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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ  

 Η ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΒΟΙΧΣΙΑ  

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο 

 α) ηνπ άξζξνπ 244 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο ηζρύεη. 

 β) ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 

άξζξν 116 ηνπ λ. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α/19-7-2018) 

 γ) ηνπ Π.Γ. 148/23-12-2010 (ΦΔΚ 241/Α/27-12-2010) «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

 δ) ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 εδάθ. ηε΄ ηνπ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ 234 Α’/28-12-2009), ζύκθσλα κε ην 

νπνίν, εμαθνινπζνύλ λα εμαηξνύληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1994 νη ζπκβάζεηο δίκελεο 

δηάξθεηαο γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ. 

 ε) ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 22 ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 85/Α/11-4-

2012) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 41 ηνπ Ν. 4325/15 “Δθζπγρξνληζκόο ηεο Γηνίθεζεο – 

θαηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”. 

2. Σελ αξηζκ. 46/2019 (πξαθηηθό αξηζκ. 2/2019) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

3. Σελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ, επνρηθώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ: 

α) ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο ηνπ  νδηθνύ δηθηύνπ ηεο ΠΔ Βνησηίαο (θνπή ρόξησλ θαη θιαδηώλ ζηα εξείζκαηα, 

επνύισζε ιάθθσλ, επηζθεπή  ζηεζαίσλ θαη ζεκάησλ). 
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β) ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο 

γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ λνκνύ, ηελ αύμεζε ησλ 

θξνπζκάησλ γξίπε θαη ινηπώλ ινηκσδώλ λνζεκάησλ θαζώο θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

πνηόηεηαο λεξνύ εληόο ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο λνζνθνκείσλ, θιηληθώλ, θέληξσλ 

πγείαο, νίθσλ επγεξίαο, μελνδνρείσλ, θπιαθώλ θαη ζηξαηνπέδσλ  

4. Σηο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθό κε εηδηθόηεηα Δπόπηε Τγείαο θαη Δξγαηώλ ζηελ  Π. Δ. Βνησηίαο, νη 

νπνίεο θαη ζα αζρνιεζνύλ θπξίσο  κε ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επεηγνπζώλ – επνρηθώλ αλαγθώλ  

6. Σελ αξηζκ. 156489/4234/13-07-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο  «Αλάζεζε 

άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», 

(ΦΔΚ 2485/Β/19-07-2017) 

7. Σν γεγνλόο όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο η. Διιάδαο – Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Βνησηίαο έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ Φ.073 θαη ΚΑΔ 0342 θαη 0352. (Αξηζκ. Πξση. 

63093/1900/28-3-2019 (ΑΓΑ:Χ1Ε47ΛΖ-Ο2Λ) απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (α/α 2077 & α/α 

βεβαίσζεο 2228), αξηζκ. Πξση. 69094/1901/28-3-2019 (ΑΓΑ:Χ6ΝΞ7ΛΖ-ΠΝΣ) απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο (α/α 2080 & α/α βεβαίσζεο 2229, αξηζκ. Πξση. 69095/1902/28-3-2019 (ΑΓΑ:68ΒΞ7ΛΖ-

Ε2Ζ) απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (α/α 2081 & α/α βεβαίσζεο 2230 θαη  αξηζκ. Πξση. 

69098/1903/28-3-2019 (ΑΓΑ:6ΗΠΓ7ΛΖ-76Σ) απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (α/α 2084 & α/α 

βεβαίσζεο 2231). 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 

Σελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δίκελεο 

δηάξθεηαο, ζπλνιηθά πέληε (5) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ εθηάθησλ θαη επνρηθώλ 

αλαγθώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο, σο θαησηέξσ  

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ - ΚΛΑΓΟ 
ΑΗΣΟΤΜΔΝΔ 
ΠΡΟΛΖΦΔΗ 

ΥΡΟΝΗΚΟ 
ΓΗΑΣΖΜΑ 

ΣΔ ΔΠΟΠΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 1 2 ΜΖΝΔ 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ 4 2 ΜΖΝΔ 

 

ΣΤΠΙΚΑ  ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

ΣΔ ΔΠΟΠΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ 

1. Πηπρίν ή δίπισκα Σκήκαηνο Γεκόζηαο Τγηεηλήο ΣΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 

Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο 

ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  

2. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δπόπηε Γεκόζηαο Τγείαο ή Δπόπηε Γεκόζηαο Τγηεηλήο (ΣΔ). 

 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ  

Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ), ή 
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ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970, ή απνιπηήξηνο ηίηινο 

Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000. 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη: 

1. Να έρνπλ ειηθία από 18-65 εηώλ 

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ.  

3. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3528/2007 (θαηαδίθε ππνδηθία, δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε). 

Καηά ηελ επηινγή  ππνςεθίσλ ζα ζπλεθηηκώληαη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα ηα νπνία θαηά 

ηελ θνηλή πείξα καξηπξνύλ θαηαιιειόηεηα ησλ επηιεγόκελσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

   

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Ο ππνςήθηνο καδί κε ηελ αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία) ππνβάιιεη: 

 θσηνηππία ησλ δύν όςεσλ ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

 θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ 

 άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (όπνπ απαηηείηαη) 

 πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

 ππεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86 όηη δελ έρεη θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3528/2007 

(ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία)  

 ππεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86 αλαθνξηθά κε ηελ απαζρόιεζε ηνπ ζην θνξέα κέζα ζην 

12κελν (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία) 

 Οη αηηήζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Βνησηίαο (Φίισλνο 35-39 Ληβαδεηά) 3νο όξνθνο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, εληόο πέληε  (5) 

εξγαζίκσλ εκεξώλ, από 8/4/2019  έσο θαη 12/4/2019.  

 Ζ αλαθνίλσζε λα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Βνησηίαο ζηε Ληβαδεηά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο  Διιάδαο. 

  

 

     Η ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ 

 

                                            ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΧΜΑ 
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