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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α)του  ν.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν . 

β)του Π.∆.148/2010(ΦΕΚ241/τ.Α’/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας»  όπως ισχύουν . 

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

προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης»(ΦΕΚ28/Α΄/3-3-1994), όπως 

συµπληρώθηκε µε αυτές της παρ.4 του άρθρου 20  του ν.2738/1999(ΦΕΚ180/τ.Α΄) 

«Συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση , µονιµοποιήσεις , συµβασιούχων 

αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει . 

δ)της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003(ΦΕΚ125/τ.Α’/23-5-2003) 

«Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες 

διατάξεις» . 

ε) της παράγραφος 2 εδαφ.ιε’ του άρθρου 1 του Ν.3812/2009(ΦΕΚ234/τ.Α’/28-12-2009) 

σύµφωνα µε τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν.2190/1994 

οι συµβάσεις δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες . 

στ)της παραγράφου 20α του άρθρου 9 του ν.4057/2012(ΦΕΚ54/Α/14-3-2012) όπως 

συµπληρώθηκε µε αυτές της παραγράφου 22 του άρθρου 12 του 

Ν.4071/2012(ΦΕΚ85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη , την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  και 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 41 του ν.4325/2015(ΦΕΚ47/Α) .  

2. Την αριθµ.156489/4234/2017(ΦΕΚ2485/τ.Β’/19.7.2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους 

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   . 
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3. Την αριθµ.217/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας (Πρακτικό της 9ης τακτικής συνεδρίασης της 13ης Νοεµβρίου 2017(Θέµα 11Ο   

Η.∆.) περί  έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας 

λόγω κατεπειγουσών , εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε.Εύβοιας.                

(Α∆Α  7ΦΥΝ7ΛΗ-Υ7Μ).  

4. Την  αριθµ.7810/221384 & 7277/209689/12-12-2017(Α∆Α:7ΚΞΧΟΡ10-9ΘΡ) Απόφαση 

του Προϊσταµένου του Τµήµατος ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Ν.Φθιώτιδας της ∆/νσης 

∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί 

νοµιµότητας της αριθµ.217/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου της ΠΣΕ . 

5. Την αριθµ.241421/5971/2-11-2017 Βεβαίωση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της 

∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε.Εύβοιας , ότι έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον 

Προϋπολογισµό  οικ.έτους 2017 και 2018 της Π.Ε.Εύβοιας (Ε.Φ.073 και ΚΑΕ 0342 και 

0352). 

6. Την αριθµ.271949/6273/7-12-2017 Βεβαίωση του Τµήµατος Μηχανολογικού 

Εξοπλισµού της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας περί πραγµατοποίησης των 

εργασιών για την αντιµετώπιση των αναγκών µε ιδία µέσα .  

7. To γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις που είχαν προκηρυχθεί µε την 

αριθµ.280884/7122/27-12-2047 Ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας 

(Α∆Α:Ω∆1Ο7ΛΗ-ΖΞΜ)  . 

8. Την αντιµετώπιση , λόγω της χειµερινής περιόδου,  κατεπειγουσών , εκτάκτων και 

εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που µπορεί να προκύψουν 

λόγω χιονοπτώσεων , κατολισθήσεων , πληµµυρών κλπ. σε συνδυασµό µε τις ελλείψεις 

σε προσωπικό των σχετικών ειδικοτήτων της ∆/νσης Τεχνικών  Έργων της Π.Ε.Εύβοιας, 

η οποία  ασχολείται κυρίως µε την αντιµετώπιση των  επειγουσών αναγκών . 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  
 

Την πρόσληψη , λόγω της χειµερινής περιόδου, συνολικά τριών(3) ατόµων µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο(2) µηνών για την κάλυψη 

κατεπειγουσών , εκτάκτων και εποχικών αναγκών  της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας  ως 

κατωτέρω: 

 
   

 

 

 

 

 

α/α Κλάδος/Ειδικότητες Αριθµός 

ατόµων 

Χρονική 

Περίοδος 

1. ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

1 2 µήνες 

2. ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 

 

1 2 µήνες 

3. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 2 µήνες 
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ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α. ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

1. Οποιοδήποτε 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. 

2. Ισχύουσα Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου οποιασδήποτε οµάδας και ειδικότητας βάσει 
του Π.∆.113/2012(ΦΕΚ198/Α΄) 

3. Ισχύουσα Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελµατική ή ερασιτεχνική . 
 

Β. ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 

1. Οποιοδήποτε 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 . 

2. Ισχύουσα Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας και άνω  . 
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)  

Γ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης(Απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου ή Απολυτήριο 
∆ηµοτικού Σχολείου για όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) ή ισοδύναµος 
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ν.2817/2000). 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι υποψήφιοι πρέπει : 
• Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών . 
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν . 
• Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Ν.3528/2007(καταδίκη , υποδικία , δικαστική 

συµπαράσταση) . 

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Αίτηση υποψηφίου µαζί µε έγγραφα από τα οποία θα προκύπτουν τα εξής :  

      α)ΑΜΚΑ β)ΑΦΜ και γ)ΑΜΑ ΙΚΑ . 

2. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας . 

3. Ευκρινής φωτοτυπία του τίτλου σπουδών . 

4. Ευκρινής φωτοτυπία των απαιτούµενων Αδειών, όπου απαιτείται . 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 ότι πληρούν τα  γενικά προσόντα  πρόσληψης. 

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στην ΠΕ Εύβοιας µε σύµβαση 

εργασίας Ι∆ΟΧ δίµηνης διάρκειας  µέσα στο τελευταίο 12µηνο . 
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Οι αιτήσεις µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε 

ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στο Τµήµα Γραµµατείας της ∆/νσης ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Λ.Χαινά 93/Χαλκίδα-ισόγειο) κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες . 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από  29/1/2018 έως και 2/2/2018.               

 

Η  παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του  ∆ιοικητηρίου της 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας(Λ.Χαινά 93/ Χαλκίδα ) καθώς και στην ιστοσελίδα της 

Π.Ε.Εύβοιας και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης .                                                         

       

    Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ 

                                                                         

     

                         ΦΑΝΗΣ  ΣΠΑΝΟΣ 

Κο ι νοπο ί ηση   

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.Εύβοιας 
3. Γραφείο  Γενικού ∆/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας 
Εσωτ ε ρ ι κή  ∆ ι α νοµή   

Τµήµα ∆ιοίκησης ,Προσωπικού & Μισθοδοσίας 
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