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ΑΝΑΚΟΛΝΩΘ υπ’ αρικμ. ΟΧ 2 /2017
Για τθν πρόςλθψθ εποχικοφ προςωπικοφ ςε νομικά πρόςωπα που υπάγονται ςτθν εποπτεία του
Τπουργείου Τγείασ για τθν αντιμετϊπιςθ απρόβλεπτων ι επειγουςϊν περιςτάςεων
με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου
για ανάγκεσ κακαριότθτασ ι φφλαξθσ
(άρκρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει, 63 του Ν. 4430/2016
και 107 του Ν. 4461/2017)
ΣΟ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ ‘’ ΚΟΡΓΛΑΛΕΝΕΛΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΛΟ’’ Ε.Ε..

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ των παρ. 5 ζωσ και 13, 15 και 20 του άρκρου 21 του Ν. 2190/1994 «φςταςθ
ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι προςωπικοφ και ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ» (ΦΕΚ 28
Α), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρων: 63 του
Ν. 4430/2016, 25, παρ.9, του Ν. 4440/2016 και 107 του Ν. 4461/2017.
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου ζνατου του Ν. 4057/2012 «Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν
Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54
Αϋ).
3. Σον Οργανιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν ‘’ ΚΟΡΓΛΑΛΕΝΕΛΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΛΟ’’ Ε.Ε..
(ΦΕΚ 1680/τ. Βϋ/16-5-2012, όπωσ τροποποιικθκε (ΦΕΚ 1121/τ. Βϋ/5-5-2014).
4. Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 19608/31-8-17 οικονομοτεχνικι μελζτθ τθσ Τπ/νςθσ Οικονομικοφ θ
οποία αφορά υπθρεςίεσ κακαριότθτασ περί τθσ ωφζλειασ που επιτυγχάνεται με τθ ςφναψθ
των ςυμβάςεων εργαςίασ του αρκρ. 63 του Ν. 4430/2016 ςε ςφγκριςθ με άλλα μζςα.
5. Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 19739/01-09-17 οικονομοτεχνικι μελζτθ τθσ Τπ/νςθσ Οικονομικοφ θ
οποία αφορά υπθρεςίεσ φφλαξθσ περί τθσ ωφζλειασ που επιτυγχάνεται με τθ ςφναψθ των
ςυμβάςεων εργαςίασ του αρκρ. 63 του Ν. 4430/2016 ςε ςφγκριςθ με άλλα μζςα.
6. Σο με αρ. πρωτ. 20402/12-09-2017 απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ 5θσ ςυνεδρίαςθσ του Δ..
(κζμα 5ο) του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν ‘’ ΚΟΡΓΛΑΛΕΝΕΛΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΛΟ’’ Ε.Ε.. , ςτο
οποίο αιτιολογείται θ ςυνδρομι τθσ απρόβλεπτθσ και επείγουςασ περίςταςθσ για
πρόςλθψθ προςωπικοφ κατά τισ διατάξεισ του αρκρ. 63 του Ν. 4430/2016.
7. .Σθν υπϋαρικμ. 20491/12-09-2017 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ, του Σμιματοσ
Οικονομικοφ του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν ‘’ ΚΟΡΓΛΑΛΕΝΕΛΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΛΟ’’ Ε.Ε..,
ςτον προχπολογιςμό οικ. ζτουσ 2018 για τθ πρόςλθψθ του προςωπικοφ τθσ παροφςασ
ανακοίνωςθσ.
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8. Σο υπ’ αρικμ. 20498/12-09-2017 ζγγραφο του Διοικθτι του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν
’’ΚΟΡΓΛΑΛΕΝΕΛΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΛΟ’’ Ε.Ε...
Ανακοινϊνει
Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικά ογδόντα
δφο (82) ατόμων για τθν αντιμετϊπιςθ απρόβλεπτων και επειγουςϊν περιςτάςεων του
Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν ‘’ ΚΟΡΓΛΑΛΕΝΕΛΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΛΟ’’ Ε.Ε.. που εδρεφει ςτθν Ακινα,
του Νομοφ Αττικισ και ςυγκεκριμζνα του εξισ, ανά υπθρεςία, ζδρα, ειδικότθτα και διάρκεια
ςφμβαςθσ, αρικμοφ ατόμων (βλ. ΠΛΝΑΚΑ Α), με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά και τυχόν
πρόςκετα) προςόντα (βλ. ΠΛΝΑΚΑ Β):
ΠΛΝΑΚΑ Α: ΚΕΕΛ ΕΠΟΧΛΚΟΤ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ (Ανά κωδικό κζςθσ)
Κωδικόσ
κζςθσ

100

Τπθρεςία

Γ.Ν.Α.
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
Ε.Ε..

