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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  
1ε Τ. Π.  ΑΘΖΝΧΝ 

 

 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ   
„‟ ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ-ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ‟‟ Δ.Δ.. 
Γ/ΝΖ : ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ΤΠ/ΝΖ : ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ :  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 
ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
Σει.: 213-6068965-8911 
FAX : 213-2068964 

 

E mail:grpros@ 0310.syzefxis.gov. gr                                                                                                                                                             

 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2018  

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ ζε λνκηθά πξόζσπα πνπ ππάγνληαη 
ζηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε  

απξόβιεπησλ ή επεηγνπζώλ πεξηζηάζεσλ 
κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

γηα αλάγθεο  εζηίαζεο ή ζίηηζεο  
(Άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, 63 ηνπ Ν. 4430/2016,  

θαη 107 ηνπ Ν. 4461/2017) 

 
ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ‘’ ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ-ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ‟‟ Δ.Δ.. 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 5 έσο θαη 13, 15 θαη 20 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 
«ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ 
δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ: 63 ηνπ Ν. 4430/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 25 
παξ.9 ηνπ Ν. 4440/2016 θαη 107 ηνπ Ν. 4461/2017. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ 
Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεύηεξνπ ηνπ Ν. 4528/2018 (ΦΔΚ 50/η.Α΄/16-3-2018). 
4. Σνλ Οξγαληζκό ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ  ‘’ ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ-ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ‟‟ 

Δ.Δ.. (ΦΔΚ 1680/η. Β΄/16-5-2012,  όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΦΔΚ 1121/η. Β΄/5-5-
2014).  

5. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 21779/30-8-2018 νηθνλνκνηερληθή κειέηε ηεο Τπεξεζίαο πεξί 
ηεο σθέιεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ζύλαςε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπ αξζξ. 63 
ηνπ Ν. 4430/2016 ζε ζύγθξηζε κε άιια κέζα.  

6. Σν κε αξ. πξση.:  23770/21-9-2018 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ηεο 22εο  ζπλεδξίαζεο ηνπ 
Γ.. (ζέκα 22ν)  ηνπ Γεληθνύ  Ννζνθνκείνπ Αζελώλ ‘’ ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ-ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ‟‟ 
Δ.Δ.., ζην νπνίν αηηηνινγείηαη ε ζπλδξνκή ηεο απξόβιεπηεο θαη επείγνπζαο 
πεξίζηαζεο γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 
4430/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηεο παξ.9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 
4440/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4461/2017.  

7. Σν κε αξ. πξση.: 25044/03-10-2018 (νξζή επαλαθνηλνπνίεζε) απόζπαζκα πξαθηηθνύ 
ηεο 24εο  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. (ζέκα 2ν)  ηνπ Γεληθνύ  Ννζνθνκείνπ Αζελώλ ‘’ 

ΑΘΖΝΑ:  24/09/2018 
ΑΡ. ΠΡΧΣ: 23833 
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ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ-ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ‟‟ Δ.Δ.., ζρεηηθά κε ηνλ ρξνληθό θαζνξηζκό έλαξμεο 
ησλ ζπκβάζεσλ. 

8. Σελ ππ’ αξηζ.:23832/24-9-2018 βεβαίσζε δέζκεπζεο πίζησζεο, ηνπ Σκήκαηνο 
Οηθνλνκηθνύ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ ‟‟ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ-ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ‟‟ 
Δ.Δ.., γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζεο. 

9. Σν ππ’ αξηζκ.:23828/24-9-2018 έγγξαθν ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Αζελώλ ‟‟ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ-ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ‟‟ Δ.Δ..  

 

Αλαθνηλώλεη 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
ζπλνιηθά δεθαπέληε (15) αηόκσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ θαη 
επεηγνπζώλ πεξηζηάζεσλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ „‟ ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ-
ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ‟‟ Δ.Δ..  πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, Ννκόο Αηηηθήο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 
εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ 
(βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) 
πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β):  

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 
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Γ.Ν.Α. 
«ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗ
Ο-ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ 

Δ.Δ.. 

Αζήλα 
*ΓΔ  

Μαγείξσλ  
 

Από την ημερομηνία 
σπογραυής της σύμβασης 

και  
ότι πέραν  της     

31-12-2019 
(40ωρε απαζτόιεζε 

εβδοκαδηαίως -6ήκερε ή 
5ήκερε εβδοκαδηαία 

απαζτόιεζε αλάιογα κε ηης 
αλάγθες ηοσ Νοζοθοκείοσ 

όπως ασηή ζα απεηθολίδεηαη 
ζηα κεληαία προγράκκαηα 

απαζτόιεζες) 

3 
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Γ.Ν.Α. 
«ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗ
Ο-ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ 

Δ.Δ.. 

