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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Λαµία,  10 Αυγούστου  2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Αρ. Πρωτ.:  (οικ.) 125833/2096 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Τµήµα Προσωπικού  
  
Ταχ. ∆/νση : Λ.Καλυβίων 2  
Ταχ. Κώδικας : 35132 Λαµία 
Πληροφορίες : Ελένη Πιλάτου 
Τηλέφωνο : 22313 54709 
Αριθµ. Τηλεοµ. : 22313 54715 
∆ιεύθ. Ηλ. Ταχ. : e.pilatou@fthiotida.pste.gov.gr   
 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  ΗΣ   υπ .α ρ ι θ µ .  4 / 2 0 1 6  
 

γ ι α  τ η  σύ ναψη  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΕΡΓΑΣ Ι ΑΣ  ΟΡ Ι ΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  
 
 

Ο  ΑΝΤ Ι ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΡΧΗΣ  Π .Ε .  ΦΘ ΙΩΤ Ι ∆ΑΣ   
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 14 παρ. 2 εδαφ. ιε του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του 

άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη δηµόσια διοίκηση, 

µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 180) και τροποποιήθηκε 

από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. ιε΄ του Ν.3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος 

προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 234), 

β) του άρθρου 9, παρ. 20α του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 54), όπως 

συµπληρώθηκε µε την παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 

την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α΄ 85), 

γ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

δ) του Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. (οικ.) 100229/2885/09-09-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 

«Ανάθεση άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων στους άµεσα εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς 

Ελλάδας» (ΦΕΚ 2542/τ. Β΄/24-09-2014), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει.  
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3. Την υπ’ αριθµ. 101/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Α∆Α: 

ΩΗ917ΛΗ-9ΧΦ) µε θέµα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) 

µηνών για αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά 

την θερινή περίοδο». 

4. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4305/108731/28-6-2016 απόφαση της Γενική Γραµµατέα  Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας, σχετικά µε την επικύρωση της αριθµ. 101/2016 απόφασης του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Α∆Α: ΩΦΒ8ΟΡ10-ΧΤΛ) . 

5. Τις αριθµ. 453 &  454/21-6-2016 βεβαιώσεις της  Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού  Ελέγχου Φθιώτιδας. 

6. Την ανάγκη αντιµετώπισης, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου κατεπειγουσών, έκτακτων και 

εποχικών αναγκών της ∆νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.  

7. Την µε αριθµ. πρωτ. (οικ.)104758/1791/5-7-2016 ανακοίνωσή µας  (Α∆Α: Ω3Ι57ΛΗ-2Λ8) για την 

πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) 

µηνών, τεσσάρων (4) ατόµων κλάδου ∆Ε Οδηγών, τριών (3) ατόµων κλάδου ∆Ε Χειριστών 

Μηχανηµάτων Έργου (ισοπεδωτή γαιών – γκρέϊντερ), ενός (1) ατόµου  κλάδου ∆Ε Χειριστών 

Μηχανηµάτων Έργου (φορτωτή – εκσκαφέα) και τεσσάρων (4) ατόµων κλάδου ΥΕ Εργατών, για την 

αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας.  

8. Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν οι δύο (2) θέσεις του κλάδου ∆Ε Οδηγών, οι τρεις (3) θέσεις του 

κλάδου ∆Ε Χειριστών  Μηχανηµάτων Έργου (ισοπεδωτή γαιών – γκρέϊντερ) και η µία (1) θέση του 

κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου ( φορτωτή – εκσκαφέα), λόγω µη προσέλευσης υποψηφίων.  

 

Ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη  
 

για πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας 

δύο (2) µηνών, συνολικά έξι (6) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων 

αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας  Φθιώτιδας, ως ακολούθως: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

∆ιεύθυνση Κλάδος/Ειδικότητα ∆ιάρκεια 
σύµβασης Αριθµός ατόµων 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων  
Π.Ε. Φθιώτιδας 

 

 
∆Ε Οδηγών (φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 

3,5t) 
2 µήνες ∆ύο  (2) 

 
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου 

(ισοπεδωτή γαιών - γκρέϊντερ) 
 

2 µήνες Τρία (3) 

∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου 
(φορτωτή – εκσκαφέα)  2 µήνες Ένα (1) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
∆Ε Οδηγών 
 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή 

ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή 

ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆ 580/1970 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας C και άνω. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

Θα συνεκτιµηθεί τυχόν σχετική προϋπηρεσία. 

 
 
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 
 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή 

ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή 

ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆ 580/1970 

β) ∆ίπλωµα χειριστή µηχανηµάτων έργου 

 
Οµάδας Α΄, Ειδικότητας 3ης, 3.5 ∆ιαµορφωτές 
γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και 
ορυγµάτων παντός τύπου (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) (Π.∆. 
113/2012) 

∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου 
(ισοπεδωτή γαιών - γκρέϊντερ) 

 
Οµάδας Ζ΄, τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ (Π.∆. 31/1990) 
Οµάδα Β΄, τάξης Β΄ ή Α΄ (Π.∆. 22/1976)  
 
Οµάδας Α΄ ή Β΄, Ειδικότητας 1ης, 1.3 Τσάπες 
αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων 
ως και τα σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά 
µηχανήµατα τύπου JCB, CATERPILLAR, 
LEIBHERR, κ.λ.π. (Π.∆. 113/2012) 

∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου  
(φορτωτή – εκσκαφέα) 

Οµάδας Β’, Τάξης Α’ ή  Β’ ή Γ΄ (Π.∆. 31/1990) 
 
Θα συνεκτιµηθεί τυχόν σχετική προϋπηρεσία καθώς και άδεια οδήγησης κατηγορίας C και άνω. 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει: 

α) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

β) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της 

θέσης που επιλέγουν. 

γ) ∆εν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συµπαράσταση). 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Α. ∆ικαιολογητικά 
 
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 

2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών 

3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την υπηρεσία) 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα µέσα στο 12µηνο (χορηγείται 

από την υπηρεσία) 

6. Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (όπου απαιτείται) 

7. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται) 

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

9. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του υποψηφίου 

10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 

 
Β. Υποβολή αιτήσεων 
 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικώς αίτηση, 

συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, Λεωφ. Καλυβίων 2 – Τ.Κ. 35132 Λαµία (Τµήµα Προσωπικού) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες (Πληροφορίες: 22313  54708 &  22313 54709). 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 12/8/2016  (ηµεροµηνία ανάρτησης) έως και 

23/8/2016.  

Το πλήρες κείµενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Καταστήµατος και να συνταχθεί 

πρακτικό ανάρτησης. 

  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
 
 
 

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  
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