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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΣΟΧ 2/2019 

                                                                       ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την 

αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για ανάγκες 

καθαριότητας του  Γ.Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016  και 107 του Ν 

4461/2017) και συγκεκριµένα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης  
Υπηρεσία  Έδρα υπηρεσίας  Ειδικότητα  ∆ιάρκεια σύµβασης 

Αριθµός 

ατόµων  

101 Γ.Ν.ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 

 

ΥΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης µέχρι 31-12-2019 και έως 12 

µήνες  

(5µερη- 8ωρη απασχόληση)  

6 

102 Γ.Ν.ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 

 

ΥΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης µέχρι 31-12-2019 και έως 12 

µήνες 

(5µερη- 4ωρη απασχόληση)  

24 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης  

Τίτλος Σπουδών & λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101,102 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης,(απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει µέχρι και το 1980, Απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 

τεχνικής σχολής του Ν.∆ 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. 

  

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της 

εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα  απαιτούµενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το 

«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) µε σήµανση έκδοσης 02-12-2019» ‘’για την 

αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης 

(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016  και 107 του Ν 4461/2017)’’ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
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ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω 

Παραρτήµατος.  

 Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την 

υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 

υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας 

στην ακόλουθη διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ, T.K. 43100- Καρδίτσα, 

απευθύνοντάς την στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του Νοσοκοµείου, υπόψη Κας Τσιαµούρα Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας : 

2441351486).  

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία 

που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  

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 του Γ.Ν. 

Καρδίτσας καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Καρδίτσας,  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) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση  

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr ) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: 

Πολίτες → Έντυπα – ∆ιαδικασίες → ∆ιαγωνισµών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.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 → Έντυπα – 

∆ιαδικασίες → ∆ιαγωνισµών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.  

 

 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  

του Γ.Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

  

 

 
 

ΒΑΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ  
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