
                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα,   19/2/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 32463/1045
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού & Μισθοδοσίας

Ταχ. Δ/νση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34132 Χαλκίδα
Πληροφορίες : Σωκράτης Σκλιάς

Τηλέφωνο : 22213 53740
Αριθμ. Τηλεομ. : 22210 36072
Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : sklias.s  @  evia  .  pste  .  gov  .  gr   

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η  

υ π .  α ρ ι θ μ .  1 / 2 0 2 1

Γ ι α  τ η  σ ύ ν α ψ η  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ  Χ Ρ Ο Ν Ο Υ

Ο  Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  Π . Ε .  Ε Υ Β Ο Ι Α Σ

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. 148/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»  (ΦΕΚ Α΄ 241),

όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις  υπ. αριθμ. πρωτ.  3203/84663/22-6-

2017 (ΦΕΚ Β΄  2201/28-06-2017),  3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β΄  2467/27-6-2018),

6041/119763/22-8-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3806/4-9-2018)  και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β΄

4524/16-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας -

Στερεάς Ελλάδας, διορθώθηκε  και ισχύει σήμερα. 

γ) του άρθρου 74 του Ν.4745/2020  (ΦΕΚ Α 214) «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της

εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ.

1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α.Α, ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, 
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τροποποιήσεις  του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν

μεταγενέστερα με αυτές του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α 256).

2. Την με αριθμ.  91546/24-12-2020 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών «Θέματα

προσωπικού Ο.Τ.Α. που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν. 4764/2020».

3. Την με αριθμ.  πρωτ. (οικ.)  204072/3050/12-9-2019 (ΦΕΚ Β΄ 3538) απόφαση του

Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας,  περί  ανάθεσης άσκησης τομέων και  μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων  στους Χωρικούς  Αντιπεριφερειάρχες,  όπως συμπληρώθηκε

μεταγενέστερα,  στη  συνέχεια τροποποιήθηκε  με  την  υπ.  αριθμ.  πρωτ.  (οικ.)

173864/2945/31-8-2020 (ΦΕΚ Β΄ 3979) όμοια και ισχύει σήμερα.

4. Την με αριθμ.  32137/1433/15-2-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού - Δ.Ε. περί

ύπαρξης πίστωσης (α/α 1729/15-2-2021 - ΑΔΑ: ΨΣΟΝ7ΛΗ-ΠΔΥ).

5. Την  αριθμ.  195/2021  (πρακτικό  7/16-2-2021)  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής

Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας  (ΑΔΑ:  ΨΣΜ87ΛΗ-Σ9Μ)  σχετικά  με  την  έγκριση

πρόσληψης  τριών (3)  ατόμων,  κλάδων   ΠΕ  Νοσηλευτών,  ΤΕ Νοσηλευτών  και  ΔΕ

Βοηθών  Νοσηλευτών,  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,

διάρκειας από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης (όχι πέραν της 28/2/2021)  έως

οκτώ (8) μήνες, στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Εύβοιας,

για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 . 

Ανακοινώνει

την  πρόσληψη με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  τριών  (3)

ατόμων,  κλάδου  ΠΕ  Νοσηλευτών,  ΤΕ  Νοσηλευτών  και  ΔΕ  Βοηθών  Νοσηλευτών,

διάρκειας από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης (όχι πέραν της 28/2/2021)   έως

οκτώ  (8)  μήνες, στην  Διεύθυνση  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  Π.Ε.

Εύβοιας,  και  θα  καλύπτουν  ανάγκες  της  αναφερομένης  υπηρεσίας  της  οποίας  το

ωράριο εργασίας είναι σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες

σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  και  τα  ισχύοντα  υγειονομικά  πρωτόκολλα  της  ανάγκης

αντιμετώπισης  και  περιορισμού  της  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19 ως

ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διεύθυνση Κλάδος/Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

Δ/νση Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε.

Εύβοιας
ΠΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Από την ημερομηνία σύναψης
της σύμβασης (όχι πέραν της

28ης/2/2021) έως οκτώ (8)
μήνες 

ένα (1) 
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Διεύθυνση Κλάδος/Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

Δ/νση Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε.

Εύβοιας

ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Από την ημερομηνία σύναψης
της σύμβασης (όχι πέραν της

28ης/2/2021) έως οκτώ (8)
μήνες 

ένα (1)

Δ/νση Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε.

Εύβοιας

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Από την ημερομηνία σύναψης
της σύμβασης (όχι πέραν της

28ης/2/2021) έως οκτώ (8)
μήνες 

ένα (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής 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, β) ΄Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Νοσηλευτικής (ΠΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή (ΠΕ) και γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών 
Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ενωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών 
Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5
του ν.3252/2004. 

ΤΕ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής 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 ημεδαπής 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, β) Αδεια άσκησης 
επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  και γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης 
Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην 
Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση 
Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, 
παρ.5 του ν.3252/2004. 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 
(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή 
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή 
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών 
Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή  Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ (Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006) ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και 
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β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική 
αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

α) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

β) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων

της θέσης που επιλέγουν.

γ)  Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,  υποδικία,

δικαστική συμπαράσταση).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Δικαιολογητικά

1. Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία)

2. Πιστοποιητικά απαιτούμενων προσόντων (πίνακας Β)

3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.  1599/86 ότι  δεν  έχουν  κώλυμα κατά το  άρθρο 8  του Ν.

3528/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία)  

Β. Υποβολή αιτήσεων

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλλουν  απλή  αίτηση  με  συνημμένα  τα

αναφερόμενα δικαιολογητικά  ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ddoik-  e  vo@pste.gov.gr  . 

Η  αίτηση  συμμετοχής  που  θα  υποβληθεί  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  πρέπει

απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή ή ψηφιακή υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  

Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  αναζητήσουν  την  ανακοίνωση  με το  έντυπο  της

αίτησης,  υπεύθυνης δήλωσης  με τα δικαιολογητικά στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr 

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων,  λόγω  του  κατεπείγοντος  είναι

τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης

της παρούσας, στο Περιφερειακό Κατάστημα.
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Το  πλήρες  κείμενο  της  ανακοίνωσης  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της

Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  καθώς  και  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του

Περιφερειακού Καταστήματος και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

Σελίδα 5 από 5

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ  

ΑΔΑ: 9Ο347ΛΗ-ΘΝ3


		2021-02-19T11:44:45+0200
	Athens




