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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ!
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΣΟΧ 2/2020

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ανακοινώνει 

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-
2020» Αξονας προτεραιότητας (9) «Προώθηση 

της Κοινωνικής Ενταξης και Καταπολέμηση 

της Φτώχειας και Διακρίσεων-Δια-
σφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής·· Συγχρηματοδοτούμενο 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο με τίτλο: «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών 

για την αντιμετώπιση των
εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Αττικής». ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΑζΗΣ: "Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών 

για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 
από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής-, 

ΥΠΟΕΡΓΟ (1): «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης 

στην Περιφέρεια Αττικής» συνολικά 

είκοσι οκτώ (28) ατόμων.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης: 100. Υπηρεσία: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ψ.Ν\Α.).
Εδρα υπηρεσίας: ΧΑΪΔΑΡΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. Ειδικότητα: 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ. 

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή 

της σύμβασης και για διάρκεια μέχρι
δώδεκα (12} μήνες με ανανέωση ή παράταση 

έως το τέλος του Υποέργου (5μερη, επτάωρη 

απασχόληση). Αριθμός ατόμων: 3.
Κωδικός θέσης: 101. Υπηρεσία: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ψ.Ν.Α.). Εδρα 

υπηρεσίας: ΧΑΪΔΑΡΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. Ειδικότητα: 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ 

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή 

της σύμβασης και για διάρκεια μέχρι
δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση 

έως το τέλος του Υποέργου (5μερη, επτάωρη 

απασχόληση). Αριθμός ατόμων: 1.

Κωδικός θέσης: 102. Υπηρεσία: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ψ.Ν.Α.). Εδρα 

υπηρεσίας: ΧΑΪΔΑΡΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. Ειδικότητα: 

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. Διάρκεια σύμβασης: 
Από την υπογραφή της σύμβασης και

για διάρκεια μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση 

ή παράταση έως το τέλος του Υποέργου 

(5μερη, οκτάωρη απασχόληση). Αριθμός 

ατόμων: 2.
Κωδικός θέσης: 103. Υπηρεσία: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ψ.Ν.Α.). Εδρα 

υπηρεσίας: ΧΑΪΔΑΡΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. Ειδικότητα: 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ. Διάρκεια σύμβασης: 

Από την υπογραφή της σύμβασης και
για διάρκεια μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση 

ή παράταση έως το τέλος του Υποέργου 

(5μερη, οκτάωρη απασχόληση). Αριθμός 

ατόμων: 1.
Κωδικός θέσης: 104. Υπηρεσία: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ψ.Ν.Α.). Εδρα 

υπηρεσίας: ΧΑΪΔΑΡΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. Ειδικότητα: 

TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. Διάρκεια σύμβασης: 
Από την υπογραφή της σύμβασης και

για διάρκεια μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση 

ή παράταση έως το τέλος του Υποέργου 

(5μερη, οκτάωρη απασχόληση). Αριθμός 

ατόμων: 5.
Κωδικός θέσης: 105. Υπηρεσία: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ψ.Ν.Α.).
Εδρα υπηρεσίας: ΧΑΪΔΑΡΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. Ειδικότητα: 

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ.
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της
σύμβασης και για διάρκεια μέχρι δώδεκα (12)
μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος 

του Υποέργου (5μερη, οκτάωρη απασχόληση). 

Αριθμός ατόμων: 1.

Κωδικός θέσης: 106. Υπηρεσία: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ψ.Ν.Α.).
Εδρα υπηρεσίας: ΧΑΪΔΑΡΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. Ειδικότητα: 

TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της
σύμβασης και για διάρκεια μέχρι δώδεκα (12)
μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος 

του Υποέργου (5μερη, οκτάωρη απασχόληση). 

Αριθμός ατόμων: 1.
Κωδικός θέσης: 107. Υπηρεσία: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ψ.Ν.Α.). Εδρα 

υπηρεσίας: ΧΑΪΔΑΡΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. Ειδικότητα: 

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ. Διάρκεια 

σύμβασης: Από την υπογραφή της
σύμβασης και για διάρκεια μέχρι δώδεκα
(12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το
τέλος του Υποέργου (5μερη, οκτάωρη απασχόληση). 

