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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 22/1/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: (οικ.) 14348/267
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

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

υπ .αρ ι θμ . 2 / 2 0 2 1

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 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

β) 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), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2467/27-6-2018),

6041/119763/22-8-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3806/4-9-2018) και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β΄

4524/16-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -

Στερεάς Ελλάδας, διορθώθηκε και ισχύει σήμερα.

γ) του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ Α 214) «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της

εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ.

1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α.Α, ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης ,
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τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν

μεταγενέστερα με αυτές του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α 256).

2. Την με αριθμ. 91546/24-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Θέματα

προσωπικού Ο.Τ.Α. που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν. 4764/2020».

3. Την με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 204072/3050/12-9-2019 (ΦΕΚ Β΄ 3538) απόφαση του

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, όπως συμπληρώθηκε

μεταγενέστερα, στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. (οικ.)

173864/2945/31-8-2020 (ΦΕΚ Β΄ 3979) όμοια και ισχύει σήμερα.

4. Την με αριθμ. 3681/80/11-1-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού - Δ.Ε. περί

ύπαρξης πίστωσης (α/α 753/11-1-2021 - ΑΔΑ: ΨΤΜΑ7ΛΗ-ΛΑΙ).

5. Την αριθμ. 61/2021 (πρακτικό 3/19-1-2021) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:. 6ΙΜΓ7ΛΗ-503) σχετικά με την έγκριση

πρόσληψης δύο (2) ατόμων, κλάδου ΔΕ Οδηγών Β΄ κατηγορίας, με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία σύναψης της

σύμβασης (όχι πέραν της 28/2/2021) έως και 5/7/2021, στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας

και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας, για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 .

Ανακοινώνει

την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2)

ατόμων, κλάδου ΔΕ Οδηγών Β΄ κατηγορίας, διάρκειας από την ημερομηνία σύναψης

της σύμβασης (όχι πέραν της 28/2/2021) έως και 5/7/2021, στην Διεύθυνση Δημόσιας

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας, για την κάλυψη σε 24ωρη βάση της

ανωτέρω Δ/νσης και συγκεκριμένα την μεταφορά των Εποπτών Δημόσιας Υγείας

καθώς και των αρμοδίων υπαλλήλων για ελέγχους του άρθρου 5 της υπό στοιχείο

Δ1α/Γ.Π./οικ.67924/23-10-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Α 4709), ιχνηλατήσεις κρουσμάτων,

έλεγχο τήρησης μέτρων για την αποφυγή διασποράς του COVID-19 σε Μονάδες

Φροντίδας Ηλικιωμένων, σχολεία και γενικά χώρους συνάθροισης πολιτών, σύμφωνα

με τις οδηγίες και τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα της ανάγκης αντιμετώπισης και

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως ακολούθως :
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕ Οδηγών

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ή απολυτήριος τίτλος

τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης

τεχνικής σχολής του Ν.Δ 580/1970.

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β (ΙΧΕ) .

γ) Εμπειρία αντίστοιχης ειδικότητας, για ανάγκες πανδημίας.

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 θα 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).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών

3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν.

3528/2007

5. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης

6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας

Διεύθυνση Κλάδος/Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

Δ/νση Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας

Π.Ε. Φθιώτιδας

ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων κατηγορίας
Β΄ ( ΙΧΕ)

Από την ημερομηνία
σύναψης της
σύμβασης (όχι
πέραν της

28ης/2/2021) έως
και 5/7/2021

Δύο (2)
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Β. Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα

αναφερόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ddoikisis@pste.gov.gr.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει

απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες

αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση και το έντυπο της

αίτησης με τα δικαιολογητικά στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

www.pste.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, λόγω του κατεπείγοντος είναι
τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης

της παρούσας, στο Περιφερειακό Κατάστημα.

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

AΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑΣ
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