Αζήλα 

*ΤΔ 
Πξνζσπηθνύ 

Δζηίαζεο 
(Σξαπεδνθόκσλ –

εξβηηόξσλ) 

Από ηελ εκεροκελία 
σπογραθής ηες ζύκβαζες  

και  
ότι πέραν  της     

31-12-2019  
(40ωρε απαζτόιεζε 

εβδοκαδηαίως -6ήκερε ή 
5ήκερε εβδοκαδηαία 

απαζτόιεζε αλάιογα κε ηης 
αλάγθες ηοσ Νοζοθοκείοσ 

όπως ασηή ζα απεηθολίδεηαη 
ζηα κεληαία προγράκκαηα 

απαζτόιεζες) 

12 

 
*εκείσζε: Οη ππνςήθηνη/εο πνπ ζα επηιεγνύλ θαηά ηελ πξόζιεςε ζα ππνβιεζνύλ 
ππνρξεσηηθά ζηηο πξνβιεπόκελεο  ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκίζνπλ 
πηζηνπνηεηηθό πγείαο ζε ηζρύ ζύκθσλα κε ηελ πγεηνλνκηθή δηάηαμε 
ππ’αξηζκ.Τ1γ/Γ.Π.νηθ.35797/4-4-2012 (ΦΔΚ.1199/Β’/11-4-2012) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 
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όπσο θάζε θνξά ηζρύεη θαη ηελ ππ’ αξηζκ.Τ1γ/Γ.Π.νηθ.96967/8-10-2012 (ΦΔΚ.2718/Β/8-
10-2012) απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

 
ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο  Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθόο 
Μαγεηξηθήο Σέρλεο  ή Σερλίηεο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθόο Μαγεηξηθήο ηέρλεο - 
Αξρηκάγεηξαο (chef) ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ 
παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή  Σερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ 
Λπθείνπ ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθόηεηαο. 
 
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη θάηνρνη πηπρίσλ Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνύ 
Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ) ηνπ ηκήκαηνο ηνπ β.δ 151/1971 
(ΦΔΚ 52Α') Μαγεηξηθήο Σέρλεο δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ ππνρξενύληαη λα 
πξνζθνκίζνπλ θαη απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Γ' Γπκλαζίνπ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α‟ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθηνπο  κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο,  απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο 
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο  ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β‟ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθηνπο  κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο 
ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ.   
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ‟ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθηνπο  κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο 
ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ.   
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Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο Καηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο 
ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο 
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                   Οη ππνςήθηνη  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18  έσο 65 εηώλ. 

 
 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΑΤΣΧΝ 
Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 
 
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (4 κήλεο) 

2.  ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ  

3.  ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ [Γελ βαζκνινγείηαη όηαλ απαηηείηαη ηίηινο 
Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ)] 

4.   ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΟΜΟΔΗΓΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΚΑΣΟΣΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ [ζπλνιηθόο ρξόλνο 
απαζρόιεζεο έσο 240 κήλεο]  

4.α.  Κηεζείζα ζε ρώξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο 
θξνληίδαο πγείαο ηνπ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ (έσο 120 κήλεο) 

4.β.  Κηεζείζα ζε ρώξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο 
θξνληίδαο πγείαο ζηνλ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ (έσο 120 κήλεο) 

5.  ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% 

6.  ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ 
 
Σα αλσηέξσ θξηηήξηα κνξηνδνηνύληαη όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ 
θαησηέξσ πίλαθα βαζκνιόγεζήο ηνπο. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 ζπλερείο πιήξεηο κήλεο αλεξγίαο) 

κήλεο 1 2 3 4         

κνλάδεο 0 0 0 200         
 

 

       2. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα αλήιηθα ηέθλα) 

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 … 

κνλάδεο 30 60 90 120 150 … 
 

 

        3. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ  (κόλν γηα πξόζιεςε ζε ζέζεηο ΓΔ) 

θαηεγνξία ΓΔ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

κνλάδεο 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

 

        4. ΟΜΟΔΗΓΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΚΑΣΟΣΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (ρξόλνο έσο 240 κήλεο) 

      4α. ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΣΖΘΔΗΑ ζε ρώξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ηνπ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ  
           (9 κνλάδεο αλά κήλα θαη έσο 120 κήλεο) 

