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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

   Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ   

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις 

α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

β)  του Π.Δ.  148/23-12-2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Στερεάς Ελ-

λάδας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπι-

κού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύουν.

δ) της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων

στο δημόσιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234 Α΄), όπως ισχύουν.

ε) της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 ΦΕΚ 64/Α/2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στις Περιφέρειες, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου

κάθε ειδικότητας που συνάπτουν, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και της περ.

ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες εφόσον εξακο-

λουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού.

στ) του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμε-

τώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, για τη στήριξη της κοινω-

νίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δη-

μόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-3-2020) όπου προβλέπεται ότι, οι συμβάσεις σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παρ. 2 άρθρ. 24 της από 14-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-3-2020) δεν υπόκεινται στους

χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206

τουΝ.3584/2007 και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 καθώς και στον χρονικό

περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004

(ΦΕΚ 134/τ.Α΄/19-7-2004).
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ζ) του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου παρ.1 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.»

(ΦΕΚ 75 Α’) όπου προβλέπεται ότι, για τις Ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλο-

νται στον φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο 

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20-3-2020 (ΑΔΑ 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιο του Υπουργεί-

ου Εσωτερικών «Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του

κορωνοϊού» και ειδικότερα τις οδηγίες στην Ενότητα Ε.

3. Το αριθμ. 20203/27-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Καταγραφή τετράμηνων συμ-

βάσεων από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορω-

νοϊού»

4, Την ΔΙΔΑΔ/φ.69/112/οικ.8632/2-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-

τερικών με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της

διασποράς του κορωνοϊού».

5.  Το αριθμ. πρωτ. οικ. 61056/728/19-3-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής

Μέριμνας ΠΕ Βοιωτίας για την ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση του

κορωνοϊού COVID – 19.

6. Την αριθμ. 503/28-4-2020 (πρακτικό 14/28-4-2020) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με

την έγκριση  πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στην Π.Ε.Βοιωτίας.

7. Την αριθμ. οικ.204072/3050/12-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  «Ανάθεση

άσκησης  τομέων  και  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  στους  Χωρικούς  Αντιπεριφερειάρχες»,  (ΦΕΚ

3538/Β/20-09-2019).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

έως τεσσάρων (4) μηνών συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών

της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,  για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 έως 4 ΜΗΝΕΣ 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 έως 4 ΜΗΝΕΣ 
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 έως 4 ΜΗΝΕΣ 

ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

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
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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).

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  ή  Διοίκησης Επιχειρήσεων -

Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκηση Μο-

νάδων Υγείας και Πρόνοιας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλο-

γής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-

στοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Ερ-

γασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοι-

νωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π)

ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο

κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδα-

πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας, και

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πλη-

ροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

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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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και εφόσον

επιλεγούν θα προσκομίσουν: 

 φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

 φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

 άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 

 υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 

Το έντυπο αιτήσεως αποτελεί παράρτημα της παρούσας και αναρτάται σε επεξεργάσιμη μορφή για τη 
διευκόλυνση των υποψηφίων στο link https://pste.gov.gr/deltia-tipou-2/

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddoik  -  vio  @  pste  .  gov  .  gr   εντός

τριών  (3) εργασίμων ημερών, από 8/5/2020 έως και  12/5/2020. 

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

mailto:ddoik-vio@pste.gov.gr
https://pste.gov.gr/deltia-tipou-2/
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ΑΙΤΗΣΗ υποψηφίου/ιας 
για πλήρωση θέσης σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ. οικ. 81096/2213/7-5-2020  ανακοίνωση

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ddoik-vio@pste.gov.gr
Ονοματεπώνυμο:

Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:

Έγγαμος/η Άγαμος/η Διαζευγμένος/η Αρ. τέκνων

Δ/νση Κατοικίας: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΑΔΤ: Αστυνομική Αρχή έκδοσης ΑΔΤ: Ημερομηνίας έκδοσης:

ΑΦΜ: ΔΟΥ:

ΑΜΚΑ: Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ

Αριθμός τηλεφώνου: EMAIL

Σας υποβάλλω αίτηση για την θέση ………………………………………………………………, σύμφωνα

με την αριθμ.πρωτ.  οικ. 81096/2213/7-5-2020 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με έως 4μηνη

σύμβαση και σας παρακαλώ να την κάνετε δεκτή.

Εφόσον προσληφθώ θα καταθέσω τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση και
απαιτούνται για την θέση:

 φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

 φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών 

 άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

 υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην αριθμ. πρωτ. οικ.

81096/2213/7-5-2020 ανακοίνωση και δεν έχω κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του

ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας)
Ο /Η ΑΙΤ……..

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ )
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