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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ. αριθµ. 1/2016 
 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    
    

 
O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆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 28/ τ. Α΄), όπως συµπληρώθηκε µε τις 

διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη δηµόσια 

διοίκηση, µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/τ. Α΄) 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 234/τ. Α΄) 

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

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄) 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 85/ τ. Α΄), 

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

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.. 
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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). 

3. Την υπ’ αριθµ. 19/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας (Α∆Α: 72ΛΝΟΡ10-0Α0) µε θέµα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για την στελέχωση του προσωρινού χώρου 

φιλοξενίας προσφύγων που διέρχονται από το κεντρικό οδικό δίκτυο της Π.Ε  Φθιώτιδας». 

4. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1517/37895/4-3-2016 απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθµ. 19/2016 απόφασης του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

5. Τις αριθµ. 259 & 260/2-3-2016 βεβαιώσεις της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού  Ελέγχου Φθιώτιδας. 

6. Την ανάγκη στελέχωσης του προσωρινού χώρου φιλοξενίας προσφύγων στην Τοπική Κοινότητα 

Θερµοπυλών του ∆ήµου Λαµιέων, προκειµένου ο χώρος αυτός να καταστεί λειτουργικός και να 

εξασφαλισθούν η ασφάλεια και η δηµόσια υγεία των προσφύγων και των κατοίκων της περιοχής 

 

Ανακοινώνει  
 

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

δύο (2) µηνών, είκοσι ενός (21) ατόµων για την στελέχωση του προσωρινού χώρου φιλοξενίας 

προσφύγων στην Τοπική Κοινότητα Θερµοπυλών του ∆ήµου Λαµιέων, προκειµένου ο χώρος αυτός 

να καταστεί λειτουργικός και να εξασφαλισθούν η ασφάλεια και η δηµόσια υγεία των προσφύγων και 

των κατοίκων της περιοχής, ως ακολούθως: 

 

α/α Αριθµός 
ατόµων Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης 
1 Τρεις (3) ∆Ε Οδηγών 2 µήνες 
2 Ένας (1) ∆Ε Υδραυλικών 2 µήνες 
3 Ένας (1)  ∆Ε Ηλεκτρολόγων 2 µήνες  
4 Τρεις (3) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 2 µήνες 
5  Τρεις (3) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 2 µήνες 
6 ∆ύο (2) ΥΕ Φυλάκων  2 µήνες 
7 Ένας (1) ΥΕ Νυχτοφυλάκων 2 µήνες 
8 Ένας (1) ΠΕ Νηπιαγωγών 2 µήνες 
9 ∆ύο (2) ΤΕ Νοσηλευτών 2 µήνες 

10 Ένας (1) ∆Ε Νοσηλευτών 2 µήνες 
11 Ένας (1) ΤΕ Μηχανικών 2 µήνες 
12 Ένας (1) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2 µήνες 
13 Ένας (1) ΠΕ ∆ιερµηνέων (Αραβικά) 2 µήνες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Θέσεις 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΕ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωµα στη µετάφραση και ∆ιερµηνεία ή στη Μετάφραση ή στη 
∆ιερµηνεία ή µε ειδίκευση Μετάφρασης ή µε ειδίκευση ∆ιερµηνείας στην 
Αραβική ή Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή 
ισότιµος Τίτλος  Σχολών της αλλοδαπής και εµπειρία, τουλάχιστον ενός (1) 
έτους στη γλώσσα της Αραβικής  

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της  Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή 
Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή 
Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή 
Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού 
Προσχολικής Εκπαίδευσης 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 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος  Κοινωνικής Εργασίας 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 Κοινωνικού 
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος 
Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας. 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

α) 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 Νοσηλευτού- 
Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτού-
Νοσηλεύτριας και γ) Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών 
Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  
στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (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. 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Μηχανολογίας 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, 
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αντίστοιχης ειδικότητας, β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων 
Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 

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 Γ και άνω. 
 
γ) Πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.). 

∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τεχνίτη Υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης 
και ειδικότητας 1ης ή άδεια άσκησης επαγγέλµατος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της 
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος 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.∆. 580/1970 
ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος 
τίτλος της αλλοδαπής και σχετική εµπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών  µετά 
την απόκτηση της παραπάνω άδειας. 

∆Ε 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου  
Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 
1ης  οµάδας Α΄ ειδικότητας. β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας ή  Απολυτήριος τίτλος 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.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
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 
άδεια. 

∆Ε 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

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 
(Βοηθός Τραυµατολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή 
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή 
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόµων µε 
Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλµατος βοηθού νοσηλευτή. 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος 
τίτλος Τριταξίου Γυµνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο ∆ηµοτικού 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. 
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ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος 
τίτλος Τριταξίου Γυµνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο ∆ηµοτικού 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. 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 
του Ν.2527/1997  

ΥΕ 
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 
του Ν.2527/1997 

 
 
 
 

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). 

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

κατά την κοινή πείρα µαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόµενων για το συγκεκριµένο έργο. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Α. Απαιτούµενα δικαιολογητικά 
 
1) Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 

2) Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών 

3) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

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

6) Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Πλατεία 

Ελευθερίας 3, Λαµία  Τ.Κ. 35100 (Τµήµα Προσωπικού) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
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(Πληροφορίες: 22313-53346, 22313-53345). 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από  8/3/2016 έως και 10/3/2016 

 
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  
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΡ707ΛΗ-ΕΓ6


		2016-03-09T12:59:56+0200
	Athens




