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Θέμα:«Ανακοίνωση σχετικά με Επικουρικό Προσωπικό»

     Ανακοινώνεται σε όλους τους υποψήφιους για την πρόσληψη επικουρικού 
προσωπικού, μετά τη δημοσίευση του νόμου 4052/12 άρθρο 6,(ΦΕΚ 41/1-3-
12),  που έχουν κάνει αίτηση για πρόσληψη στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια 
Αττικής για τα Νοσοκομεία της 1ης Υ.ΠΕ.  Αττικής,  έως και 15-3-2012,  οι 
αιτήσεις που έχουν υποβάλει,   δεν ισχύουν πλέον και πρέπει να 
επανέλθουν προσκομίζοντας εκτός από τη βεβαίωση της ανεργίας από τον 
ΟΑΕΔ,  βεβαίωση υπηρεσίας σε δημόσιο τομέα εφόσον έχει  προσφερθεί 
υπηρεσία στο δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
βεβαίωση εργοδότη με κατάθεση ενσήμων εργασίας εφόσον έχει προσφερθεί 
υπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει.  Η κατατιθέμενη προϋπηρεσία θα 
αφορά εργασία αντίστοιχα με αυτή των αναφερόμενων κλάδων,  με εξαίρεση 
τον κλάδο ΥΕ Τραυματιοφορέων για την οποία προσμετράται οποιαδήποτε 
προϋπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4052/12. 
    Σημειωτέον ότι οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους 
επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο 
πέραν του επομένου έτους από το έτος της εγγραφής τους.  
Οι ειδικότητες μαζί με τις καινούριες ειδικότητες που προστέθηκαν με το νέο 
νόμο  είναι οι παρακάτω:

• ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτών
• ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
• ΥΕ Τραυματιοφορέων
• ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
• ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας
• ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
• ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών
• ΔΕ Πληρώματος Ασθενοφόρου
• ΤΕ Φυσιοθεραπείας
• ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπείας



• ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπείας
• ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών
• ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
• ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών
• ΠΕ Φαρμακοποιών ΕΣΥ
• ΠΕ Βιοχημικών
• ΠΕ Βιολόγων
• ΠΕ Ψυχολόγων
• ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
• ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
• ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων
• ΠΕ Ακτινοφυσικών
• ΤΕ Μαιών-Μαιευτών
• ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων
• ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
• ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
• ΤΕ Λογιστικής
• ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
• ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
• ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 
• ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών
• ΔΕ Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων.

 Επίσης στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού εγγράφονται όσοι 
κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος,  όπου 
απαιτείται.  Όσον αφορά για τις ειδικότητες Διοικητικού ορίζεται απαραίτητο η 
γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ σε βασικό τουλάχιστον επίπεδο.
Οι αιτήσεις, οι οποίες παρέχονται από την υπηρεσία μας και θα υποβληθούν 
εκ νέου ή θα κατατεθούν για πρώτη φορά θα συνοδεύονται από τα κάτωθι 
δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών. 
3. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου 

χρειάζεται).
4. Υπεύθυνη δήλωση η οποία χορηγείται από το πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας μας και συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι δεν 
υπάρχει κώλυμα διορισμού.

5.  Επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στις 
διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4052/12 και αποδεικνύουν την 
ύπαρξη της εμπειρίας.

6. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ,  από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος 
εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα μητρώα των επιδοτούμενων 
ανέργων.

                                                                                Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
                                                                             
Πίνακας     Αποδεκτών  :  
www  .1  ypatt  .  gr   
www  .  Pefni  .  gr                                                          ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

http://www.Pefni.gr/
http://www.1ypatt.gr/


www.Dimosio.gr
www.Diorismos.gr
www.proslipsis.gr


