
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Αλαθνηλώλεηαη όηη κε ηελ ςήθηζε ηνπ Νόκνπ 4052/1-3-2012 άξζξν 6 πνπ 

αθνξά κεηαμύ άιισλ θαη ηελ Πρόζληυη Επικοσρικού Προζφπικού,  ζηε 

Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μνλάδσλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ 

Τγείαο  θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ηεο θάζε Γ.Τ.ΠΔ. θαηαξηίδνληαη θαηάινγνη 

επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ θαηά θιάδν, γηα ηνπο θιάδνπο Ννζειεπηώλ ΠΔ θαη 

ΣΔ, ΓΔ Αδειθώλ Ννζνθόκσλ, ΤΔ Σξαπκαηηνθνξέσλ, ΣΔ Ιαηξηθώλ 

Δξγαζηεξίσλ, ΣΔ Ραδηνινγίαο  Αθηηλνινγίαο , ΓΔ Βνεζώλ Ιαηξηθώλ θαη 

Βηνινγηθώλ Δξγαζηεξίσλ, ΓΔ Υεηξηζηώλ Δκθαληζηώλ, ΓΔ Πιεξώκαηνο 

Αζζελνθόξνπ, ΣΔ Φπζηνζεξαπείαο, ΠΔ ή ΣΔ Λνγνζεξαπείαο, ΠΔ ή ΣΔ 

Δξγνζεξαπείαο, ΠΔ Δηδηθώλ Παηδαγσγώλ, ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη ΣΔ ή ΓΔ 

Θεξαπεπηώλ Παηδαγσγώλ, ΠΔ Φαξκαθνπνηώλ Δ..Τ., ΠΔ Βηνρεκηθώλ, ΠΔ 

Βηνιόγσλ, ΠΔ Φπρνιόγσλ, ΓΔ Βνεζώλ Φαξκαθείνπ, ΠΔ ή ΣΔ Πιεξνθνξηθήο, 

ΠΔ ή ΣΔ Γηαηηνιόγσλ, ΠΔ Αθηηλνθπζηθώλ, ΣΔ Μαηώλ – Μαηεπηώλ, ΓΔ 

Βξεθνλεπηνθόκσλ θαη ΠΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ΣΔ ή ΓΔ Θεξαπεπηώλ 

Παηδαγσγώλ, ΠΔ, ΣΔ, θαη ΓΔ Γηνηθεηηθνύ – Λνγηζηηθνύ, ΣΔ Λνγηζηηθήο, ΣΔ 

Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο, ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ, ΓΔ 

πξνζσπηθνύ Η/Τ, ΠΔ θαη ΣΔ Μεραληθώλ  θαη ΓΔ Σερληθνύ δηαθόξσλ 

εηδηθνηήησλ, γηα ηελ θάιπςε επηηαθηηθώλ αλαγθώλ ησλ ΦΠΤΤΚΑ ηεο νηθείαο 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, αλεμάξηεηα από ηελ ύπαξμε θελώλ νξγαληθώλ 

ζέζεσλ. ηνπο θαηαιόγνπο απηνύο εγγξάθνληαη όζνη θαηέρνπλ αληίζηνηρν 

ηίηιν ζπνπδώλ θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, όπνπ απαηηείηαη. 
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Γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ ιακβάλεηαη ππόςε ε αλεξγία ζε 

πνζνζηό 40% θαη ε εκπεηξία ζε πνζνζηό 60%. Η πξνηεξαηόηεηα κεηαμύ ησλ 

αλέξγσλ θαζνξίδεηαη από ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξώα επηδνηνύκελσλ 

αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ. Η εκπεηξία απνδεηθλύεηαη κε βεβαίσζε ππεξεζίαο ηνπ 

νηθείνπ θνξέα εθόζνλ έρεη πξνζθεξζεί ζην δεκόζην ηνκέα, ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε 

θνξείο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα, από βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε κε 

θαηάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ ελζήκσλ εξγαζίαο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ 

θνξέα εθόζνλ έρεη πξνζθεξζεί ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη από βεβαίσζε ηνπ 

νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα εθόζνλ ν ελδηαθεξόκελνο έρεη ηδησηεύζεη. 

Οη ππνςήθηνη πνπ εγγξάθνληαη ζηνπο θαηαιόγνπο ηνπ Δπηθνπξηθνύ 

Πξνζσπηθνύ δελ κπνξνύλ λα παξακείλνπλ ζηνλ θαηάινγν πέξαλ ηνπ 

επόκελνπ έηνπο από ην έηνο εγγξαθήο ηνπο. 

Με δεδνκέλεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ ησλ νπνίσλ αιιάδνπλ νη 

πξνϋπνζέζεηο πξόζιεςεο ηνπ επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ, οι αιηήζεις ποσ 

αιηήζεις ποσ έτοσν σποβληθεί για εγγραθή ζηοσς καηαλόγοσς 

επικοσρικού προζφπικού για ηην κάλσυη αναγκών ηφν ΦΠΤΤΚΑ 

αρμοδιόηηηας ηης 5ης Τ.ΠΕ. Θεζζαλίας και ηερεάς Ελλάδας δεν 

ιζτύοσν. 

Οη αηηήζεηο, πνπ ζα ππνβιεζνύλ εθ λένπ ζηελ Τπεξεζία καο, ή απηέο πνπ ζα 

θαηαηεζνύλ γηα πξώηε θνξά ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεύνληαη από ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Επικσρφμένο θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

2. Επικσρφμένο θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. 

3. Επικσρφμένο θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (όπνπ 

απαηηείηαη) 

4. Τπεύζπλε Γήισζε ε νπνία ρνξεγείηαη από ηελ Τπεξεζία καο θαη 

ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν όηη δελ ππάξρεη θώιπκα δηνξηζκνύ. 

5. Επικσρφμένα θσηναληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όπσο αλαθέξνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λόκνπ 4052/2012 θαη απνδεηθλύνπλ 

ηελ ύπαξμε ηεο εκπεηξίαο. 

6. Βεβαίσζε από ηνλ ΟΑΔΓ, από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ν ρξόλνο εγγξαθήο 

ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζηα κεηξώα ησλ επηδνηνύκελσλ αλέξγσλ. 

 


