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Πράσινο φως για 777 προσλήψεις 
επικουρικού προσωπικού στα νοσοκοµεία 
Στην πρόσληψη πρόσθετου 

επικουρικού προσωπικού, 
προκειµένου να 

ενισχυθεί n λειτουργία 
των νοσοκοµείων σε όλη τη χώρα, 
προχωρά το υπουργείο Υγείας, µε 
απόφαση του αρµόδιου υπουργού 
Ανδρέα Λυκουρέντζου. Συγκεκριµένα, 

πρόκειται να προσληφθούν 
777 άτοµα, µέσω ΑΣΕΠ, µε συµβάσεις 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
οκτάµηνης διάρκειας. Αναλυτικότερα, 

θα προσληφθούν: 
> 220 άτοµα σε θέσεις νοσηλευτικού 

προσωπικού και 
> II Ο άτοµα σε θέσεις νοσηλευτικού 

προσωπικού Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας, 

> 220 άτοµα σε θέσεις παραϊατρι¬ 

κού προσωπικού και 
> 227 άτοµα σε θέσεις προσωπικού 

λοιπών καθηκόντων 
Ανάµεσα στις ειδικότητες που 

θα προσληφθούν είναι: ΠΕ Νοσηλευτικής, 
ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ 

Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, 
AE Νοσηλευτικής, Τεχνολόγων Ιατρικών 

Εργαστηρίων, Παρασκευαστών, 
Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, 

Χειριστών - Εµφανιστών, 
Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, 
Χειριστών Ιατρικών Μηχανηµάτων, 

Πληρωµάτων Ασθενοφόρων, 
Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσιοθεραπευτών, 

Βρεφονππιοκόµων, 
Εργοθεραπευτών, Κοινωνικών 
Επιµελητών και Λογοθεραπευτών. 
Επίσης, αποφασίστηκε n άµεσπ 

πρόσληψη πέντε (5) ατόµων, µε 
σύµβαση εργασίας οκτάµηνης 
διάρκειας, για τη λειτουργία του 
Ιαιροπαιδαγωγικού Κέντρου στο 
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο 

Ιωαννίνων, σε εφαρµογή του 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 

∆υναµικού» του ΕΣΠΑ της 
προγραµµατικής περιόδου 20072013. 

Με τις αποφάσεις αυτές, το 
υπουργείο Υγείας εκτιµά ότι «αντιµετωπίζονται 

άµεσες ανάγκες σε 
προσωπικό και ενισχύεται π αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία των 
νοσοκοµειακών µονάδων, προς 
όφελος των ασθενών και µάλιστα 

σε περίοδο ιδιαίτερης δηµοσιονοµικής 
δυσχέρειας, όπως είναι 

π σηµερινή». 

60 βρεφονηπιοκόµοι και καθαριστές 
στο ∆ήµο Πειραιά 
Στην πρόσληψη 60 εποχικών υπαλλήλων Ba 
προχωρήσει ο ∆ήµος Πειραιά. Σύµφωνο µε 
αποκλειστικές πληροφορίες, οι θέσεις έχουν 
ήδη εγκριθεί από το ΑΣΕΠ και τις επόµενες µέρες 

αναµένεται n σχετική προκήρυξη. Οι θέσεις 
είναι: ΠΕ Παιδιάτρων 2, ΤΕ Βρεφονππιοκόµων 
16, ∆Ε Βοηθών Παιδαγωγών 9, ∆Ε Μαγείρων 
8, ΥΕ Καθαριστών 18 και ΥΕ Τραπεζοκόµων 7. 
To νέο προσωπικό θα καλύψει θέσας στους παιδικούς 

σταθµούς του δήµου. Για τις θέσεις των 
βρεφονηπίοκόµων ζητούνται πτυχίο ή δίπλωµα 
τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής 
Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ 
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα 
ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

n το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης αδικότητας. 

24 στους παιδ. σταθµούς Αγίας 
Παρασκευής 
Με 24 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν 
οι παιδικοί σταθµοί Αγίας Παρασκευής. Από την 
κατανοµή των θέσεων προκύπτει όπ θα εργαστούν 

ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού 1, ΤΕ Βρεφονππιοκόµων 
10, ∆Ε Βοηθών Βρεφονππιοκόµων 

7, ∆Ε Μαγείρων 2, ∆Ε Συνοδών Σχολικών 
Λεωφορείων 1, ∆Ε χειριστών H/Y 1, ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 1 και ΥΕ Κλητήρων 1. Περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2106537526. 

15 στον Οργανισµό Αγωγής και 
Αθλησης «Γιάννης Γάλλος» 
Στην πρόσληψη 15 συµβασιούχων θα προσχωρήσει 

ο Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και 
Αθλησης «Γιάννης Γάλλος». Αναλυτικά οι θέσεις 

είναι: ΤΕ Βρεφονππιοκόµων 2, ∆Ε Βοηθών 
Βρεφονππιοκόµων 7, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 
3 και ΥΕ Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων 3. Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 
ετών, να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του 
Υπαλληλικού Κώδικα Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
210-9598555. 

6 προσλήψεις στο ∆ήµο Σαρωνικού 
To Νοµικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης, Πολιασµού & Αθλππσµού ∆ήµου 
Σαρωνικού ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένο» χρόνου, 
συνολικά έξι (6) ατόµων για την υλοποίηση 

του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής». Αναλυτικά 

οι θέσεις avau ΤΕ Βρεφονηπίοκόµων 2, 
∆Ε Βοηθών Βρεφονηπίοκόµων 2 και ΥΕ Βοηθών 
Μαγείρων 2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να 
συµηληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 και να την υποβάλουν, είτε αυτο¬ 

προσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον π εξουσιοδότηση φέρει 

την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια 
αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, 
στα γραφεία στην ακόλουθη διεύθυνση: Αθηνών 
& Ρήγα Φεραίου 190 10 Καλύβια, (τηλ. επικοινωνίας: 

22993 20314). 

9 στο ∆ήµο Πρέβεζας 
Εννέα θέσεις θα καλύψει ο ∆ήµος Πρέβεζας. 
Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΤΕ Βρεφονππιοκόµων 
4, ∆Ε Μαγείρων 3 και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 

2. Τηλέφωνο: 2682360654. 

β στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας 
Ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας θα προβεί στην πρόσληψη 

οκτώ εποχικών υπαλλήλων. Αναλυτικά 
οι θέσεις είναι: ΤΕ Βρεφονππιοκόµων 3, ∆Ε Βοηθών 

Βρεφονππιοκόµων 3, ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 
1 και ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1. Τηλ.: 

210-5402352. 
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