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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ  

 Ζ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΒΟΗΧΣΗΑ  

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο  

α) ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

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

Διιάδαο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

γ) ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 ηνπ Ν.2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α΄), φπσο ηζρχνπλ. 

δ) ηεο πεξ. ηε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009 «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ 

ζην δεκφζην θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 234 Α΄), φπσο ηζρχνπλ. 

ε) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ ηεηάξηνπ ηεο απφ 14-3-2020 ΦΔΚ 64/Α/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ κε ηελ νπνία δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηηο Πεξηθέξεηεο, νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

θάζε εηδηθφηεηαο πνπ ζπλάπηνπλ, δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007 θαη ηεο πεξ. 

ηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009 λα έρνπλ δηάξθεηα έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο εθφζνλ 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη άκεζνο θίλδπλνο εκθάληζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ. 

ζη) ηνπ άξζξνπ 37 παξ.1 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνπ COVID-19, γηα ηε ζηήξημε ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 68/η.Α΄/20-3-2020) φπνπ πξνβιέπεηαη φηη, νη ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 άξζξ. 24 ηεο απφ 14-3-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 64/η.Α΄/14-3-2020) δελ ππφθεηληαη ζηνπο 

ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ δψδεθα (12) κελψλ φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 

ηνπΝ.3584/2007 θαη ηεο πεξ. ηε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009 θαζψο θαη ζηνλ ρξνληθφ 

πεξηνξηζκφ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 164/2004 

(ΦΔΚ 134/η.Α΄/19-7-2004). 
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δ) ηνπ άξζξνπ ηεζζαξαθνζηνχ έθηνπ παξ.1 ηεο απφ 30-3-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

«Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο.» 

(ΦΔΚ 75 Α’) φπνπ πξνβιέπεηαη φηη, γηα ηηο Αλαθνηλψζεηο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νη αηηήζεηο κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

ππνβάιινληαη ζηνλ θνξέα κε ειεθηξνληθφ ηξφπν  

2. Σελ αξηζκ. ΓΙΓΑΓ/Φ.69/110/νηθ.8189/20-3-2020 (ΑΓΑ 6Γ8Ι46ΜΣΛ6-8ΞΩ) εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Νέεο ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ» θαη εηδηθφηεξα ηηο νδεγίεο ζηελ Δλφηεηα Δ. 

3. Σν αξηζκ. 20203/27-3-2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Καηαγξαθή ηεηξάκελσλ 

ζπκβάζεσλ απφ ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ζην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θνξσλντνχ» 

4, Σελ ΓΙΓΑΓ/θ.69/112/νηθ.8632/2-4-2020 (ΑΓΑ: ΩΗ5446ΜΣΛ6-ΟΩΥ) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Πξφζζεηα κέηξα θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ». 

5. Σν κε αξηζκ. πξση. 45201/17-7-2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

6. Σελ αξηζκ. 1124/2020 (πξαθηηθφ 32/8-9-2020) απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ 

έγθξηζε  πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζηελ Π.Δ.Βνησηίαο. 

7. Σελ αξηζκ. νηθ.204072/3050/12-9-2019 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο  «Αλάζεζε 

άζθεζεο ηνκέσλ θαη κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Υσξηθνχο Αληηπεξηθεξεηάξρεο», (ΦΔΚ 

3538/Β/20-09-2019). 

8. Σελ αξ.πξση.νηθ. 181535/4735/8-9-2020 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο. 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ 

 

Σελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο  

έσο ηεζζάξσλ (4) κελψλ ζπλνιηθά δχν (2) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο,  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, σο εμήο: 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ – ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ   ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 

ΤΜΒΑΖ  

ΣΔ ΔΠΟΠΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ 1 Σέζζεξηο  (4) κήλεο θαη κε 

εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο κέρξη θαη 13/9   

ΠΔ/ΣΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ 1 Σέζζεξηο  (4) κήλεο θαη κε 

εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο κέρξη θαη 13/9   
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ΣΤΠΗΚΑ  ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

ΣΔ ΔΠΟΠΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 

1. Πηπρίν ή δίπισκα Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο 

ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή 

ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  

2. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δπφπηε Γεκφζηαο Τγείαο ή Δπφπηε Γεκφζηαο Τγηεηλήο (ΣΔ). 

 

ΠΔ / ΣΔ Κοινωνικών Λειτοσργών  
  

α) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο - Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 

ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 

(Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, θαη 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Βεβαίσζε φηη 

πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ. 

 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη: 

1. Να έρνπλ ειηθία απφ 18-65 εηψλ 

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ.  

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

ζπκπαξάζηαζε). 

 

Καηά ηελ επηινγή  ππνςεθίσλ ζα ζπλεθηηκψληαη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηα νπνία θαηά 

ηελ θνηλή πείξα καξηπξνχλ θαηαιιειφηεηα ησλ επηιεγφκελσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 
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ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ 

 

Α. Γικαιολογητικά 
 

1. Αίηεζε (Σν έληππν αηηήζεσο απνηειεί παξάξηεκα ηεο παξνχζαο θαη αλαξηάηαη ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ππνςεθίσλ) ζηελ ελφηεηα «Αλαθνηλψζεηο» ηεο 

ηζηνζειίδαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο https://pste.gov.gr/ 

2. Πηζηνπνηεηηθφ ηίηινπ ζπνπδψλ 

3. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο  

4. Φσηναληίγξαθν ηαπηφηεηαο 

5. Τπεχζπλε Γήισζε Ν. 1599/86 φηη δελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3528/2007  

 

Β. Τποβολή αιτήσεων 

 

Οη αηηήζεηο κε ζπλεκκέλα ηα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ddoik-vio@pste.gov.gr εληφο δχν  (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ, απφ 9/9/2020 έως 

και  10/9/2020. 

 

Η αλαθνίλσζε λα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

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

  

 

     Ζ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ 

 

                                            ΦΑΝΖ ΠΑΠΑΘΧΜΑ 
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ΑΗΣΖΖ ΠΡΟ 

  

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ ΠΔΒνησηίαο 
 

ΔΠΧΝΤΜΟ 

ΟΝΟΜΑ:  
 

ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ:  

 
 
 

ΣΑΥ.Γ/ΝΖ  : 

.…………………………………………......... 
…………………………………………................................ 
 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ : ……………………………......................... 
 
ΚΗΝΖΣΟ: .......................................................................... 
 
E- mail : ........................................................................... 

αο ππνβάιισ ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πξφζιεςε 

κνπ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ κε 

εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο κέρξη  θαη 13/9/2020, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 181518/4734/8-9-2020  

αλαθνίλσζε ηεο ππεξεζίαο ζαο γηα ηε ζέζε  

.........................................           θαη παξαθαιψ γηα ηηο δηθέο 

ζαο ελέξγεηεο. 

  

 
ΘΔΜΑ: Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ πιήξσζε 

ζέζεο .......................................... ζχκθσλα κε ηελ 

αξηζκ.πξση.(νηθ.) 181518/4734/8-9-2020    αλαθνίλσζε 

.  

Ληβαδεηά  ………………………………….. 
 

Ο/Ζ αιτ……. 

 
πλεκκέλα: 
 

1) Πηζηνπνηεηηθφ ηίηινπ ζπνπδψλ 
2) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (φπνπ απαηηείηαη) 
3) Φσηναληίγξαθν ηαπηφηεηαο 
4) Τπεχζπλε Γήισζε πεξί θσιχκαηνο ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ  λ. 3528/2007 (Τ.Κ.)   

 
 
 

…………………….. 
(Ολνκαηεπψλπκν) 
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