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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ υπ' αριθμ. ΟΦ  1/2020 
 

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται 
στην εποπτεία του Τπουργείου Τγείας  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) 
 

Σο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ» 

Έχοντας υπόψη: 

 
1.  Τηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 5 έσο θαη 13, 15 θαη 20 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «Σύζηαζε 

αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 
Α), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 
Ν. 4430/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 9 ηνπ Ν. 
4440/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4461/2017. 

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

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεύηεξνπ ηνπ Ν. 4528/2018 (ΦΔΚ 50/η.Α΄/16-3-2018). 
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.4647/2019 (ΦΔΚ 204/η. Α΄/16-12-2019). 
5. Τνλ Οξγαληζκό ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Αζελώλ «Η Αγία Σνθία» (ΦΔΚ 3485/η. 

Β’ / 31-12-2012). 
6. Τελ ππ' αξηζ. 1/28/05-12-2019 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Αζελώλ «Η Αγία Σνθία» κε ζέκα: «Έγθξηζε πξνθήξπμεο γηα ηελ 
πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
δώδεθα(12) κελώλ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ησλ ρώξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
» ζύκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 4430/2016 θαη ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4461/2017.  

7.  Τελ ππ’ αξηζ. πξση. 26282/1/09-12-2019   Βεβαίσζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνύ 
Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Αζελώλ «Η Αγία Σνθία» πεξί ηεο επηηαθηηθήο θαη επείγνπζαο 
αλάγθεο γηα ηελ  θάιπςε αλαγθώλ θαζαξηόηεηαο  κε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ζύκβαζεο 
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ.  

8. Τελ ππ’ αξηζ. πξση.:694/1/10-1-2020 Βεβαίσζε Γέζκεπζεο  πίζησζεο θαη ηελ 
ππ’αξηζ.πξση.2720/06-02-2020 Απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνύ 
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Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Αζελώλ «Η Αγία Σνθία» γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ 
ππό πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζεο.  

9. Tελ κε αξηζκ.   έγθξηζε ηεο Αλαθνίλσζεο από ην ΑΣΔΠ 
Αλαθνηλώλεη 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά 
εθαηόλ ζαξάληα ηεζζάξσλ (144) αηόκσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ θαη 
επεηγνπζώλ πεξηζηάζεσλ ηνπ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα ηνπ Ν. 
Αηηηθήο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, 
αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ 
πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 
Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ 

ΟΦΙΑ» 

ΑΘΗΝΑ  
(Γ. Αζελαίσλ  

Ν. Αηηηθήο)   

**ΤΔ  
Πξνζσπηθό 

Καζαξηόηεηαο  
(Καζαξηζηώλ-

Καζαξηζηξηώλ)   

*Από ηελ 
εκεξνκελία 
ππνγξαθήο 

ηεο ζύκβαζεο 
θαη έσο 12 

κήλεο 
 

(πελζήκεξε -  
7σξε 

Απαζρόιεζε) 
 

118 

102 
Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ 

ΟΦΙΑ»  

ΑΘΗΝΑ  
(Γ. Αζελαίσλ  

Ν. Αηηηθήο  
 

**ΤΔ  

Πξνζσπηθό 

Καζαξηόηεηαο  

(Βνεζεηηθώλ 

Δξγαζηώλ 

Καζαξηόηεηαο)    

*Από ηελ 
εκεξνκελία 
ππνγξαθήο 

ηεο ζύκβαζεο 
θαη έσο 12 

κήλεο 
 

(πελζήκεξε -  
7σξε 

Απαζρόιεζε) 
 

26 

**Οη ππνςήθηνη/εο (θσδ. 101 θαη 102) πνπ ζα επηιεγνύλ  ζα ππνβιεζνύλ ππνρξεσηηθά ζηηο 
απαξαίηεηεο Ιαηξηθέο εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκίζνπλ Πηζηνπνηεηηθό Υγείαο ζε ηζρύ 
ζύκθσλα κε ηελ πγεηνλνκηθή δηάηαμε ππ’ αξηζκ.:Υ1γ/Γ.Π.νηθ. 35797/4-4-2012 (ΦΔΚ 1199/η. Β΄11-4-
2012) ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο όπσο θάζε θνξά ηζρύεη θαη ηελ ππ’ αξηζκ.: Υ1γ/Γ.Π.νηθ. 96967/8-10-
12 (ΦΔΚ 2718/η. Β΄8-10-2012) απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο. 
 
*Όινη νη πξνζιεθζέληεο/είζεο (θσδ. 101 θαη 102) ζα απαζρνινύληαη  ζην Ννζνθνκείν  κε θπιηόκελν 
σξάξην πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, όιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Σαββάησλ, Κπξηαθώλ θαη εμαηξέζηκσλ  εκεξώλ (αξγηώλ), ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 
ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101,102 
 
Γελ απαηηείηαη  απνιπηήξηνο ηίηινο (άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 ηνπ λ.2527/1997.  
 

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.7 θαη λα ηελ ππνβάιινπλ (Π.Ν.Π  ΦΔΚ 75/30-3-2020  άξζξν ηεζζαξαθνζηό έθην) 
κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά  ζηνλ θνξέα   κε ειεθηξνληθό ηξόπν ( email: 
info@paidon-agiasofia.gr) . 
 
Σύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Π.Ν.Π  ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε 
αλαδήηεζε απαηηνύκελσλ  δηθαηνινγεηηθώλ είηε κε ειεθηξνληθό είηε κε άιιν ηξόπν, ιόγσ 
ησλ ηξερνπζώλ ζπλζεθώλ, ν ππνςήθηνο δύλαηαη λα ππνβάιεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 
1599/1986 (Α΄ 75), ζύκθσλα κε ηελ νπνία, εθόζνλ πξνθύςεη πξνζιεπηένο, ζα 
πξνζθνκίζεη απηά ζε ρξόλν κεηαγελέζηεξν θαη πάλησο άκεζα κεηά ηε ιήμε ησλ έθηαθησλ 
κέηξσλ ιόγσ ηνπ θνξσλντνύ COVID-19. 
Η έλζηαζε  ππνβάιιεηαη  απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθό ηξόπν ζην ΑΣΔΠ  ζηε δηεύζπλζε 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (prosl.enstasi@asep.gr, θαη γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα 
ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό θαηαβνιήο παξαβόινπ είθνζη (20) επξώ. 
 
Η 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 
Αζελαίσλ, ζηνλ νπνίν εδξεύεη ε ππεξεζία, 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 ΑΣΔΠ (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 ΑΣΔΠ θαη 

από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – 

Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
 
 
 

 ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ  

mailto:prosl.enstasi@)asep.gr
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