Αριθμός ατόμων: θ.
Κωδικός θέσης: 108. Υπηρεσία: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ψ.Ν.Α.).
Εδρα υπηρεσίας: ΧΑΪΔΑΡΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. Ειδικότητα: 

ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή 

της σύμβασης και για διάρκεια μέχρι
δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση 

έως το τέλος του Υποέργου (5μερη, οκτάωρη 

απασχόληση). Αριθμός ατόμων: 6.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι
η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του συνδρόμου 

στέρησης σε χρήστες οπιοειδών, η
ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κινητοποίηση, 

η προετοιμασία και παραπομπή σε κατάλληλο 

πρόγραμμα απεξάρτησης.
Η λειτουργία του Τμήματος Σωματικής

Αποτοξίνωσης θα είναι συνεχής, το προσωπικό 

θα καλύπτει ανάλογα με τις υπηρεσιακές 

ανάγκες τρεις βάρδιες το 24ωρο,
επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Για τους ιατρούς 

προβλέπεται ωράριο 35 ώρες την εβδομάδα 

καθώς και εφημερίες ετοιμότητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης: 100. Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο

ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε. Α. Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π. Σ. Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ι¬

σότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση 

ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, 

γ) Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής 

ειδικότητας Ψυχιατρικής, δ) Βεβαίωση 
ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης
υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση 

του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται, 
στ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον

ενός (1) έτους σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

ή/ και συμβουλευτικής εξαρτημένων 

ατόμων, ζ) Καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον 

οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί-
ους/ες με τα ανωτέρω προσόντα): α) Πτυχίο
ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε. Α. Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π. Σ. Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση 

ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, 

γ) Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής 

ειδικότητας Ψυχιατρικής, δ) Βεβαίωση 
ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης
υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση 

του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται, 

στ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον
ενός (1) έτους σε θέματα ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης ή/ και συμβουλευτικής εξαρτημένων 

ατόμων. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 

υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα): 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε, Α. Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π. Σ. Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

β) Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του
ιατρικού επαγγέλματος, γ) Αδεια χρησιμοποίησης 

τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής, 

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού 

Συλλόγου και ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής 

άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου,
αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου 

Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου 
ότι δεν απαιτείται.

Κωδικός θέσης: 101. Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο
ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π. Σ. Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης 

ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για
την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, γ)
Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας 

Παθολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας, 

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού
Συλλόγου και ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής 

άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη 

με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας 

ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι
δεν απαιτείται, στ) Καλή γνώση της αγγλικής 

γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' επικουρίας
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α 

με τα ανωτέρω προσόντα): α) Πτυχίο
ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε.Α. Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση 

ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, 

γ) Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής 

ειδικότητας Παθολογίας ή Εσωτερικής 
Παθολογίας, δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους 

Ιατρικού Συλλόγου και ε) Εκπλήρωση
της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, 

αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου 

Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου 

ότι δεν απαιτείται.
Κωδικός θέσης: 102. Τίτλος σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α)
Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α. Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος 

Νοσηλευτικής (ΠΕ) ή βεβαίωση ότι 

πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις
για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή 

(ΠΕ), γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης 

Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η
οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση Ανανέωσης 

Εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών
Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση 

εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών 
Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται 
για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ 

μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου 

έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του

ν.3252/2004. δ) Καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον 

οι θέσεις δεν καλυφθούν από υπο-
ψηφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα): α)
Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α. Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος 

Νοσηλευτικής (ΠΕ) ή βεβαίωση ότι 

πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις
για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή 

(ΠΕ), γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης 

Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η

οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση Ανανέωσης 

Εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών
Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση 

εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών
Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για
πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το
τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους από 

την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν.3252/2004.

Κωδικός θέσης: 103. Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο
ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής 

και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής 

ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας -

Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης 

- Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε. Α. Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος οχολών της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον

ενός (1) έτους σε θέματα ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης ή/ και συμβουλευτικής εξαρτημένων 

ατόμων, γ) Καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α 
με τα ανωτέρω προσονταΐ. α) Πτυχίο ή

δίπλωμα Κοινωνιολογίας η Κοινωνικής Πολιτικής 

και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής 

ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας 
- Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 

Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ 

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε. Α. Π) ΑΕΙ ή

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής η αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, β) Εξειδικευμένη εμπειρία

τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα ψυ-
χοκοινωνικής υποστήριξης ή/ και συμβουλευτικής 