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 … 118 119 120  

κνλάδεο 9 18 27 ... 1062 1071 1080  
 

      4β. ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΣΖΘΔΗΑ ζε ρώξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ΣΟΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ  
           (7 κνλάδεο αλά κήλα θαη έσο 120 κήλεο) 

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 … 118 119 120  

κνλάδεο 7 14 21 ... 826 833 840  
 

 

        5. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “3”) 

πνζνζηό αλαπεξίαο 50% … 60% …              

κνλάδεο 150 … 180 …              
 

 

        6. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “2”) 

πνζνζηό αλαπεξίαο 50% … 60% … 67% … 70% …          

κνλάδεο 100 … 120 … 134 … 140 …          

 

ΑΔΑ: ΨΕΡ846904Χ-ΔΞ3



 

 

 

ειίδα 5 από 10 

*Σε πεξίπησζε πνπ ζπκπίπηεη ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα νκνεηδήο κε ηελ εθάζηνηε εηδηθόηεηα  απαζρόιεζε ζε ρώξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο ή  

 δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηνλ ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα ιακβάλεηαη ππόςε ε εκπεηξία κε ηα πεξηζζόηεξα κόξηα. 

 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΓΔ  
 

Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθό ζέζεσλ  λνείηαη ε νκνεηδήο κε ηελ  
εηδηθόηεηα ΓΔ Μαγείξσλ απαζρόιεζε ζε ρώξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο ή 
ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην Γεκόζην  ή ηνλ 
Ιδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα νκνεηδή κε ην αληηθείκελν ηεο 
εηδηθόηεηαο ΓΔ Μαγείξσλ ζε ρώξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο 
θξνληίδαο πγείαο ζην Γεκόζην ή ηνλ Ιδησηηθό ηνκέα. Σν είδνο ηεο βαζκνινγνύκελεο εκπεηξίαο αλά 
θιάδν – εηδηθόηεηα πξνζσπηθνύ νξίδεηαη ξεηά ζηελ αλαθνίλσζε, ν δε ηξόπνο απόδεημεο απηήο 
νξίδεηαη ξεηά ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ ζηνηρείν 8 ηνπ Παξαξηήκαηνο κε ζήκαλζε έθδνζεο 31/03/2017. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 
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Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ 
ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά ζηνηρείν 8 ή 
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ από 31-03-2017 
Παξαξηήκαηνο Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 
(ΟΥ) ‘‟γηα ηελ αληηκεηώπηζε  απξόβιεπησλ θαη επεηγνπζώλ 
πεξηζηάζεσλ γηα αλάγθεο θαζαξηόηεηαο ή εζηίαζεο ή ζίηηζεο ή 
θύιαμεο (άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, 63 ηνπ Ν. 

4430/2016 θαη 107 ηνπ Ν. 4461/2017)‟‟- ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., Πηζηνπνηεηηθά 
απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΤΔ  

 

Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθό ζέζεσλ  λνείηαη ε νκνεηδήο κε ηελ 
εηδηθόηεηα ΤΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΣΗΑΖ (ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΧΝ-ΔΡΒΗΣΟΡΧΝ) απαζρόιεζε ζε 
ρώξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κε ζρέζε 
εξγαζίαο ή ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην Γεκόζην  ή ηνλ Ιδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο 
ζε θαζήθνληα ή έξγα νκνεηδή κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηαο ΤΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΣΗΑΖ 
(ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΧΝ-ΔΡΒΗΣΟΡΧΝ) ζε ρώξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο ή 
ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζην Γεκόζην ή ηνλ Ιδησηηθό ηνκέα. Σν είδνο ηεο βαζκνινγνύκελεο 
εκπεηξίαο αλά θιάδν – εηδηθόηεηα πξνζσπηθνύ νξίδεηαη ξεηά ζηελ αλαθνίλσζε, ν δε ηξόπνο 
απόδεημεο απηήο νξίδεηαη ξεηά ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ ζηνηρείν 8 ηνπ Παξαξηήκαηνο κε ζήκαλζε 
έθδνζεο 31/03/2017.  

