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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/ 2017

Ο  Διοικητής  του  Π.Γ.Ν.Έβρου  κάνει  γνωστό  την  πρόσληψη  συνολικά  δώδεκα  (12)  ατόμων 
εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες 
εστίασης  ή  σίτισης στο  Πανεπιστημιακό  Γενικό  Νοσοκομείο  Έβρου  –  Νοσηλευτική  Μονάδα: 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη του Νομού 
Έβρου για  την  αντιμετώπιση  απρόβλεπτων  ή  επειγουσών  περιστάσεων (άρθρα:  21  του 
Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017) και συγκεκριμένα τους 
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με 
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία

Έδρα 
Υπηρεσίας/ 

Τόπος 
Απασχόλησης

Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

102
Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο 
Αλεξ/πολης

Αλεξ/πολη
Ν. Έβρου

*ΥΕ 
Προσωπικού 

Εστίασης
(Τραπεζοκόμων)

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης 
και όχι πέραν 
της 31/12/2018

(5νθήμερη, 
6ωρη 

απασχόληση)

12

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 102

Απολυτήριος  τίτλος  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριτάξιου 
Γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980, 
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
τεχνικής  σχολής  Ν.Δ.  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.
Ανάρτηση  ολόκληρης  της  ανακοίνωσης  μαζί  με  το  «Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων 
εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)»  με  σήμανση έκδοσης  31-03-2017»  ‘’για  την  αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων  και  επειγουσών  περιστάσεων  για  ανάγκες  εστίασης  ή  σίτισης,  άρθρα:  21  του 
Ν. 2190/1994, όπως ισχύει,  63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017’’ καθώς και της αίτησης 
συμμετοχής  θα  γίνει  στο  Πανεπιστημιακό  Γενικό  Νοσοκομείο  Έβρου  (Νοσηλευτική  Μονάδα 
Π.Γ.Ν.Αλεξ/πόλης) και στο χώρο των ανακοινώσεων  του Δήμου Αλεξ/πολης.
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          Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντύπου 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: 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης, περιοχή Δραγάνα, Τ.Κ. 68100 – Αλεξ/πολη, 
απευθύνοντας την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν  κας Παπαδημητρίου Δ. 
(τηλ. επικοινωνίας: 25513-53438).
        Για έντυπα αιτήσεων με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7, αντίτυπα ολόκληρης της αριθμ.πρωτ.3874/21-7-
2017  ανακοίνωσης  του  Διοικητή  του  Π.Γ.Ν.Έβρου  μαζί  με  το  «Παράρτημα  ανακοινώσεων 
Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)»  με  σήμανση  έκδοσης  «31.03.2017»  οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.pgna.gr. Επίσης οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του 
ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  και  συγκεκριμένα μέσω της  ίδιας διαδρομής που ακολουθείται  και  για  την 
αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  
Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ
      Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά 
και αρχίζει από 11/10/2017 έως και 20/10/2017.

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Έβρου

        Αδαμίδης Δημήτριος
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