εξαρτημένων ατόμων.
Κωδικός θέσης: 104. Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο

ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο 

κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος
Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για
την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού
-	Νοσηλεύτριας, γ) Ταυτότητα μέλους της
Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),
η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης 

Εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών
Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση 

εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών
Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για
πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το
τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από 

την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. δ)

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις
δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα
ανωτέρω προσόντα): α) Πτυχίο ή δίπλωμα
τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 

πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού 

- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για
την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού
-	Νοσηλεύτριας, γ) Ταυτότητα μέλους της
Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),
η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης 

Εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών
Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση 

εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών
Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για
πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το
τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από 

την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

Κωδικός θέσης: 105. Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Οποιοδήποτε 

πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 

ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 

τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

ανεξαρτήτως ειδικότητας, β) Γνώση
χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ί) επεξεργασίας 

κειμένων, ιί) υπολογιστικών φύλλων
και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. γ) Καλή γνώση 

της αγγλικής γλώσσας.
Κωδικός θέσης: 106. Τίτλος σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο 

ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο 

ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Α¬

δεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση 

ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 

για την άσκηση του επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού, γ) Ταυτότητα 

μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών 

Ελλάδος (ΣΚΛΕ), n οποία να είναι 

σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής - υποβολής 
ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού

Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του
ν.4488/2017 (ΑΊ37), η οποία να είναι σε ισχύ 

μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου 

έτους από την έκδοσή της. δ) Εξειδικευμένη 

εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους 

σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ή/ και συμβουλευτικής εξαρτημένων ατόμων, 

ε) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον

η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με
τα ανωτέρω προσόντα): Πτυχίο ή δίπλωμα
τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο 

κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας 

ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 

Κοινωνικού Λειτουργού, γ) Ταυτότητα 
μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών 

Ελλάδος (ΣΚΛΕ). n οποία να είναι 

σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής - υποβολής 
ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού

Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του
ν.4488/2017 (ΑΊ37), η οποία να είναι σε ισχύ 

μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου 

έτους από την έκδοσή της. δ) Εξειδικευμένη 

εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους 

σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ή/ και συμβουλευτικής εξαρτημένων ατόμων, 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β" ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον 
η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α

με τα ανωτέρω προσόντα): Πτυχίο ή δίπλωμα 

τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο 

κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος 

Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής 
Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες

τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση
του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού,
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών 

Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία
να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής - υποβολής 

ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού 

Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78
& 110 του ν.4488/2017 (ΑΊ37), η οποία να
είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
του επόμενου έτους από την έκδοσή της.

Κωδικός θέσης: 107. Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο 

ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης 

Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής 
Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών 

Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή
Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματο-
λογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής 

ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 

Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής 

Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων 

Εντατικής θεραπείας ή Νοσηλευτικής 
Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός
Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων 
ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής 

θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών 

Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή 

ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής

ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης
επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση 

εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 

για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού 

νοσηλευτή, γ) Καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υ-
ποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα):
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής 

Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών 

Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή
Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματο-
λογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής 

ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 

Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής 

Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων 

Εντατικής θεραπείας ή Νοσηλευτικής 
Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός
Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων 
ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής 

θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών 

Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή 

ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος των παρακάτω σχολικών

μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού ΕκπαιδευτηρίουΑ' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής

ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης
επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση 

εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική
αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 

για την άσκηση του επαγγέλματος
βοηθού νοσηλευτή.

Κωδικός θέσης: 108. Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας
Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος
Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ 

ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 

ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής 

Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος 

τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Αδεια εργασίας Α' κατηγορίας (Ν. 3707/08
τ. Α') που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση 

του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας 
του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε

ισχύ). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον
οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/
ες με τα ανωτέρω προσόντα): α) Οποιοδήποτε 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας, β) Αδεια εργασίας Α' κατηγορίας 

(Ν.3707/08 τ. Α" ) που εκδίδεται από 

την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή
τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας 

του αιτούντος (σε ισχύ).
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει 
να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
(ΠΕ), ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (TE) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

(ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους

παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση 

με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου 

στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση
επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους 