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 
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Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά ζηνηρείν 8 ή 
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ από 31-03-2017 
Παξαξηήκαηνο Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ 
Υξόλνπ (ΟΥ) ‘‟γηα ηελ αληηκεηώπηζε  απξόβιεπησλ θαη 
επεηγνπζώλ πεξηζηάζεσλ γηα αλάγθεο θαζαξηόηεηαο ή εζηίαζεο ή 
ζίηηζεο ή θύιαμεο (άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, 63 

ηνπ Ν. 4430/2016 θαη 107 ηνπ Ν. 4461/2017)‟‟- ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., 
Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

ΑΔΑ: ΨΕΡ846904Χ-ΔΞ3
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 
 

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ 
Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο 31/03/2017 ‘‟γηα ηελ αληηκεηώπηζε  
απξόβιεπησλ θαη επεηγνπζώλ πεξηζηάζεσλ γηα αλάγθεο θαζαξηόηεηαο ή εζηίαζεο 
ή ζίηηζεο ή θύιαμεο (άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, 63 ηνπ Ν. 4430/2016 

θαη 107 ηνπ Ν. 4461/2017)‟‟ (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ 
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).   
 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα  
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα 
Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο 31/03/2017 „„γηα ηελ αληηκεηώπηζε  απξόβιεπησλ θαη επεηγνπζώλ 
πεξηζηάζεσλ γηα αλάγθεο θαζαξηόηεηαο ή εζηίαζεο ή ζίηηζεο ή θύιαμεο (άξζξα: 21 
ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, 63 ηνπ Ν. 4430/2016 θαη 107 ηνπ Ν. 4461/2017)‟‟ 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ  αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 
 

ΠΡΟΟΥΖ:  

• Σίηινη, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ηης αλλοδαπής, ποσ απαιτούνται  από την 
Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να ζσνοδεύονηαι από επίζημη μεηάθραζή ηοσς 
στην ελληνική γλώσσα και να έτοσν επικσρωθεί, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 
«Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ Εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Χξόλνπ (ΣΟΧ) με 
ζήμανζη έκδοζης «31-03-2017» ’γηα ηελ αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ θαη 
επεηγνπζώλ πεξηζηάζεσλ γηα αλάγθεο θαζαξηόηεηαο ή εζηίαζεο ή ζίηηζεο ή 
θύιαμεο (άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, 63 ηνπ Ν. 4430/2016 θαη 107 ηνπ 
Ν. 4461/2017) θαη εηδηθόηεξα ζηην ενόηηηα ηοσ Κεθαλαίοσ ΙΙ με ηίηλο 
«ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ».  

 Γηα ηελ απόδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 
ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/3.2.2017 απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξόηεζεο (ΦΔΚ 272/6.2.2017/η.Β΄) (ζηνηρεία 9 θαη 10 ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΟΥ κε ζήκαλζε έθδνζεο 31-03-2017).  

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 
Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο 31-3-2017, ‘’γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ θαη επεηγνπζώλ πεξηζηάζεσλ γηα αλάγθεο 
θαζαξηόηεηαο ή εζηίαζεο ή ζίηηζεο ή θύιαμεο (άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο 
ηζρύεη, 63 ηνπ Ν. 4430/2016 θαη 107 ηνπ Ν. 4461/2017). 

 
Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία 
πξόζιεςεο θαζνξίδεηαη από ηα θξηηήξηα πνπ αλαγξάθνληαη αλσηέξσ ζηελ ελόηεηα 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΑΤΣΧΝ ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζεο. 
 

ΑΔΑ: ΨΕΡ846904Χ-ΔΞ3
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα όξηα 
ειηθίαο θαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (όπσο ηζρύεη), λα 
δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο, 
εθόζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) 
ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δύν (2) θνξέο. 

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «31-03-2017» ‘‟γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε  απξόβιεπησλ θαη επεηγνπζώλ πεξηζηάζεσλ γηα αλάγθεο 
θαζαξηόηεηαο ή εζηίαζεο ή ζίηηζεο ή θύιαμεο, άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο 
ηζρύεη,  63 ηνπ Ν. 4430/2016 θαη 107 ηνπ Ν. 4461/2017‟‟] λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο 
ππεξεζίαο καο θαζώο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ 
Γήκνπ Αζελαίσλ, ζηνλ νπνίν εδξεύεη ε ππεξεζία. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό 
αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη), 
ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@ asep.gr είηε ζην fax: 
210 - 6467728 ή 213- 1319188. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.7 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από 
απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από 
δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο 
καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  
 
Γεληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ «ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ..»,  ΑΘΑΝΑΑΚΖ 
2 ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ - ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11526, απεπζύλνληάο ηελ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο. 
Τπόςε θ. Λαζθαξίδνπ  Θεαλώ (ηει. επηθνηλσλίαο: 213 206 8919). 
 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ 
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΓΔ ή ΤΔ). Η ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 
πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε 
αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία. Καη‟ εμαίξεζε, ζώξεπζε ζέζεσλ δύν θαηεγνξηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα 
θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζηελ αλαθνίλσζε πξνβιέπνληαη ηόζν 
ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξεί λα θαιπθζνύλ επηθνπξηθώο κε εκπεηξία θαη ηίηιν 
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ. ηελ  πεξίπησζε απηή ν 
ππνςήθηνο ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη κία κόλν αίηεζε ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζύλνιν ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ) πνπ 
επηδηώθεη. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο 
θαζώο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ 
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Αζελαίσλ, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο 
εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο 
εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα  (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε ε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία 
καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε 
(www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο 
αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη 
από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη 
ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηα άξζξα: 
63 ηνπ Ν. 4430/2016 θαη 107 ηνπ Ν. 4461/2017 (τρόνος ανεργίας 4 μηνών, γονέας 
ανηλίκφν ηέκνφν, βαθμός βαζικού ηίηλοσ ζποσδών, ζσνολική ομοειδής με ηην εκάζηοηε 
ειδικόηηηα εμπειρία έφς 240 μήνες ποσ αποκηήθηκε ζε τώροσς παροτής πρφηοβάθμιας ή 
δεσηεροβάθμιας ή ηριηοβάθμιας θρονηίδας σγείας είηε ζηον ιδιφηικό είηε ζηο δημόζιο ηομέα, 
αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ).  

Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ 
πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα πξνζόληα ηεο 
εηδηθόηεηαο θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).  

2. Η θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα (κύρια ή επικοσρικά) 
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ από 
ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας 4 μηνών, γονέας ανηλίκφν 
ηέκνφν, βαθμός βαζικού ηίηλοσ ζποσδών, ζσνολική ομοειδής με ηην εκάζηοηε ειδικόηηηα 
εμπειρία έφς 240 μήνες ποσ αποκηήθηκε ζε τώροσς παροτής πρφηοβάθμιας ή 
δεσηεροβάθμιας ή ηριηοβάθμιας θρονηίδας σγείας είηε ζηον ιδιφηικό είηε ζηο δημόζιο ηομέα, 
αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ).  

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (τρόνος 
ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην 
δεύηεξν θξηηήξην (αριθμός ανηλίκφν ηέκνφν) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνύλ όια ηα 
θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε. 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ 
καο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα (εληόο 5 εκεξώλ από ηε ζύληαμή ηνπο) γηα 
έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) 
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ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθό απηό ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε 
ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 - 6467728 ή 213 - 1319188. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά), ε 
νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή 
απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα, 
Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό 
θαηαβνιήο παξαβόινπ είθνζη επξώ (20 €), πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο 
ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγόηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε από Γεκόζηα 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.).  Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθό/αξηζκό 
ηνπ παξαβόινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ 
κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα 
έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. 

Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη άκεζα ζην ΑΔΠ θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ 
θαηάηαμεο.  
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ  από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κεηά ηελ θαηάξηηζε θαη θύξσζε ησλ 
πξνζσξηλώλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ κε πξάμε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 
δηνίθεζεο ηνπ θνξέα. Σπρόλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη’ 
έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη 
ππνρξεσηηθά από ην θνξέα, ελώ απνιύνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνύληαη 
πξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη απνιπόκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απόιπζεο, ρσξίο 
νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο ησλ 
πηλάθσλ από ην ΑΔΠ είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, 
απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παξάξηεκα 
αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Χξόλνπ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «31-03-2017» “γηα ηελ αληηκεηώπηζε  απξόβιεπησλ θαη επεηγνπζώλ 
πεξηζηάζεσλ γηα αλάγθεο θαζαξηόηεηαο ή εζηίαζεο ή ζίηηζεο ή θύιαμεο, άξζξα: 21 
ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη,  63 ηνπ Ν. 4430/2016 θαη 107 ηνπ Ν. 4461/2017”, ην 
νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο 
δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.7, ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε 
ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, 
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  
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Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό κέζσ ηνπ 
δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο 
δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο 
δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ 
θνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.  

 
  Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ  ηνπ 

                                                Γ.Ν.Α.  «ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ - ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ» Δ.Δ.. 
 
 
 
                                                                          
 

ΔΤΘΤΜΗΟ ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ 
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