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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 έως και 13 του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Π∆ 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας».
4. Την αριθµ. 74802/29-12-2010 (εγκύκλιος 55) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά µε το προσωπικό ειδικών θέσεων των
Περιφερειών και των ∆ήµων της χώρας».
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την πλήρωση µιας (1) θέσης Ειδικού Συµβούλου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας . Για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για του πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται

η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας η οποία
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αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του
ΑΠΘ.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα.
3. Να µην έχουν κώλυµα διορισµού από καταδίκη για αδικήµατα από αυτά που ορίζονται στις
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα
∆ηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆»
4. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ
5. Να κατέχουν αξιόλογη και ειδική εµπειρία σε θέµατα
-

Τεχνικής και οικονοµικής διαχείρισης δηµοσίων έργων.

-

Παρακολούθησης και επίβλεψης κατασκευής έργων (οδοποιίας και κτιριακών)

∆ικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν στη ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας (∆ιοικητήριο, Φίλωνος 35-39 ΤΚ 32100 Λιβαδειά) µέσα σε χρονικό διάστηµα
πέντε (5) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο, αίτηση
συνοδευόµενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
β) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου ή τίτλων σπουδών
γ) Βιογραφικό σηµείωµα
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:
•

Έλαβε γνώση των διατάξεων που αφορούν του Ειδικούς Συµβούλους, όπως
αναγράφονται στο

άρθρο 243 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 67 παρ. 5-13 του

Ν.1416/1984.
•

Τα αναφερόµενα στο βιογραφικό σηµείωµα στοιχεία είναι αληθή.

Η παρούσα να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.
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