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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ
Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηοσ Γ..
Έρνληαο ππόςε:
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 ηνπ λ.3584/2007,
2.Σε κε αξ. 24/2019 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, «Έγκριζη πρόζληψης
έκηακηοσ προζωπικού δίμηνης ζύμβαζης για ηο έηος 2019»
3. Σε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ N. 4555/18 (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεύρνο Α').
4. Σελ αξηζ. 346/10-05-2019 Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ιδξύκαηνο
5) Σν άξζξν 82 ηνπ Ν.4604/2019 «Πξνώζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζόηεηαο ησλ θύισλ,
πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνλνκή
Ιζαγέλεηαο – Γηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηηο εθινγέο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε - Λνηπέο
δηαηάμεηο».

ΑΝΑΚΟΗΝΩΝΔΗ
Σελ πξόζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα δέθα ηξηώλ (13) αηόκσλ κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ γηα ηελ
θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά
εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ:
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΒΟΗΘΨΝ
ΝΟΣΗΛΔΥΤΨΝ
Γ.Δ.

ΓΔΝΙΚΨΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΨΝ
Υ.Δ.

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
4

9

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1) Πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ
Μέζηρ
Τεσνικήρ
Δπαγγελμαηικήρ
Νοζηλεςηικήρ Σσολήρ (ΜΤΔΝΣ) ή ειδικοηήηυν
Βοηθών Νοζηλεςηών ή Βοηθών Νοζοκόμυν ή
Νοζηλεςηικήρ
ή
Νοζηλεςηικήρ
Τπαςμαηολογίαρ (Βοηθόρ Τπαςμαηολογίαρ
οπθοπεδικήρ) ή Νοζηλεςηικήρ Φειποςπγείος ή
Νοζηλεςηικήρ
Ογκολογικών
Παθήζευν
(Διδικήρ Νοζηλεςηικήρ) ή Νοζηλεςηικήρ
Μονάδυν
Δνηαηικήρ
Θεπαπείαρ
ή
Νοζηλεςηικήρ Αηόμυν με Χςσικέρ Παθήζειρ
δεςηεποβάθμιαρ
ή
μεηαδεςηεποβάθμιαρ
εκπαίδεςζηρ ηηρ ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ ηίηλορ
ζσολών
ηηρ
ημεδαπήρ
ή
αλλοδαπήρ,
ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ,
2) Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ βοηθού
νοζηλεςηή ή Βεβαίυζη εκδιδόμενη από
απμόδια διοικηηική απσή όηι ο ςποτήθιορ
πληποί όλερ ηιρ νόμιμερ πποϋποθέζειρ για ηην
άζκηζη ηος επαγγέλμαηορ βοηθού νοζηλεςηή
(ν.3919/2011 & 4038/2012) .
3) Να πληπούν ηα γενικά πποζόνηα διοπιζμού
πος
πποβλέπονηαι
για
ηοςρ
μόνιμοςρ
ςπαλλήλοςρ ηος ππώηος μέποςρ ηος ν.
3584/07.
1)
Απολςηήπιορ
ηίηλορ
ηοςλάσιζηον
ςποσπευηικήρ
εκπαίδεςζηρ
(απολςηήπιο
ηπιηαξίος γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ πος
έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980

ΥΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Γύο (2)
μήνερ

Γύο (2)
μήνερ
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απολςηήπιο
δημοηικού
ζσολείος)
ή
ιζοδύναμορ απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ
Τεσνικήρ Σσολήρ ηος Ν.Γ. 580/1970 ή
απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ
Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ
ηος άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ
ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ
αλλοδαπήρ.
2) Να πληπούν ηα γενικά πποζόνηα διοπιζμού
πος
πποβλέπονηαι
για
ηοςρ
μόνιμοςρ
ςπαλλήλοςρ ηος ππώηος μέποςρ ηος ν.
3584/07.

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ,
Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα
πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο θαη λα κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην
άξζξν 16 ηνπ Ν. 3584/07 Τπαιιειηθνύ Κώδηθα.
ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο (ην έληππν
ρνξεγείηαη από ην Ίδξπκα) ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξύκαηνο (Αγ. Παξαζθεπή –
Λέζβνπ) , εληόο πξνζεζκίαο πέληε (05) εκεξώλ ε νπνία αξρίδεη ηελ επόκελε
ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Γεκνηηθήο
Δλόηεηαο Αγ. Παξαζθεπήο.
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν:2253031654
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά & ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά λνκίκσο επηθπξσκέλα :
1. Φ/ν ησλ δύν όςεσλ ηαπηόηεηαο,
2. Σίηινπο ζπνπδώλ όπνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα
πξνζόληα ππνςεθίσλ αλά εηδηθόηεηα,
3. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, όπνπ απαηηείηαη,
4. Τπεύζπλε Γήισζε πεξί κε θσιύκαηνο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3584/07
ππαιιειηθνύ θώδηθα - Πνηληθή θαηαδίθε, ππνδηθία ,ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε- (ην έληππν ρνξεγείηαη από ην Ίδξπκα),
5. Τπεύζπλε Γήισζε πεξί απαζρόιεζεο ηειεπηαίνπ δσδεθάκελνπ, (ην
έληππν ρνξεγείηαη από ην Ίδξπκα).
Η παξνύζα, λα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηεο Γεκνηηθήο
Δλόηεηαο Αγ. Παξαζθεπήο θαη ηνπ Ιδξύκαηνο κε ζύληαμε ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ
αλάξηεζεο.
Ο Πξόεδξνο
ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΣΔΦΑΝΟ

