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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 17/12/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: (οικ.) 296929/3866
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Προσωπικού

Ταχ. Δ/νση : Λ.Καλυβίων 2
Ταχ. Κώδικας : 35132 Λαμία
Πληροφορίες : Ελένη Πιλάτου
Τηλέφωνο : 22313 54709
Αριθμ. Τηλεομ. : 22313 54715
Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : e.pilatou@fthiotida.pste.gov.gr

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΣ

υπ .αρ ι θμ . 4 / 2 0 1 8

γ ι α τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ ΟΡ Ι ΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΑΝΤ ΙΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΡΧΗΣ Π .Ε . ΦΘ ΙΩΤ ΙΔΑΣ

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),
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β) του άρθρου 9, παρ. 20α του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (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

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

δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ

Α΄ 241), όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 3203/84663/22-

6-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2201/28-06-2017) και 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2467/27-6-2018)

αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και

ισχύει σήμερα.

2. Την με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 156489/4234/13-7-2017 (ΦΕΚ 2485/19-7-2017/τ.Β΄) απόφαση

του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους

εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3. Την υπ. αριθμ. 313/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

(ΑΔΑ: ΩΗΓ27ΛΗ-ΗΟ2) περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση

κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων

(Κτίριο Αίγλη) στην Τ.Κ. Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων».

4. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 8276/184856/9-11-2018 απόφαση του Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, επικύρωσης της αριθμ. 313/2018

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 72Τ5ΟΡ10-ΙΧΝ).

5. Το με αριθμ. 233763/7872/11-10-2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού - Δ.Ε. περί

ύπαρξης πίστωσης, για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από την πρόσληψη

προσωπικού πενήντα (50) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο

(2) μηνών.

6. Την αριθμ. πρωτ. 176179/2845/3-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΨ8Ο7ΛΗ-Ξ58) απόφαση του

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που εξεδόθη σε συνέχεια της 56/2016 (ΑΔΑ: Ω31Λ7ΛΗ-7ΔΧ)

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας όπου προσδιορίζεται η 24ωρη

λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας γεγονός που σημαίνει κατανομή προσωπικού σε τρεις (3)

βάρδιες, ανάλογα τις ανάγκες, σε όλες τις μέρες τις εβδομάδας, σύμφωνα με την ισχύουσα

εργατική νομοθεσία.

7. Την αριθμ. 260713/3300/13-11-2018 ανακοίνωσή μας (ΑΔΑ : 7Α6Ε7ΛΗ-Τ4Ε) για την

πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο
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(2) μηνών, πενήντα (50) ατόμων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και κατεπειγουσών

αναγκών που έχουν προκύψει στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων (Κτίριο

Αίγλη).

8. Την οικειοθελή αποχώρηση ενός (1) ατόμου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών.

9. Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν οι ειδικότητες : δύο (2) ατόμων κλάδου ΠΕ Δασκάλων,

ενός (1) ατόμου κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών και ενός (1) ατόμου κλάδου ΔΕ Οδηγών Δ ΄+Ε ΄

κατηγορίας.

10. Την ανάγκη αντιμετώπισης κατεπειγουσών, έκτακτων και εποχικών αναγκών του Κέντρου

Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων (Κτίριο Αίγλη) στην ΤΚ Θερμοπυλών του Δήμου

Λαμιέων

Ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη

για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5)

ατόμων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών που έχουν

προκύψει στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων (Κτίριο Αίγλη), ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Θέσεις
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις α) Δασκάλου είτε β)
Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και
Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις : α) Συνεχούς
Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με ειδικές ανάγκες ή
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

α/α Αριθμός ατόμων Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης
1 Δύο (2) ΠΕ Δασκάλων Δύο (2) μήνες

2 Ένας (1) ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής Ένας (1) μήνας και είκοσι
οκτώ (28) ημέρες

3 Ένας (1) ΔΕ Νοσηλευτών Δύο (2) μήνες
4 Ένας (1) ΔΕ Οδηγών Δ ΄ + Ε ΄

κατηγορίας
Δύο (2) μήνες
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Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΕ/ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα
τμήματος Νοσηλευτικής 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) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής (ΠΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί
όλες της νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
Νοσηλευτή (ΠΕ) και
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του
τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας
(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι
το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν.3252/2004.

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕYΤΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή
Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή
Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με
Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός
Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών
παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή
Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής
Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ΄ ή
Β ΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983.

ή

Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας , β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
βοηθού νοσηλευτή.

ΑΔΑ: ΩΥΒΕ7ΛΗ-392



Σελίδα 5 από 6

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Δ + Ε Κατηγορίας

α) Άδεια οδήγηση αυτοκινήτου Δ΄ + Ε΄ ή DE κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012) και

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας

ή

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .

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) Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα

οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγομένων για το

συγκεκριμένο έργο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σε τρεις (3) βάρδιες, εργάσιμες ημέρες

καθώς και εξαιρέσιμες & αργίες .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

2) Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών

3) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
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4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την

Υπηρεσία)

6) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο

12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)

7) Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)

8) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από

τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Λ.

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

(πληροφορίες: 22313-54709, 22313-54708).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 18/12/2018 έως και 24/12/2018.

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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