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ΠΕΡΙΛΗΨΗ της ΑΚΑΚΟΙΝΟΣΗ uif αριθμ ΣΟΧ 1/2020
Γκ την προαληφη εποχικού προοωτπκού σε νομκά πρόσωπα που υπάγονται στην uminJu tou YnoupvekHj Υγείας

γιο την ανημετωτπση αιηιπβλιιιιΐΜν ή επειγουσών περιστάσεων ρε σύμβαση εργτΜΤίτις ιδιωτικού ontodou
ορισμένου χρόνου για ανάγκες εστίασης και σίτισης άρθρα 21 του Ν 2190/1994 όπως ισχύει

63 του Ν 4430/2016 και 107 του Ν 4461/2017
Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ Αγλαίας ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Εχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις των παρ 5 έως και 13 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής γ

την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης ΦΕΚ 28 Α όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει οε συνδυασμό

με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν 4430/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει της παρ 9 του άρθρου 25
του Ν 4440/2016 ΦΕΚ 224/T.A 02-12-2016 και του άρθρου 107 του Ν.4461/2017

2 Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΦΕΚ 54 Α

3 Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 ΦΕΚ 50/τ Α 16-3-2018
4 Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4647/2019 ΦΕΚ 204/τΑ lfr12-2019
5 Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών ΠΑΝ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΓ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΕΚ 1147/τ.Β 10-04-2012
6 Το πρακτικό της 12/24-07-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Π.Α ΠΑΝ ΑΓΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ περί

παροχής εξουσιοδότησης στον Κοινό Διοικητή των διασυνδεόμενων Γενικών Νοσοκομείων Παίδων Αθηνών Η Αγία
Σοφία και Παν και Αγλαίας Κυριακού

7 Την υπ αριθμ πρωτ 14510/05-09-2019 Απόφαση του Κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων Γ.Ν.Π.Α Η
ΑΠΑ ΣΟΦΙΑ και Π ΑΓΛ ΚΥΡΙΑΚΟΥ με την οποία αιτιολογείται η συνδρομή της απρόβλεπτης και επείγουσας

περίστασης για πρόσληψη προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου συνολικά δυο 2 ατόμων για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης του Γ.Ν.Π.Α Π ΑΓΛ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν 4430/2016

8 Την υπ αριθμ πρωτ 18082/07-11-2019 βεβαίωση δέσμευσης πιστώσεων του Υποδιευθυντή Οικονομικού
του Γ.Ν.Π.Α Π ΑΓΛ ΚΥΡΙΑΚΟΥ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της
παρούσας Ανακοίνωσης

9 Την υπ αριθμ πρωτ 24540/2019/2020/13.01.2020 εγκριτική του ΑΣΕΠ με την οποία εγκρίνεται η παρούσα
ανακοίνωση

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο 2 ατόμων για την αντιμετώπιση

απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων
Αθηνών ΠΑΝ ΚΑΙ ΑΓΛΑΐΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής
ανά υπηρεσία έδρα ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαπούμενα
τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα Βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό θέσης
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

100

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

•ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ
ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ
Δ Αθηναίων
Ν ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης
και έως 12 δώδεκα μήνες

5/νθήμερη
8ωρη απασχόληση

1

101

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

•ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ
ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Δ Αθηναίων
Ν ΑΤΤΙΚΗΣ

υε προσωπικου
εστίασης

λαντζερηδων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης
και έως 12 δώδεκα μήνες

5/νθήμερη
8ωρη απασχόληση

1

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι Υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα υπορληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις
προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ'αριθμ.ΥΙ γ/Γ Π

OIK35797/44-2012 ΦΕΚ 1199Λ Β 11-4-2012 του Υπουργείου Υγείας όπως κάθε φορά ίσχυα na την υττΌριθμ
ΥΙγ/Γ.Π.οικ 96967/08-10-2012 ΦΕΚ 2718/τ Β'/8-10-2012 απόφαση του Υπουονείου Υγείας
Ιημιιώνιται σπ οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα 4>γαρτούν στο χώρο nou στεγάζονται τα μαγειρεία των διαουνδε
όμενων Γ.Ν.ΠΑ Η ΑΠΑ ΣΟΦΙΑ Γ.Ν.ΠΑ Π Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ Θηβών 1 Αθήνα

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης
Κωδικός
θέσης mo λοιπά υικυιυύμενα iuiihvs τυχόν πρόοθειυ προσόντα
100 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή
Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης Αρχιμάγειρας chef 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 Ενκοου Πολυκλαδικού λυκείου ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελμαπκής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής η αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης ΟΤΕΚ του τμήματος του β.δ 151/1971 ΦΕΚ 52Α Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών

υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ Γυμνασίου
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα

0 ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής
ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους

που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο
τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος

τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 3 ετών
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο α με τα ανωτέρω προσόντα

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο

τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος

τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών
101 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωηκής εκπαίδευσης δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους

που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος

κατώτερης τεχνικής σχολής ΝΑ 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 όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
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 ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ Μεσογείων 24 Τ.Κ 115 27 ΑΘΗΝΑ απευθύνοντας την
στο Τμήμα Γραμματείας τηλ επικοινωνίας 213 2009810 Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στα τηλέφωνα 213
2009826 9824 κα Ρωμανού κα Κουκολόγου
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία

που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση 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 της
υπηρεσίας μας στο χώρο ανακοινώσεων του Γ.Ν.ΠΑ Π Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης σης
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
Η προθεσμία υποβολής των απήσεων είναι çyiaja για όλες τις κατά τύπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της HAgyTqjqç δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα
δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελεί/Γαία σύμφωνα με τα ανωτέρω
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 Διαδικασίες Διαγωνισμών 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 Διαδικασίες —

Διαγωνισμών Φορέων — Ορ Χρόνου ΣΟΧ

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το Ιίαράρτηυα αναιαιινώαεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ ut onuavon έκδοοτκ 02-12-2019·'νκι την ανηυετώπιοη απρόβλεπτων και επετνουσών πεοι
οτάσεων νια ανάνκες καθαριότητας fl εοτίαοτκ ή otnonc ή ύλαΕπς άοθοα 21 τηι Η 2190/1994 όπως ισνύει 63
του Ν 4430/2016 και 107 tou Ν 4461/20171 το οποίο περιλαμβάνει Γι οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης
υπεύθυνης δήλωσης μ κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ Σ.0Χ.7 σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα
βαθμολογούμενα κριτήρια καιάΐθξικ των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονκτπκές ρυθμίσεις na II τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής
Οι τνδιαφίρόμτνοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
www.asep.gr Ναι συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται κα γη την αναζήτηση του εντύπου της

αίτησης δηλαδή Κεντριή σελίδα Πολίτες Έντυπα Διάδικους Διαγωνισμών φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ

0 ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ
Γ.Ν.ΠΑ Η ΑΠΑ ΣΟΦΙΑ 4 Γ.Ν.ΠΑ Π Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ
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