101

Γ.Ν.Α.
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
Ε.Ε..

102

Γ.Ν.Α.
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
Ε.Ε..

Ζδρα
υπθρεςίασ

Ειδικότθτα

Διάρκεια
ςφμβαςθσ

Αρικμόσ
ατόμων

Ακινα

Από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ και όχι πζραν
τθσ 31-12-2018
(40ωρθ
απαςχόλθςθ
ΔΕ
εβδομαδιαίωσ
-6ιμερθ ι
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
5ιμερθ
εβδομαδιαία
ΑΦΑΛΕΙΑ απαςχόλθςθ ανάλογα με
τισ ανάγκεσ του
Νοςοκομείου όπωσ αυτι
κα απεικονίηεται ςτα
μθνιαία προγράμματα
απαςχόλθςθσ)

8

Ακινα

ΤΕ
ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΦΤΛΑΞΗ

Από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ και όχι πζραν
τθσ 31-12-2018
(40ωρθ απαςχόλθςθ
εβδομαδιαίωσ -6ιμερθ ι
5ιμερθ εβδομαδιαία
απαςχόλθςθ ανάλογα με
τισ ανάγκεσ του
Νοςοκομείου όπωσ αυτι
κα απεικονίηεται ςτα
μθνιαία προγράμματα
απαςχόλθςθσ)

10

Ακινα

ΤΕ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣ
Α

Από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ και όχι πζραν
τθσ 31-12-2018
(40ωρθ απαςχόλθςθ
εβδομαδιαίωσ -6ιμερο)

64
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ΠΛΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ)

Κωδικόσ
κζςθσ

100

101

102

Σίτλοσ ςπουδϊν και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα)
προςόντα
ΚΤΡΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1) Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ τζλεχοσ
Τπθρεςιϊν Αςφάλειασ ι τζλεχοσ Αςφαλείασ Προςϊπων και
Τποδομϊν ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ
των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ
Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’
κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι χολισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι
Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του
Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ
μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
2) Άδεια εργαςίασ Αϋ κατθγορίασ (Ν.3707/08 τ.Αϋ) που εκδίδεται
από τθν Αςτυνομικι Διεφκυνςθ του Νομοφ ι τθ Διεφκυνςθ
Αςφάλειασ του τόπου κατοικίασ του αιτοφντοσ (ςε ιςχφ).
ΠΡΟΟΝΣΑ ΕΠΛΚΟΤΡΛΑ:
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα
ανωτζρω προςόντα)
1) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ
δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ
ειδικότθτασ.
2) Άδεια εργαςίασ Αϋ κατθγορίασ (Ν.3707/08 τ.Αϋ) που εκδίδεται
από τθν Αςτυνομικι Διεφκυνςθ του Νομοφ ι τθ Διεφκυνςθ
Αςφάλειασ του τόπου κατοικίασ του αιτοφντοσ (ςε ιςχφ).
1) Απολυτιριοσ τίτλοσ Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ, (απολυτιριο
τριτάξιου Γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει
μζχρι και το 1980, Απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου) ι ιςοδφναμοσ
απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ Ν.Δ. 580/1970 ι
απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν.2817/2000 τθσ
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ.
2) Άδεια εργαςίασ Αϋ κατθγορίασ (Ν.3707/08 τ.Αϋ) που εκδίδεται
από τθν Αςτυνομικι Διεφκυνςθ του Νομοφ ι τθ Διεφκυνςθ
Αςφάλειασ του τόπου κατοικίασ του αιτοφντοσ (ςε ιςχφ).
Απολυτιριοσ τίτλοσ Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ, (δθλαδι
απολυτιριο τριτάξιου Γυμναςίου ι για υποψιφιουσ που ζχουν
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980, Απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου) ι
ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ Ν.Δ.
580/1970
ι απολυτιριοσ τίτλοσ
Εργαςτθρίων
Ειδικισ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν.
2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ.
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Οι υποψιφιοι όλων των ειδικοτιτων πρζπει να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν.
ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΚΑΛ ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΘ ΑΤΣΩΝ
Θ ςειρά κατάταξθσ μεταξφ των υποψθφίων κακορίηεται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:
1.
2.

ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΛΑ (4 μινεσ)
ΑΝΘΛΛΚΑ ΣΕΚΝΑ

3.

ΒΑΚΜΟ ΒΑΛΚΟΤ ΣΛΣΛΟΤ [Δεν βακμολογείται όταν απαιτείται τίτλοσ Τποχρεωτικισ
Εκπαίδευςθσ (ΤΕ)]

4.

ΕΜΠΕΛΡΛΑ ΟΜΟΕΛΔΘ ΜΕ ΣΘΝ ΕΚΑΣΟΣΕ ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ [ςυνολικόσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ ζωσ
240 μινεσ+

4.α. Κτθκείςα ςε χϊρουσ παροχισ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ φροντίδασ
υγείασ του ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ (ζωσ 120 μινεσ)
4.β. Κτθκείςα ςε χϊρουσ παροχισ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ φροντίδασ
υγείασ ςτον ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (ζωσ 120 μινεσ)
5.

ΑΝΑΠΘΡΛΑ ΤΠΟΨΘΦΛΟΤ ΜΕ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΧΛΣΟΝ 50%

6.

ΑΝΑΠΘΡΛΑ ΓΟΝΕΑ, ΣΕΚΝΟΤ, ΑΔΕΛΦΟΤ Ι ΤΗΤΓΟΤ

Σα ανωτζρω κριτιρια μοριοδοτοφνται όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον κατωτζρω πίνακα
βακμολόγθςισ τουσ.

ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΘ ΚΡΛΣΘΡΛΩΝ
ΠΛΝΑΚΑ ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΘ ΚΡΛΣΘΡΛΩΝ
1. ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΛΑ (200 μονάδεσ για 4 ςυνεχείσ πλιρεισ μινεσ ανεργίασ)
μινεσ
1
2
3
4
μονάδεσ
0
0
0
200
2. ΑΝΘΛΛΚΑ ΣΕΚΝΑ (30 μονάδεσ για κακζνα από τα ανιλικα τζκνα)
αρικμόσ τζκνων

1

2

3

4

5

…

μονάδεσ

30

60

90

120

150

…

3. ΒΑΚΜΟ ΒΑΛΚΟΤ ΣΛΣΛΟΤ (μόνο για πρόςλθψθ ςε κζςεισ ΔΕ)
κατθγορία ΔΕ

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

μονάδεσ

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

4. ΟΜΟΕΛΔΘ ΜΕ ΣΘΝ ΕΚΑΣΟΣΕ ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ ΕΜΠΕΛΡΛΑ (χρόνοσ ζωσ 240 μινεσ)
4α. ΕΜΠΕΛΡΛΑ ΚΣΘΚΕΛΑ ςε χϊρουσ παροχισ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ του ΔΘΜΟΛΟΤ ΣΟΜΕΑ
(9 μονάδεσ ανά μινα και ζωσ 120 μινεσ)
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μινεσ
εμπειρίασ

1

2

3

…

118

119

120

μονάδεσ

9

18

27

...

1062

1071

1080

4β. ΕΜΠΕΛΡΛΑ ΚΣΘΚΕΛΑ ςε χϊρουσ παροχισ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ΣΟΝ ΛΔΛΩΣΛΚΟ ΣΟΜΕΑ
(7 μονάδεσ ανά μινα και ζωσ 120 μινεσ)
μινεσ εμπειρίασ

1

2

3

…

118

119

120

μονάδεσ

7

14

21

...

