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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του ν.3584/2007,
2.Τη με αρ. 59/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, «Έγκριση
πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δίμηνης σύμβασης για το έτος 2018»
3.Τη με αριθμ. 39466/26-06-2018 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δέκα τριών(13)
ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
(2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Ιδρύματος και
συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Υ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
3

10

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
Μέσης
Τεχνικής
Επαγγελματικής
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων
Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή
Νοσηλευτικής
ή
Νοσηλευτικής
Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας
ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή
Νοσηλευτικής
Ογκολογικών
Παθήσεων
(Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής
Μονάδων
Εντατικής
Θεραπείας
ή
Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις
δευτεροβάθμιας
ή
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών
της
ημεδαπής
ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού
νοσηλευτή ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από
αρμόδια διοικητική αρχή ότι ο υποψήφιος
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή
(ν.3919/2011 & 4038/2012) .
3) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού
που
προβλέπονται
για
τους
μόνιμους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07.
1)
Απολυτήριος
τίτλος
τουλάχιστον
υποχρεωτικής
εκπαίδευσης
(απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο
δημοτικού
σχολείου)
ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δύο (2)
μήνες

Δύο (2)
μήνες
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Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής.
2) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού
που
προβλέπονται
για
τους
μόνιμους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών,
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία
συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης και να μην έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 16 του Ν. 3584/07 Υπαλληλικού Κώδικα.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους (το έντυπο
χορηγείται από το Ίδρυμα) στα γραφεία του Ιδρύματος (Αγ. Παρασκευή –
Λέσβου) , εντός προθεσμίας πέντε (05) ημερών η οποία αρχίζει την επόμενη
της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Ενότητας Αγ. Παρασκευής.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:2253031654
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους υποβάλλουν υποχρεωτικά & τα εξής
δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα :
1. Φ/ο των δύο όψεων ταυτότητας,
2. Τίτλους σπουδών όπου απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
προσόντα υποψηφίων ανά ειδικότητα,
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται,
4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος του άρθρου 16 του Ν. 3584/07
υπαλληλικού κώδικα - Ποινική καταδίκη, υποδικία ,στερητική ή επικουρική
δικαστική συμπαράσταση- (το έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα),
5. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχόλησης τελευταίου δωδεκάμηνου, (το
έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα).
Η παρούσα, να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δημοτικής
Ενότητας Αγ. Παρασκευής και του Ιδρύματος με σύνταξη σχετικού πρακτικού
ανάρτησης.
Ο Πρόεδρος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

