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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».

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.  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).
2. Την  αριθμ.  192/2016  (πρακτικό  αριθμ.15/2016)  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Την αριθμ. 7277/186355/25-10-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –

Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης της ανωτέρω απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
4. Την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών,  εποχικών  και  πρόσκαιρων  αναγκών  της  Περιφερειακής

Ενότητας Βοιωτίας και συγκεκριμένα:
- της Δ/νσης Τεχνικών Έργων για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ρείθρων τεχνικών και τάφρων,

εν όψει του επερχόμενου χειμώνα καθώς και λοιπών εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου της

ΠΕ Βοιωτίας  και 
- της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας λόγω της επικείμενης έλευσης προσφύγων στο

Νομό και των αυξημένων απαιτημένων για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων και τη διερεύνηση των

συνθηκών διαβίωσης αυτών.
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5. Τις ελλείψεις σε προσωπικό με τις κάτωθι ειδικότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και της

Δ/νσης   Δημόσιας  Υγείας  &  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Π.  Ε.  Βοιωτίας,  οι  οποίες  και  θα

ασχοληθούν κυρίως  με την αντιμετώπιση των επειγουσών – εποχικών αναγκών.
- Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
-  Εργάτες  
- Επόπτες Δημόσιας Υγείας 
6. Την  αριθμ.  100229/2885/9-9-2014  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας  «Ανάθεση

άσκησης  αρμοδιοτήτων  στους  εκλεγμένους  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας

(ΦΕΚ 2542/Β/24-9-2014).
7. Τις διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή

Ενότητα Βοιωτίας, στον Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0342 και 0352

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την  πρόσληψη προσωπικού,  με  σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  δίμηνης

διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών

της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ως κατωτέρω 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ)

1 2 ΜΗΝΕΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 2 ΜΗΝΕΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4 2 ΜΗΝΕΣ

ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α) ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Επόπτες)  

1.  Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Τμήματος  Δημόσιας  Υγιεινής  ΤΕΙ  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής

ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή

ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής (ΤΕ).

Β) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

1. Οποιοσδήποτε απολυτήριο τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή

ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  αλλοδαπής  ή  απολυτήριος  τίτλος  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  ή

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του ΝΔ 580/1970.

2. Άδεια Μηχανοδηγού – χειριστή μηχανήματος διαμορφωτήρων γαιών (γκρέιτερ): 
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Ομάδας Α ειδικότητας 3, 3.5 διαμορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και

ορυγμάτων παντός τύπου (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) (Π.Δ.113/2012) και 

όπως αντιστοιχίζεται στις προηγούμενες άδειες χειριστών μηχανημάτων έργου

 Άδεια Μηχανοδηγού – χειριστή ερπυστριοφόρου εκσκαφέα - τσάπα:

Ομάδας Α ειδικότητας 1.3 Τσάπες αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα

εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB (ΤΣΙ-ΣΙ-ΜΠΙ),  CATERPILLAR,  LEIBHERR,  κ.λπ.

(Π.Δ.113/2012) και 

όπως αντιστοιχίζεται στις προηγούμενες άδειες χειριστών μηχανημάτων έργου

Επιθυμητό προσόν το οποίο θα συνεκτιμηθεί  για την αξιολόγηση είναι η επιπλέον κατοχή ενός ή

περισσοτέρων αδειών:

1. μηχανοδηγού – χειριστή για  Προωθητήρες γαιών παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας

(ΜΠΟΛΤΟΖΕΣ):

Ομάδας  Α ειδικότητας  1  1.4  (Π.Δ.113/2012)  και  όπως  αντιστοιχίζεται  στις  προηγούμενες  άδειες

χειριστών μηχανημάτων έργου 

2. επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατηγορίας  Γ’

Γ) 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.

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

 φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος

 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
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 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 28/11/2016 έως και 2/12/2016. 

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
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