826

833

840

5. ΑΝΑΠΘΡΛΑ ΤΠΟΨΘΦΛΟΤ ΜΕ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΧΛΣΟΝ 50% (το ποςοςτό αναπθρίασ πολλαπλαςιάηεται με το ςυντελεςτι “3”)
ποςοςτό αναπθρίασ

50%

μονάδεσ

150

…
…

60%

…

180

…

6. ΑΝΑΠΘΡΛΑ ΓΟΝΕΑ, ΣΕΚΝΟΤ, ΑΔΕΛΦΟΤ Ι ΤΗΤΓΟΤ (το ποςοςτό αναπθρίασ πολλαπλαςιάηεται με το ςυντελεςτι “2”)
ποςοςτό αναπθρίασ

50%

μονάδεσ

100

…
…

60%
120

…
…

67%
134

…
…

70%

…

140

…

Σε περίπτωςη που ςυμπίπτει το ίδιο χρονικό διάςτημα ομοειδήσ με την εκάςτοτε ειδικότητα απαςχόληςη ςε χϊρουσ παροχισ πρωτοβάκμιασ ι
δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςτον ιδιωτικό και δημόςιο τομζα λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία με τα περιςςότερα μόρια.

ΕΜΠΕΛΡΛΑ
ΒΑΚΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΘ ΕΜΠΕΛΡΛΑ ΤΠΟΨΘΦΛΩΝ ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΚΜΛΑ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ (ΔΕ)
Ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό κζςεων νοείται θ ομοειδισ με τθν ειδικότθτα ΔΕ
ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ ΑΦΑΛΕΛΑ απαςχόλθςθ ςε χϊρουσ παροχισ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ ι
τριτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ με ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτο Δθμόςιο ι τον
Ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε κακικοντα ι ζργα ομοειδι με το αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ
ΔΕ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ ΑΦΑΛΕΛΑ ςε χϊρουσ παροχισ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ
φροντίδασ υγείασ ςτο Δθμόςιο ι τον Ιδιωτικό τομζα. O τρόποσ απόδειξθσ αυτισ ορίηεται ρθτά ςτο
ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΛΛ ςτοιχείο 8 του Παραρτιματοσ με ςιμανςθ ζκδοςθσ 31/03/2017.
ΚΩΔΛΚΟ ΚΕΕΩΝ

ΕΜΠΕΛΡΛΑ ΚΑΛ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΛΞΘ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ μετά τθ λιψθ τθσ άδειασ εργαςίασ
Αϋ κατθγορίασ (Ν.3707/08 τ.Αϋ) με τθν οποία οι υποψιφιοι
μετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ.
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Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ αυτισ βλ. δικαιολογθτικά ςτοιχείο
8 ι Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ εμπειρίασ του από 31-03-2017
Παραρτιματοσ Ανακοινϊςεων υμβάςεων Εργαςίασ Οριςμζνου
Χρόνου (ΟΧ) ‘’για τθν αντιμετϊπιςθ
απρόβλεπτων και
επειγουςϊν περιςτάςεων για ανάγκεσ κακαριότθτασ ι εςτίαςθσ ι
ςίτιςθσ ι φφλαξθσ (άρκρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει, 63
του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’- ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ.

5

ΑΔΑ: 601446904Χ-ΒΦΤ
ΒΑΚΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΘ ΕΜΠΕΛΡΛΑ ΤΠΟΨΘΦΛΩΝ ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ ΤΠΟΧΡΕΩΣΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ (ΤΕ)
Ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία νοείται θ ομοειδισ με τθν εκάςτοτε ειδικότθτα απαςχόλθςθ ςε χϊρουσ
παροχισ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ με ςχζςθ εργαςίασ ι
ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτο Δθμόςιο ι τον Ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε κακικοντα ι
ζργα ομοειδι με το αντικείμενο τθσ εκάςτοτε ειδικότθτασ ςε χϊρουσ παροχισ πρωτοβάκμιασ ι
δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςτο Δθμόςιο ι τον Ιδιωτικό τομζα. Ο τρόποσ απόδειξθσ
αυτισ ορίηεται ρθτά ςτο ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΛΛ ςτοιχείο 8 του Παραρτιματοσ με ςιμανςθ ζκδοςθσ 31/03/2017.
ΚΩΔΛΚΟ ΚΕΕΩΝ
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ΕΜΠΕΛΡΛΑ ΚΑΛ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΛΞΘ
Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ αυτισ βλ. δικαιολογθτικά ςτοιχείο
8 ι Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ εμπειρίασ του από 31-03-2017
Παραρτιματοσ Ανακοινϊςεων υμβάςεων Εργαςίασ Οριςμζνου
Χρόνου (ΟΧ) ‘’για τθν αντιμετϊπιςθ
απρόβλεπτων και
επειγουςϊν περιςτάςεων για ανάγκεσ κακαριότθτασ ι εςτίαςθσ ι
ςίτιςθσ ι φφλαξθσ (άρκρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει, 63
του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’- ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,

Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ.

ΒΑΚΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΘ ΕΜΠΕΛΡΛΑ ΤΠΟΨΘΦΛΩΝ
Οι τρόποι υπολογιςμοφ τθσ εμπειρίασ για όλεσ τισ ειδικότθτεσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο
«Παράρτθμα Ανακοινϊςεων υμβάςεων Εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)» με ςιμανςθ
ζκδοςθσ 31/03/2017 ‘’για τθν αντιμετϊπιςθ απρόβλεπτων και επειγουςϊν περιςτάςεων για
ανάγκεσ κακαριότθτασ ι εςτίαςθσ ι ςίτιςθσ ι φφλαξθσ (άρκρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπωσ
ιςχφει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’ (βλ. ΚΕΦΑΛΑΛΟ I., ενότθτα Ε.,
υποενότθτα «ΣΡΟΠΟΛ ΤΠΟΛΟΓΛΜΟΤ ΕΜΠΕΛΡΛΑ»).

ΑΠΑΡΑΛΣΘΣΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ
Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπϊν
ιδιοτιτων τουσ και τθσ εμπειρίασ τουσ οφείλουν να προςκομίςουν όλα τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά από τθν παροφςα ανακοίνωςθ και το «Παράρτθμα Ανακοινϊςεων υμβάςεων
Εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)» με ςιμανςθ ζκδοςθσ 31/03/2017‘’για τθν αντιμετϊπιςθ
απρόβλεπτων και επειγουςϊν περιςτάςεων για ανάγκεσ κακαριότθτασ ι εςτίαςθσ ι ςίτιςθσ ι
φφλαξθσ (άρκρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν.
4461/2017)’’ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτζρω Παραρτιματοσ.
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Θ κατάταξθ των υποψθφίων που ςυμμετζχουν ςτθν εν λόγω διαδικαςία πρόςλθψθσ κακορίηεται
από τα κριτιρια που αναγράφονται ανωτζρω ςτθν ενότθτα ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΚΑΛ ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΘ
ΑΤΣΩΝ τθσ παροφςασ Ανακοίνωςθσ.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο «Παράρτθμα Ανακοινϊςεων υμβάςεων Εργαςίασ
Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)» με ςιμανςθ ζκδοςθσ 31-03-2017, ‘’για την αντιμετϊπιςη
απρόβλεπτων και επειγουςϊν περιςτάςεων για ανάγκεσ καθαριότητασ ή εςτίαςησ ή ςίτιςησ ή
φφλαξησ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν.
4461/2017.
ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΠΡΩΣΟ: Δθμοςίευςθ τθσ ανακοίνωςθσ
Περίλθψθ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ, θ οποία πρζπει να περιζχει υποχρεωτικά τα όρια
θλικίασ και όλα τα ςτοιχεία του άρκρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπωσ ιςχφει), να δθμοςιευκεί
ςε δφο (2) θμεριςιεσ ι εβδομαδιαίεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ του Νομοφ Αττικισ, εφόςον εκδίδονται.
ε περίπτωςθ που εκδίδεται μία εφθμερίδα (θμεριςια ι εβδομαδιαία) θ δθμοςίευςθ κα γίνει ςτθν
εφθμερίδα αυτι δφο (2) φορζσ.
Ανάρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ ανακοίνωςθσ *μαηί με το «Παράρτθμα ανακοινϊςεων υμβάςεων
εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)» με ςιμανςθ ζκδοςθσ «31/03/2017» ‘’για τθν αντιμετϊπιςθ
απρόβλεπτων και επειγουςϊν περιςτάςεων για ανάγκεσ κακαριότθτασ ι εςτίαςθσ ι ςίτιςθσ ι
φφλαξθσ (άρκρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν.
4461/2017)’’ να γίνει ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ μασ και ςτο χϊρο των ανακοινϊςεων του
δθμοτικοφ καταςτιματοσ του Διμου Ακθναίων, ςτον οποίο εδρεφει θ υπθρεςία. Θα ςυνταχκεί και
ςχετικό πρακτικό ανάρτθςθσ ςτο φορζα (ςφμφωνα με το άρκρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπωσ
ιςχφει), το οποίο κα αποςταλεί αυκθμερόν ςτο ΑΕΠ είτε ςτο e-mail: sox@ asep.gr είτε ςτο fax:
210- 6467728 ι 213 -1319188.

