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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας έχοντας υπ΄ όψιν
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΄/03-03-1994), 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΄/09-09-1999) και
τροποποιήθηκε µε 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΄/28-12-2009),
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΄/14-03-2012) όπως
συµπληρώθηκε µε την παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν.4071/12 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85/ τ. Α΄/11-0412),
γ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
δ) του Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ. Α΄/27-12-2010),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. την υπ’ αριθµ. 84/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
µε θέµα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για
αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας» (Α∆Α:
6ΑΧΥ7ΛΗ-2ΓΦ).
3. την υπ’ αριθµ. 3094/82971/06-06-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας– Στερεάς Ελλάδας σχετικά µε την «Επικύρωση της αριθµ. 84/2017 απόφασης του
Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας» (Α∆Α: 6ΟΚ6ΟΡ10-Α3Ν),
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4. την υπ’ αριθµ. 1020/2017 (Αρ. Πρ. 20/06-06-2017) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2017, για την πρόσληψη δέκα (10) ατόµων προσωπικού ορισµένου
χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών στην ΠΕ Ευρυτανίας» (Α∆Α: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ),
5. την αριθ. 5257/09-06-2017 (Α∆Α: 60ΛΟ7ΛΗ-Α3Υ) η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 2214 στο Μητρώο
∆εσµεύσεων µε Α/Α βεβαίωσης 2252 και την αριθµ, 5258/09-06-2017 (Α∆Α: 6ΑΓ67ΛΗ-8ΜΩ) η οποία
καταχωρήθηκε µε α/α 2216 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων µε Α/Α βεβαίωσης 2253, αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού και ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
6. την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 161836/2629/13-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
«Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» (ΦΕΚ 3568/τ. Β΄/04-11-2016),
7. την ανάγκη αντιµετώπισης, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη µηχανισµού για
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών (εκτέλεση έργων
καθαρισµού της βλάστησης κατά µήκος του οδικού δικτύου, αποψίλωση και αποµάκρυνση ξηρής
φυτικής βιοµάζας από τις φυτεµένες νησίδες και τα πρανή του οδικού δικτύου ευθύνης κ.λπ.) σε
συνδυασµό µε τις ελλείψεις σε προσωπικό των σχετικών ειδικοτήτων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, η οποία ασχολείται κυρίως µε την αντιµετώπιση των
επειγουσών αναγκών.

Ανακοινώνει
την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2)
µηνών, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
∆ιεύθυνση

Κλάδος/Ειδικότητα

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων

∆ιάρκεια
Αριθµός ατόµων
σύµβασης

∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων
- Χειριστές Μπολτόζας
- Χειριστές Φορτωτών
- Χειριστής Φορτωτών- Εκσκαφέων
- Χειριστές Γκρέιντερ

2 µήνες

Σύνολο 4
(1)
(1)
(1)
(1)

∆Ε Οδηγών

2 µήνες

2

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

2 µήνες

4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και
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ελλείψει 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.∆. 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 απόκτηση της άδειας χειριστή.
β) ∆ίπλωµα χειριστή µηχανηµάτων έργου:
Οµάδας Α΄, Ειδικότητας 1ης, 1.4 Προωθητήρες
γαιών παντός τύπου και συστήµατος λειτουργίας
(ΜΠΟΛΤΟΖΕΣ) (Π.∆. 113/2012)
Οµάδας Ε’, Τάξης Α’ ή Β’ ή Γ΄ (Π.∆. 31/1990)

Για τους Χειριστές Μπολτόζας

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

Για τους Χειριστές Φορτωτών

Οµάδας Α΄, Ειδικότητας 1ης, 1.3 Σύνθετα
εκσκαπτικά και φορτωτικά µηχανήµατα τύπου JCB,
CATERPILLAR, LEIBHERR, κ.λπ. (Π.∆. 113/2012)
Οµάδας Β’, Τάξης Α’ ή Β’ ή Γ΄ (Π.∆. 31/1990)

Για τους Χειριστές Φορτωτών- Εκσκαφέων

Οµάδας Α΄, Ειδικότητας 3ης, 3.5 ∆ιαµορφωτές
γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και
ορυγµάτων παντός τύπου (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) (Π.∆.
113/2012)
Οµάδας Ι Τάξης Γ’ (Π.∆. 31/1990)

Για τους Χειριστές Γκρέιντερ

και ελλείψει ισχύουσα άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου οποιασδήποτε οµάδας και ειδικότητας βάσει
του Π.∆. 113/2012.
Θα συνεκτιµηθεί τυχόν σχετική προϋπηρεσία καθώς και άδεια οδήγησης κατηγορίας C και άνω.
∆Ε Οδηγών
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και
ελλείψει 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.∆. 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 απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας C και άνω
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
Θα συνεκτιµηθεί τυχόν σχετική προϋπηρεσία.
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
α) 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.∆. 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.
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Θα συνεκτιµηθεί τυχόν σχετική προϋπηρεσία καθώς και τυχόν άδεια οδήγησης κατηγορίας C και άνω.
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).
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Α. ∆ικαιολογητικά
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του υποψηφίου
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την υπηρεσία)
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα µέσα στο 12µηνο (χορηγείται
από την υπηρεσία)
8. Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (όπου απαιτείται)
9. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)
10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
Β. Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά αίτηση, συνοδευόµενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τµήµα ∆ιοίκησης, ∆ιαχείρισης
Ανθρώπινου ∆υναµικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (Πληροφορίες:
2237350729, 2237350718).
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 21-06-2017, (ηµεροµηνία ανάρτησης) έως και
27-06-2017.
Το πλήρες κείµενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήµατος της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού -Οικονοµικού
(Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και να συνταχθεί
πρακτικό ανάρτησης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Αριστείδης Τασιός