της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται 

στην παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό 

προσόν πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος 

της εξειδικευμένης εμπειρίας
που ορίζεται από την παρούσα ανακοίνωση 

ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται 

επίσης και η εμπειρία που διαθέτουν 
οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή 

με το αντικείμενο των προς πλήρωση
θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα 

και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου 

κριτηρίου των συνολικά πέντε 

(5) ετών εμπειρίας.
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους

παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται n απασχόληση 

με σχέση εργασίας ή σύμβαση
έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση 

επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 

συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση 

θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ: 100 και 106. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: Η εμπειρία

λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της
ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα 

ανακοίνωση, άδειας χρησιμοποίησης
τίτλου ιατρικής ειδικότητας ή άδειας άσκησης 

επαγγέλματος ή βεβαίωσης πλήρωσης
των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση 

του αντίστοιχου επαγγέλματος (βλ. αντίστοιχα 

προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ).
Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας 

βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α
(1) και A il) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις 

απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 

Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, στοιχείο 

16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα 

ή έργα συναφή με το αντικείμενο
των προς πλήρωση θέσεων βλ. δικαιολογητικά 

περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 

Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ II., στοιχείο 

16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ: 103. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: Η εμπειρία λαμβάνεται 
υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 

σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν 

στη διαδικασία επιλογής.
Πα την απόδειξη τόσο της εξειδικευμένης 
εμπειρίας όσο και της εμπειρίας σε καθήκοντα 

ή έργα συναφή με το αντικείμενο
της θέσης βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β
ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας 

του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 

εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ II., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους
παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση 

με σχέση εργασίας ή σύμβαση
έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση 

επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 

συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση 

θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ: 101, 102, 104 και 107.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: Η εμπειρία 

λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση 

της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από 

την παρούσα ανακοίνωση, άδειας χρησιμοποίησης 

τίτλου ιατρικής ειδικότητας ή άδειας 

άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης
πλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων για
την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος

(βλ. αντίστοιχα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ).
Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα 

ή έργα συναφή με το αντικείμενο
των προς πλήρωση θέσεων βλ. δικαιολογητικά 

περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 

Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ II., στοιχείο 

16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ: 105. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: Η εμπειρία λαμβάνεται 
υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 

σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν 

στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής

βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

II., στοιχείο 16. Πιστοποιητικό απόδειξης 

εμπειρίας.
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ: 108. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙζΗΣ: Η εμπειρία λαμβάνεται 

υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης 
από την παρούσα ανακοίνωση άδειας

Α' κατηγορίας (Ν. 3707/08 τ.Α').
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής

βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές 

περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του
Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

II., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης 

εμπειρίας.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας 

τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(aitisisasep@psyhat.gr) ή ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα 

από την παρούσα ανακοίνωση και το
•■Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)- δικαιολογητικά, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 

«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ- του Κεφαλαίου

II του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από
την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που
αναφέρεται ϋτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 

2. του Παραρτήματος αυτού.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως 

να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, 
με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις 

δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 

την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Α-
ΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν, είτε 

ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (aitisisasep@psyhat.qrj, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 

διεύθυνση:
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374, Τ.Κ. 12462, ΧΑΪΔΑΡΙ 

- ΑΤΤΙΚΗ, απευθύνοντας την στο Τμήμα 
Προσωπικού, υπόψιν κυρίας Βασιλειάδου

Κορνηλίας(τηλ. επικοινωνίας: 213-2054186,
213-2054107, 213-2054252).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση 

αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται 

με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την α-
ποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση 

των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως 

να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, 
με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις 

δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει 
μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 

κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή TE ή ΔΕ).
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 

προσωπικού σε μία ή περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε 

περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων 
και αποκλεισμό του υποψηφίου από την

περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη 

ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης 
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες

ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας (Κτίριο Διοίκησης Ψ.Ν.Α.),
όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις,
στο δικτυακό τόπο αυτής (www.psyhat.gr)
και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του Δήμου Χαϊδαρίου,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη 

της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 

ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη 

της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν

τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό
τόπο της υπηρεσίας μας (www.psyhat.gr),
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.
gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες - Εντυπα 

- Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων 
- Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά 

και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
iwww.kep.aov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: 

Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες 

αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 

σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 

και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες - Εντυπα 

- Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων 
- Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ
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