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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 2/2019 με αριθμ. πρωτ. 16909/ 11-4-
2019 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που 
υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

για ανάγκες Καθαριότητας
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016

και 107 του Ν. 4461/2017)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΕΙΡΑΙΑ   «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»- 
Γ.Ν.Δ.Α.«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡ  Α»  

Ανακοινώνει
Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, 
συνολικά εκατόν τριάντα έξι (136) ατόμων για την αντιμετώπιση  απρόβλεπτων ή 
επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου 
Νίκαιας  «Άγιος  Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δ.Α.  «Η  ΑΓΙΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ»  που  εδρεύει  στη 
ΝΙΚΑΙΑ Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα 
και  διάρκεια  σύμβασης,  αριθμού  ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),  με  τα  αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101 Γενικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας «Άγιος 
Παντελεήμων»-
Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία 

ΝΙΚΑΙΑ
(δ. Νίκαιας-Αγίου 

Ιωάννη Ρέντη)
-

*ΥΕ 
Προσωπικό 

Καθαριότητας

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης 

136
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Βαρβάρα» 
Αγία Βαρβάρα 
(δήμος Αγίας 
Βαρβάρας)

και έως 24 μήνες
(8ωρη ημερήσια 
απασχόληση)

* ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :
1)  Οι Υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες 

Ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα 
με την υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ.Υ1 γ/Γ. Π. οικ 35797/ 4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ. Β’/11-4-
2012)  του  Υπουργείου  Υγείας,  όπως  κάθε  φορά  ισχύει  και  την  υπ’αριθμ. 
Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/08-10-2012  (ΦΕΚ  2718/τ.  Β’/8-10-2012)  απόφαση  του  Υπουργείου 
Υγείας 

2) Οι προσληφθέντες/είσες θα απασχοληθούν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας 
στις Οργανικές Μονάδες Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία 
Βαρβάρα»

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 Δεν  απαιτούνται  ειδικά  τυπικά  προσόντα  (άρθρο  5,  παρ.2  του  Ν.2527/1997, 
ΦΕΚ 206/Α/1997)

          Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών  ιδιοτήτων  τους  και  της  εμπειρίας  τους  οφείλουν  να  προσκομίσουν  όλα  τα 
απαιτούμενα  δικαιολογητικά  από  την  παρούσα  ανακοίνωση  και  το  «Παράρτημα 
Ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)» με  σήμανση 
έκδοσης  31-3-2017,  ‘’  για  την  αντιμετώπιση  απρόβλεπτων  και  επειγουσών   
περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή   εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης   (άρθρα: 21 
του  Ν. 2190/1994,  όπως  ισχύει,  63  του  Ν.  4430/2016  και  107  του  Ν.  4461/2017)’’ 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.

Η  κατάταξη  των  υποψηφίων  που  συμμετέχουν  στην  εν  λόγω  διαδικασία 
πρόσληψης καθορίζεται από τα κριτήρια που αναγράφονται ανωτέρω στην ενότητα 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ της παρούσας Ανακοίνωσης. 
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Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης ( με αρ.πρωτ. 16909/11-4-2019) μαζί με το 
‘Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  με 
σήμανση έκδοσης «31/03/2017»    για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και  επειγουσών   
περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα 21 του Ν. 
2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017),    θα γίνει στο   
κατάστημα  της  Υπηρεσίας  μας,  καθώς  και  στο  χώρο  των  ανακοινώσεων  των 
δημοτικών  καταστημάτων  των  ΔήμωνΝίκαιας-  Αγίου  Ιωάννη  Ρέντη  και  Αγίας 
Βαρβάρας, στους οποίος αυτά εδρεύουν.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ   ΣΟΧ.7 
και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη  διεύθυνση:  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΝΙΚΑΙΑΣ  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»  - 
Γ.Ν.Δ.Α.  «Η  ΑΓΙΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ»  απευθύνοντάς  την  στο  Τμήμα  Γραμματείας  του 
Νοσοκομείου - Γραφείο Πρωτοκόλλου υπόψη κας  Ιωάννας Καβαρνού  τηλ. 213-
2077578 -7574 -7570 – 7571.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται  με βάση την ημερομηνία που φέρει  ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά)  και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας 
μας (Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ. Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η 
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ») καθώς και στο χώρο  ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων 
των  δήμων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Αγίας Βαρβάρας, εφόσον η ανάρτηση είναι  
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με 
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται  την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία 
μας στην ανωτέρω διεύθυνση·  β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα  ακολουθώντας  από  την  κεντρική  σελίδα  τη  διαδρομή:  Πολίτες   
Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά 
τόπους  Κέντρα  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  (ΚΕΠ)  αλλά  και  στην  ηλεκτρονική  τους 
διεύθυνση  (www.kep.gov.gr),  απ'  όπου  μέσω  της  διαδρομής:  Σύνδεσμοι   
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές   ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του 
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 
διαδρομής:  Πολίτες   Έντυπα – Διαδικασίες   Διαγωνισμών Φορέων   Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ.
                                                                                  

           Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                     ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. 

«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
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                                                 Ι. ΚΟΥΡΛΑΣ        
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