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Τποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΧ.7 και να
τθν υποβάλουν, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο,
εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ Τπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «ΚΟΡΓΛΑΛΕΝΕΛΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΛΟ Ε.Ε..», ΑΚΑΝΑΑΚΘ 2
ΑΜΠΕΛΟΚΘΠΟΛ - ΑΚΘΝΑ Σ.Κ. 115 26, απευκφνοντάσ τθν ςτο Σμιμα Γραμματείασ , υπόψθ κασ
Παυλοποφλου Ειρινθσ – Ευκυμίασ (τθλ. επικοινωνίασ: 2132068919).
τθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται
με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του
επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των υποψθφίων.
Κάκε υποψιφιοσ δικαιοφται να υποβάλει μία μόνο αίτθςθ και για κζςεισ μίασ μόνο κατθγορίασ
προςωπικοφ (ΔΕ ι ΤΕ). Η ςϊρευςθ κζςεων διαφορετικϊν κατθγοριϊν προςωπικοφ ςε μία ι
περιςςότερεσ αιτιςεισ ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ ςε κάκε περίπτωςθ ακφρωςθ όλων των αιτιςεων
και αποκλειςμό του υποψθφίου από τθν περαιτζρω διαδικαςία.
Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι δζκα (10) θμζρεσ (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά) και
αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ
7
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ι τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ μασ και ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ
καταςτιματοσ του Διμου Ακθναίων, εφόςον θ ανάρτθςθ είναι τυχόν μεταγενζςτερθ τθσ
δθμοςίευςθσ ςτισ εφθμερίδεσ. Η ανωτζρω προκεςμία λιγει με τθν παρζλευςθ ολόκλθρθσ τθσ
τελευταίασ θμζρασ και εάν αυτι είναι, κατά νόμο, εξαιρετζα (δθμόςια αργία) ι μθ εργάςιμθ, τότε θ
λιξθ τθσ προκεςμίασ μετατίκεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα.
Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν τα ζντυπα των αιτιςεων: α) ςτθν υπθρεςία μασ ςτθν
ανωτζρω διεφκυνςθ· β) ςτο δικτυακό τόπο του ΑΕΠ (www.asep.gr) και ςυγκεκριμζνα
ακολουκϊντασ από τθν κεντρικι ςελίδα τθ διαδρομι: Πολίτεσ  Ζντυπα – Διαδικαςίεσ 
Διαγωνιςμϊν Φορζων  Ορ. Χρόνου ΟΧ γ) ςτα κατά τόπουσ Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν
(ΚΕΠ) αλλά και ςτθν θλεκτρονικι τουσ διεφκυνςθ (www.kep.gov.gr), απ' όπου μζςω τθσ διαδρομισ:
φνδεςμοι  Ανεξάρτθτεσ και άλλεσ αρχζσ  ΑΕΠ κα οδθγθκοφν ςτθν κεντρικι ςελίδα του
δικτυακοφ τόπου του ΑΕΠ και από εκεί κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ζντυπα μζςω τθσ διαδρομισ:
Πολίτεσ  Ζντυπα – Διαδικαςίεσ  Διαγωνιςμϊν Φορζων  Ορ. Χρόνου ΟΧ.
ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΣΡΛΣΟ: Κατάταξθ υποψθφίων
Αφοφ θ υπθρεςία μασ επεξεργαςτεί τισ αιτιςεισ των υποψθφίων, τουσ κατατάςςει βάςει των
κριτθρίων του άρκρου 21 του Ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα: 63 του Ν.
4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017 (χρόνοσ ανεργίασ 4 μηνϊν, γονζασ ανηλίκων τζκνων, βαθμόσ
βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν, ςυνολική ομοειδήσ με την εκάςτοτε ειδικότητα εμπειρία ζωσ 240 μήνεσ
που αποκτήθηκε ςε χϊρουσ παροχήσ πρωτοβάθμιασ ή δευτεροβάθμιασ ή τριτοβάθμιασ φροντίδασ
υγείασ είτε ςτον ιδιωτικό είτε ςτο δημόςιο τομζα, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία ςυγγενικοφ
