ΑΔΑ: Ψ69Ο7ΛΗ-8Κ2

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.06.08 12:01:06
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Πληροφορίες
Fax
Email

Λιβαδειά 8/6/2017
Αρ. πρωτ. 88896_1782

: Φίλωνος 35-39
: 321 31 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
: 22613 50275
: Δημ. Τριανταφυλλοδήμου
: 22613 50265
: tmprosopikou@viotia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις
α) του άρθρου 244 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β) του Π.Δ. 148/23-12-2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α΄/23-5-2003) «Οργάνωση και άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις».
δ) του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφ. ιε΄ του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’/28-12-2009), σύμφωνα με το
οποίο, εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης
διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.
ε) της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/12, 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/Α/11-4-2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο
41 του Ν. 4325/15 “Εκσυγχρονισμός της Διοίκησης – καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις”.
2.

Την αριθμ. 56/2017 (πρακτικό αριθμ. 3/2017) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3.

Την αριθμ. 2450/63766/27-4-2017 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –

Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης της ανωτέρω απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
4.

Την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών

Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού
δικτύου της ΠΕ Βοιωτίας και συναφών εργασιών.
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5.

Τις ελλείψεις σε προσωπικό με ειδικότητα ΥΕ Εργατών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε.

Βοιωτίας, οι οποίες και θα ασχοληθούν κυρίως με την αντιμετώπιση των επειγουσών – εποχικών
αναγκών.
6. Την αριθμ. 161836/2629/13-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση
άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
(ΦΕΚ 3568/Β/4-11-2016)
7. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα
Βοιωτίας έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον Φ.073 και ΚΑΕ 0342 και 0352. (Αριθμ. Πρωτ.
4253/10-5-2017 (ΑΔΑ:71ΟΕ7ΛΗ-ΠΕΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (α/α 1950 & α/α βεβαίωσης
1964) και αριθμ. Πρωτ. 4254/10-5-2017 (ΑΔΑ:68687ΛΗ-ΜΓ1) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (α/α
1951 & α/α βεβαίωσης 1965).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης
διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ως κατωτέρω

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

4

2 ΜΗΝΕΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 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.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1 . Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης που επιλέγουν
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (καταδίκη υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση).
Κατά την επιλογή υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά
την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος μαζί με την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) υποβάλλει:


φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας



φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών



πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης



υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007
(χορηγείται από την υπηρεσία)



υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 αναφορικά με την απασχόληση του στο φορέα μέσα στο
12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας

Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά) 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών, από 12/6/2017 έως και 16/6/2017.
Η ανακοίνωση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ

