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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ
υπ.αριθμ. 1/2021
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
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 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),
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γ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν,
δ) Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241),
όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 3203/84663/22-62017 (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.
2.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
2. Την υπ. αριθμ. 20/2021 (αρ.. πρ. 2/14-1-2021) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ) με την

οποία

εγκρίθηκε η πρόσληψη δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο.
3. Τις με αριθμ. πρωτ. 2601/166/7-1-2021 (ΑΔΑ : 99217ΛΗ-8ΜΘ) και 2602/167/7-12021 (ΑΔΑ: ΨΟΘΔ7ΛΗ-ΦΕΨ) αποφάσεις της Δ/νσης Οικονομικού - Δ.Ε., περί
ανάληψης υποχρέωσης.
4. Την με αριθμ. 477/78/19-1-2021 (ΑΔΑ: 65Μ97ΛΗ-ΨΞΘ) ανακοίνωσή μας (ΣΟΧ
1/2021) για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου,
διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων,για την αντιμετώπιση,
κατεπειγουσών, έκτακτων και εποχικών αναγκών της χειμερινής περιόδου της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας (για την χωρική αρμοδιότητα της Π. Ε. Φθιώτιδας).
5. Το γεγονός ότι από την στο υπό στοιχείο 4 ανωτέρω αναφερόμενη ανακοίνωση,
δεν καλύφθηκαν οι ειδικότητες : α) κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
(διαμορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου γκρέϊντερ) - δύο (2) άτομα - , β) κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
(φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB ) - δύο (2) άτομα - και γ) κλάδου ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργου (φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός τύπου) - δύο
(2) άτομα.
6. Την ανάγκη αντιμετώπισης, έκτακτων και εποχικών αναγκών της χειμερινής
περιόδου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Στ.Ε.
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Ανακοινώνει
Επαναπροκηρύσσει έξι (6) θέσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Στ.Ε. (για την χωρική αρμοδιότητα Π.Ε. Φθιώτιδας), κατά την χειμερινή περίοδο,
ως ακολούθως :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διεύθυνση

Διάρκεια
Αριθμός ατόμων
σύμβασης

Κλάδος/Ειδικότητα
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
(διαμορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης
χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου γκρέϊντερ)

2 μήνες

Δύο (2)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
(φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB)

2 μήνες

Δύο (2)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (φορτωτές
αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός τύπου)

2 μήνες

Δύο (2)

Δ/νση Τεχνικών Έργων

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
Οποιοδήποτε

πτυχίο

ή

δίπλωμα

ή

απολυτήριος

τίτλος

δευτεροβάθμιας

ή

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του
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Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας χειριστή .
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
γ) Δίπλωμα χειριστή μηχανημάτων έργου
Ομάδας
Α΄,
Ειδικότητας
3ης,
3.5
Διαμορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης
χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου
(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)
(Π.Δ. 113/2012)
Ομάδας Ζ΄, περ. 1 , τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ (Π.Δ.
31 / 1990)
Ομάδα Β΄, τάξης Β΄ ή Α΄ (Π.Δ. 22/1976)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
(διαμορφωτές γαιών και διάνοιξης χανδάκων
και ορυγμάτων παντός τύπου - γκρέϊντερ)

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.Δ. 113/2012)
Ομάδας Β’, Τάξης Α’ ή Β’ ή Γ΄ ή Δ ΄ (Π.Δ.
31/1990)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
(φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB)

Ομάδας Α΄, Ειδικότητας 1ης, 1.5
Φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι
παντός τύπου
(Π.Δ. 113/2012)
Ομάδας Ε’ περ. 3, Τάξης Α’ ή Β’ ή Γ΄ (Π.Δ.
31/1990)

ΔΕ Χειριστών Φορτωτή
(φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι
παντός τύπου)

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
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3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την
υπηρεσία)
5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο
12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)
6. Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών)
7. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προαιρετικά)
9. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του υποψηφίου (προαιρετικά)
10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
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,

είναι δέκα (10) 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

Περιφερειακού Καταστήματος και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

AΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑΣ
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