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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2011
Αριθµ. πρωτ. : 4800
Πληρ : Π. Πεγίδης
Τηλ. : 2313327802
Fax
: 2313327808

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνουµε ότι, η ∆ιοίκηση της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και
Θράκης, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. Π4/ΓΠ 129859/2010/9-3-2011 Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών,
πρόκειται να προσλάβει Επικουρικό Προσωπικό, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) µήνες, για την κάλυψη των αναγκών των
παρακάτω Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ευθύνης της:

Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας

Θέσεις

Χρονική
∆ιάρκεια

ΚΕΠΕΠ «Άγιος ∆ηµήτριος» Θεσσαλονίκης
∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων

7

12 µήνες

∆Ε Θεραπευτών – Παιδαγωγών

11

12 µήνες

1

12 µήνες

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

2

12 µήνες

∆Ε Θεραπευτών – Παιδαγωγών

3

12 µήνες

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Χαλκιδικής
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονοµικό Προσωπικό
Θ.Χ.Π. ∆ράµας
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Παιδόπολη «Άγιος Γεώργιος» Καβάλας
ΠΕ Ψυχολόγων

1

12 µήνες

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

1

12 µήνες

∆Ε Θεραπευτών – Παιδαγωγών

5

12 µήνες

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού

1

12 µήνες

ΠΕ Ψυχολόγων

1

12 µήνες

ΤΕ Φυσιοθεραπευτών

1

12 µήνες

∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων

2

12 µήνες

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού

2

12 µήνες

1

12 µήνες

ΚΑΦΚΑ Νιγρίτας

Οίκος Ευγηρίας & Θ.Χ.Π. Κιλκίς
ΠΕ Ψυχολόγων

Υπενθυµίζεται ότι:
Στους καταλόγους του επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο, εγγράφονται όσοι
κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
Προηγούνται οι άνεργοι και η προτεραιότητα µεταξύ αυτών καθορίζεται από τη
σειρά εγγραφής τους στον Ο.Α.Ε.∆..
Ως ηµεροµηνία εγγραφής στον Ο.Α.Ε.∆. ανέργου πτυχιούχου, θεωρείται η ηµεροµηνία
που έπεται της κτήσης του τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου επιτρέπεται η άσκηση
του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.
Η αίτηση του ενδιαφερόµενου, παραµένει στους καταλόγους των υποψηφίων για
πέντε (5) έτη.
Την αίτηση θα συνοδεύουν απαραίτητα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
νοµίµως επικυρωµένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος (όπου απαιτείται)
4. Η ανεργία αποδεικνύεται µε βεβαίωση του Ο.Α.Ε.∆.
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5. Η προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο αποδεικνύεται µε Βεβαίωση του Φορέα στον
οποίο εργάστηκε ο ενδιαφερόµενος.
6. Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα αποδεικνύεται µε βεβαίωση του εργοδότη
ή µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφεροµένου.
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα :
α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή
για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα
για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και
αν το αδίκηµα παραγράφηκε.
γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική
συµπαράσταση.
8. Βιογραφικό σηµείωµα (προαιρετικό).
Ειδικότητα ∆Ε Θεραπευτών Παιδαγωγών
-

Προηγούνται στον πίνακα κατάταξης της ειδικότητας ∆Ε Θεραπευτών –
Παιδαγωγών οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Κοινωνικών Φροντιστών 2ου
Κύκλου Σπουδών του Τοµέα Υγείας των Τεχνικών Επαγγελµατικών
Εκπαιδευτηρίων ή Απολυτήριο τίτλο Επιµελητών Πρόνοιας του Κλάδου
Κοινωνικής Πρόνοιας των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.

-

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους
που κατέχουν τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, τότε, η πλήρωση των θέσεων θα
γίνει από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Κοινωνικών Φροντιστών 1ου
Κύκλου Σπουδών
Εκπαιδευτηρίων.

-

του

Τοµέα

Υγείας

των

Τεχνικών

Επαγγελµατικών

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους
που κατέχουν τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, τότε, η πλήρωση των θέσεων θα
γίνει από υποψηφίους που κατέχουν ∆ίπλωµα Προσχολικής Αγωγής,
Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες του Τοµέα Υγείας –
Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών των
Κατάρτισης, πιστοποιηµένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ..

-

Ινστιτούτων

Επαγγελµατικής

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους
µε προσόντα των προηγούµενων παραγράφων, η πλήρωση θα γίνει µεταξύ των
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υποψηφίων που έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών σε
αντίστοιχο αντικείµενο σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και οποιοδήποτε
πτυχίο ή Απολυτήριο τίτλο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, ή δίπλωµα ΙΕΚ, πιστοποιηµένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ..
-

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους
που κατέχουν τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, η πλήρωση θα γίνει µεταξύ των
υποψηφίων που κατέχουν πτυχίο 1ου & 2ου Κύκλου Σπουδών του Τοµέα Υγείας
των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων, ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας ή ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. του Τοµέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών,
πιστοποιηµένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ.. Μεταξύ των κατόχων πτυχίου 1ου & 2ου Κύκλου
Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων προηγούνται οι
κατέχοντες πτυχίο 2ου Κύκλου Σπουδών.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή προς το Κ.Ε.Π.Υ.Κ.Α. 3ης και 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας,
Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

ή

προσωπικά στα γραφεία του

Κ.Ε.Π.Υ.Κ.Α. στην ίδια διεύθυνση, µε καταλυτική ηµεροµηνία την Παρασκευή 29
Απριλίου 2011.
Οι υποψήφιοι µπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2313
327831 (κα Μαρία Λαµπαδαρίου) και 2313 327835 (κα Γεωργία Κεχαγιά).
Η ανακοίνωση να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. ευθύνης
µας και στο site της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας http://www.4ype.gr

Ο ∆ιοικητής
της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
Μακεδονίας & Θράκης

Αριστείδης Μπουσουλέγκας
Γιατρός

Υπόδειγµα αίτησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.4ype.gr/uploads/kepyka/aitisi_epikoyriko_prosopiko.doc
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