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Αθήνα
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω εμφάνισης
και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως
ισχύουν.
β) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
γ) της παρ.3 περ.(ii) του άρθρου 186 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2019)
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
δ) του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ Α 214/6.11.2020), όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ
256/τ.Α΄/23-12-20) : «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων
μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση
οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» και ισχύει.
ε) της υπ’ αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4011/Β’/2020)
«Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid 19».
στ) της υπ’ αρ.37419/13479/11-05-18 απόφασης του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄), με την οποία εγκρίθηκε η
αριθ.121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής,
περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Αττικής.
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2. Το με αριθ.πρωτ.91546/28-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του
ν.4764/2020», το οποίο μας διαβιβάστηκε με το αρ.πρωτ.404/04-01-2021
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
3. Το με αριθ.πρωτ.1005750/29-12-2020 έγγραφο του
Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών οργάνων.

Γραφείου

Νομικής

4. Τα με αριθ.πρωτ.1005742/29-12-2020, 34459/15-1-2021 και 78815/1-2-2021
έγγραφα Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος.
5. Το με αριθ.πρωτ.1008434/30-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας.
6. Το με αριθ.πρωτ:1010004/30-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού.
7. Τις με αριθμ.1/2021 (ΑΔΑ: 6ΞΠΓ7Λ7-Ρ4Σ) και 71/2021 (ΑΔΑ: ΨΤ3Υ7Λ7-9Δ6)
αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 74
του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ Α 214/6.11.2020), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 175 του Ν.4764/2020.
8. Την υπ’ αριθμ. 34881/17-1-2021 (ΑΔΑ: Ρ3ΧΖ7Λ7-ΚΦ5) ανακοίνωση της
Περιφέρειας Αττικής για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την υπ’ αριθμ.66031/27-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΦΦ7Λ7-Χ9Η) απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής περί πρόσληψης τετρακοσίων τριών (403) ατόμων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής
διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες
διατάξεις, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα ως εξής, ανά
κωδικό θέσης, υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β)

Κωδ.
θέσης
100
101
102

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Έδρα
Υπηρεσία
υπηρεσίας
Ειδικότητα
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Προστασίας
Αθήνα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας
Αθήνα
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας
Αθήνα
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
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104

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας

105

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας

Αθήνα

ΔΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ

2

106

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας

Αθήνα

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

10

107

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας

Αθήνα

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5

103

Αθήνα

9

Αθήνα

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

Σύνολο Θέσεων 44

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός
θέσης
100

101

102

103

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής 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 αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
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 ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή και
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή
Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους
ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση 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.
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση
στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.
991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει] 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 Ψυχολόγου ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική
αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Ψυχολόγου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

104

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των
πτυχίων ΠΣΕ και ΚΑΤΕΕ ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων
τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

105

Πιστοποιητικό άδειας από τη Δημόσια Σχολή Απολυμαντών του Υπουργείου Υγείας.

106

107

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από
ειδικότητα, ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε
ειδικότητας ή
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει :
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ
128 Α΄) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και
ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο
και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό
την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως
προς το γένος και τη συνείδηση.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο.
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
που επιλέγουν, καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για
σοβαρή λοίμωξη COVID 19 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-92020 Απόφαση Υπουργών Υγείας-Εσωτερικών (ΦΕΚ 4011/τ’Β/18-9-2020).
4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3528/2007
(Υπαλληλικός Κώδικας).
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5. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά
προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης
και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
6. Να μη κατέχουν άλλη θέση στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο
δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες
σελίδες του διαβατηρίου τους όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς
τους.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει τα εξής: α) ότι δεν έχουν
καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή
συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκλημα οικονοµικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι
υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για
πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί,
γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή
μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, ε)ότι έχουν την υγεία και την φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι δεν
ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 Απόφαση Υπουργών Υγείας Εσωτερικών (ΦΕΚ 4011/τ’Β/18-9-2020) και στ) ότι δεν κατέχουν άλλη θέση στο δημόσιο
ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.
4. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα.
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας τυχόν αποκτηθείσας εμπειρίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ β’ βαθμού για τις ανάγκες της πανδημίας. Σε
περίπτωση απόκτησης της εμπειρίας στην Περιφέρεια Αττικής οι υποψήφιοι που
διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν μόνο τους μήνες εμπειρίας στην
αίτηση για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν, χωρίς να απαιτείται η
προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού. Η δε δηλωθείσα εμπειρία ανά
κωδικό θέσης θα επαληθεύεται από τα τηρούμενα στοιχεία της υπηρεσίας.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα
της
Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr στη διαδρομή: Ενημέρωση – Θέσεις
Εργασίας – Θέσεις Περιφέρειας Αττικής.
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Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους – υπεύθυνη δήλωση,
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
και να την υποβάλουν,
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της
διασποράς του κορωνοϊού έως και την Τρίτη, 2-2-2021 στις 2:00μ.μ., ανάλογά με το
επίθετό τους, αναγράφοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος το ονοματεπώνυμο
τους, ως εξής:
-

Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: proslipseis1@patt.gov.gr
υποψήφιοι που το επίθετό τους αρχίζει από Α έως και Κ

-

Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: proslipseis2@patt.gov.gr οι
υποψήφιοι που το επίθετό τους αρχίζει από Λ έως και Ω

οι

Ε. ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Το προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, κατόπιν αξιολόγησης και επιλογής από
τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό στην Περιφέρεια Αττικής,
σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν3852/2010.
Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας,
ως αρμόδια υπηρεσία για τον συντονισμό των δράσεων της Περιφέρειας Αττικής σε
κρίσιμους τομείς στο πλαίσιο λήψης των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας, της προστασίας των εργαζομένων και των συναλλασσόμενων με τις
δημόσιες υπηρεσίες πολιτών, η οποία εν συνεχεία θα προβεί στην τοποθέτηση των
υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής ανάλογα με τις ανάγκες των
υπηρεσιών του φορέα, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία της
πρόσληψης, σε συνδυασμό με την εκτίμηση των επιδημιολογικών δεδομένων.
Σε περίπτωση ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής
και επιδημιολογικής εξέλιξης της χώρας μας, το προσωπικό που θα προσληφθεί δύναται
να μετακινείται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, σε άλλες
υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων του φορέα, προς αντιμετώπιση των
ανακυπτουσών έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών.
Επίσης, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας δύναται να
ανατίθενται στο προσωπικό που θα προσληφθεί, επιπλέον καθήκοντα που σχετίζονται
με την καταπολέμηση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, όπως ενδεικτικά:
θερμομέτρηση εισερχομένων στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής, ανάθεση οδήγησης
σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4250/2014, όπως ισχύει.
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης
Παράρτημα” καθώς και το ειδικό έντυπο αίτησης.
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