθεντικοποίηση της προσωπικής υπογραφής 
της αίτησης ή δήλωσης, επιτρεπομένης της υποβολής αντιγράφων πιστοποιητικών με μορφή σαρωμένων 
(scanning) εγγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Á 74). 

2. κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, υπό την προϋπόθεση της βεβαίωσης του γνησίου της 
προσωπικής υπογραφής της αίτησης ή της υπεύθυνης δήλωσης, στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: 

«Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων 
Ιωλκού & Αναλήψεως 
Διοικητήριο- Τ.Κ. 38221 - Βόλος 
(τηλ. επικοινωνίας: 2421352413-423)»  

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών, ήτοι: από 12/05/2020 έως και 22/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. 
Η παρούσα ανακοίνωση θα είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων από 11/05/2020. 
 

IV.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης  

Ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

(www.thessaly.gov.gr\Εφημερίδα της Υπηρεσίας, στο χώρο ανακοινώσεων και στη θύρα του κτηρίου της Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων (Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο – 382 21 Βόλος) στο κατάστημα του Δήμου Βόλου, όπου 
έχει την έδρα της η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων και στους υπόλοιπους Δήμους 
και Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, καθώς και).  

Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης μόνο από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας 
και Σποράδων καθώς και από το Δήμο Βόλου. Ο Δήμος Βόλου οφείλει να αποστείλει το πρακτικό ανάρτησης 
της συγκεκριμένης ανακοίνωσης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων αμέσως 
μετά τη δημοσιοποίηση. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:  Αξιολόγηση - Κατάταξη υποψηφίων  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας Π. Ε Μαγνησίας και Σποράδων, η οποία έχει την παρακάτω σύνθεση:  

Δημητριάδου Μαρία ΠΕ Γεωπόνων με αναπληρώτρια την Στασινού Αμαλία ΠΕ Γεωπόνων, 

Σέγκλια Ασημένια Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού με αναπληρωτή το Ράπτη Αθανάσιο Π.Ε Διοικητικού – 
Οικονομικού, 
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Μπαμπαλή Στέφανο ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων με αναπληρώτρια την Γαρυφαλογιάννη Αικατερίνη ΔΕ 
Διοικητικών-Γραμματέων. 

Η επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους βάσει των κριτηρίων (όπως αναλυτικά αναφέρονται στην 
ανακοίνωση). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Πρώτα από όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης με βάση την εμπειρία και την 
πολυτεκνική ιδιότητα που διαθέτουν. 

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (εμπειρία). 

3. Εάν εξακολουθεί η ισοβαθμία η Επιτροπή διενεργεί δημόσια κλήρωση μετά από σχετική ανακοίνωση που 
αναρτάται τουλάχιστον 48 ώρες πριν στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης 
των υποψηφίων στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr\Εφημερίδα της 
Υπηρεσίας και στο κατάστημά της, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα υπογραφεί 
από δύο (2) υπαλλήλους της Υπηρεσίας.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσληψη  

Η Υπηρεσία προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαδοχικά τους 
υποψηφίους κατά τη σειρά φθίνουσας κατάταξής τους στους ως άνω πίνακες κατάταξης αμέσως μετά την 
κατάρτισή τους μέχρι την κάλυψη του χρονικού διαστήματος των παροδικών αναγκών εργασιών στην αποθήκη 
δακοκτονίας, ήτοι μέχρι την 25-11-2020. 

Ο υποψήφιος που προσλαμβάνεται απασχολείται για 34 ημερομίσθια. Σε περίπτωση που ο χρόνος από την 
πρόσληψή του μέχρι την 25-11-2020 δεν επαρκεί για την απασχόλησή του για 34 ημερομίσθια,  θα απασχοληθεί 
για τον αριθμό των ημερομισθίων που συμπληρώνονται μέχρι την 25-11-2020. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από 
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε 
αυτόν. 
 
        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

                                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.: 
 
1. Για ενέργειες δημοσιοποίησης : 
    Δήμο Βόλου, Δήμο Αλμυρού, Δήμο Ρήγα Φεραίου, Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, Δήμο Ν. Πηλίου 
    ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
 
2. Για ενημέρωση : 
-  Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μαγνησίας  
    κ. Δ. Κολυνδρίνη – ΕΝΤΑΥΘΑ 
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