ατόμου).
Η κατάταξθ των υποψθφίων, βάςει τθσ οποίασ κα γίνει θ τελικι επιλογι για τθν πρόςλθψθ με
ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, πραγματοποιείται ωσ εξισ:
1. Προθγοφνται ςτθν κατάταξθ οι υποψιφιοι που διακζτουν τα κφρια προςόντα τθσ ειδικότθτασ
και ακολουκοφν οι ζχοντεσ τα επικουρικά (Αϋ, Βϋ επικουρίασ κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξθ μεταξφ των υποψθφίων που ζχουν τα ίδια προςόντα (κφρια ή επικουρικά) γίνεται
κατά φκίνουςα ςειρά με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία που ςυγκεντρϊνουν από τα
βακμολογοφμενα κριτιρια κατάταξθσ (χρόνοσ ανεργίασ 4 μηνϊν, γονζασ ανηλίκων τζκνων, βαθμόσ
βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν, ςυνολική ομοειδήσ με την εκάςτοτε ειδικότητα εμπειρία ζωσ 240 μήνεσ
που αποκτήθηκε ςε χϊρουσ παροχήσ πρωτοβάθμιασ ή δευτεροβάθμιασ ή τριτοβάθμιασ φροντίδασ
υγείασ είτε ςτον ιδιωτικό είτε ςτο δημόςιο τομζα, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία ςυγγενικοφ
ατόμου).
3. τθν περίπτωςθ ιςοβακμίασ υποψθφίων ςτθ ςυνολικι βακμολογία προθγείται αυτόσ που ζχει
τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο πρϊτο βακμολογοφμενο κριτιριο (χρόνοσ ανεργίασ) και, αν αυτζσ
ςυμπίπτουν, αυτόσ που ζχει τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο δεφτερο κριτιριο (αριθμόσ ανηλίκων
τζκνων) και οφτω κακεξισ. Αν εξαντλθκοφν όλα τα κριτιρια, θ ςειρά μεταξφ των υποψθφίων
κακορίηεται με δθμόςια κλιρωςθ.
ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΣΕΣΑΡΣΟ: Ανάρτθςθ πινάκων και υποβολι ενςτάςεων
Μετά τθν κατάρτιςθ των πινάκων, θ υπθρεςία μασ κα αναρτιςει, το αργότερο μζςα ςε είκοςι (20)
θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ, τουσ πίνακεσ
κατάταξθσ των υποψθφίων ςτο κατάςτθμα των γραφείων μασ, τουσ οποίουσ πρζπει να αποςτείλει
άμεςα (εντόσ 5 θμερϊν από τθ ςφνταξι τουσ) για ζλεγχο ςτο ΑΕΠ, ενϊ κα ςυνταχκεί και ςχετικό
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πρακτικό ανάρτθςθσ (ςφμφωνα με το άρκρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπωσ ιςχφει) το οποίο
κα υπογραφεί από δφο (2) υπαλλιλουσ τθσ υπθρεςίασ. Σο πρακτικό αυτό κα αποςταλεί
αυκθμερόν ςτο ΑΕΠ είτε ςτο e-mail: sox@asep.gr είτε ςτο fax: 210 6467728 ι 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτϊν, επιτρζπεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ θ άςκθςθ ζνςταςθσ, μζςα ςε
αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά), θ οποία αρχίηει από
τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ. Η ζνςταςθ κατατίκεται ι αποςτζλλεται με ςυςτθμζνθ
επιςτολι απευκείασ ςτο ΑΕΠ (Πουλίου 6, Ακινα, Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) και, για να εξεταςτεί,
πρζπει να ςυνοδεφεται από αποδεικτικό καταβολισ παραβόλου είκοςι ευρϊ (20 €), που ζχει
εκδοκεί είτε μζςω τθσ εφαρμογισ του θλεκτρονικοφ παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο
«ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ςτον διαδικτυακό τόπο του ΑΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δθμόςια
Οικονομικι Τπθρεςία (Δ.Ο.Τ.). Ο υποψιφιοσ πρζπει να αναγράψει τον κωδικό/αρικμό του
παραβόλου ςτθν ζνςταςθ και να καταβάλει το αντίτιμο του θλεκτρονικοφ παραβόλου μζχρι τθ λιξθ
προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων. ε περίπτωςθ που θ υποβλθκείςα ζνςταςθ γίνει δεκτι, το
καταβλθκζν ποςό επιςτρζφεται ςτον ενιςτάμενο.
Η υπθρεςία οφείλει να αποςτείλει άμεςα ςτο ΑΕΠ φωτοαντίγραφα των αιτιςεων και των
δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων που ζχουν υποβάλει ζνςταςθ κατά των πινάκων κατάταξθσ.
ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΠΕΜΠΣΟ: Πρόςλθψθ
Η Τπθρεςία προςλαμβάνει το προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου
χρόνου από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν κατάρτιςθ και κφρωςθ των προςωρινϊν
πινάκων κατάταξθσ των υποψθφίων με πράξθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ του φορζα. Συχόν
αναμόρφωςθ των πινάκων βάςει αυτεπάγγελτου ι κατ’ ζνςταςθ ελζγχου του ΑΕΠ που
ςυνεπάγεται ανακατάταξθ των υποψθφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορζα, ενϊ
απολφονται οι υποψιφιοι που δεν δικαιοφνται πρόςλθψθσ βάςει τθσ νζασ κατάταξθσ. Οι
απολυόμενοι λαμβάνουν τισ αποδοχζσ που προβλζπονται για τθν απαςχόλθςι τουσ ζωσ τθν θμζρα
τθσ απόλυςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ από τθν αιτία αυτι.
Προςλθφκζντεσ οι οποίοι αποχωροφν πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ, αντικακίςτανται με
άλλουσ από τουσ εγγεγραμμζνουσ και διακζςιμουσ ςτον πίνακα τθσ οικείασ ειδικότθτασ, κατά τθ
ςειρά εγγραφισ τουσ ςε αυτόν.
ε κάκε περίπτωςθ, οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωςθσ των πινάκων
από το ΑΕΠ είτε λόγω αντικατάςταςθσ αποχωροφντων υποψθφίων, απαςχολοφνται για το
υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ, χρονικό διάςτθμα και μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ τθσ εγκεκριμζνθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΘΜΑ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ αποτελεί και το «Παράρτημα
ανακοινϊςεων Συμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΣΟΧ)» με ςιμανςθ ζκδοςθσ
«31/03/2017»”για την αντιμετϊπιςη απρόβλεπτων και επειγουςϊν περιςτάςεων για ανάγκεσ
καθαριότητασ ή εςτίαςησ ή ςίτιςησ ή φφλαξησ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει, 63 του
Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’, το οποίο περιλαμβάνει: i) οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ
τθσ αίτθςθσ – υπεφκυνθσ διλωςθσ με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΧ.7, ςε ςυνδυαςμό με επιςθμάνςεισ
ςχετικά με τα προςόντα και τα βακμολογοφμενα κριτιρια κατάταξθσ των υποψθφίων, ςφμφωνα
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με τισ ιςχφουςεσ κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ· και ii) τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν
ζγκυρθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο Παράρτθμα αυτό, μζςω του δικτυακοφ
τόπου του ΑΕΠ (www.asep.gr) και ςυγκεκριμζνα μζςω τθσ ίδιασ διαδρομισ που ακολουκείται
και για τθν αναηιτθςθ του εντφπου τθσ αίτθςθσ δθλαδι: Κεντρικι ςελίδα  Πολίτεσ  Ζντυπα –
Διαδικαςίεσ  Διαγωνιςμϊν φορζων  Ορ. Χρόνου ΟΧ.

Ο ΔΛΟΛΚΘΣΘ
του Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΛΑΛΕΝΕΛΟ ΜΠΕΝΑΚΕΛΟ» Ε.Ε..
ΕΤΚΤΜΛΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ
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