
1

  Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. - ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - null - €
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Σελ.: 29 Ημερομηνία
έκδοσης:

30-11-2022
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:
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Κυκλοφορία: 4750

Θέματα: ΑΕΙ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

λών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Αδεια Ασκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση άτι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για τρν άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού,
y) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση 
εγγραφής - υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του 
ν.4488/2017 (ΑΊ37), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουάριου του επόμενου έτους από την έκδοσή της.

102 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημε
δαπής Π ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (ί) επεξεργασίας κειμένων, (Ιί) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρε
σιών διαδικτύου.

103 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλονής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεότριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέ
σεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεότριας και
γ) Ταυτότητα μέλους τρς Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης 
Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών 
Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουάριου του επόμε
νου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

104 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ τής ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής η αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τρν 
άσκηση του επαγγέλματος Εργοθεραπευτή.

105 α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδι
κοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός 
Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής 
Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή 
Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή 
Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή 
Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρα
κάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β’ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής 
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 
ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι 
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τρν άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.

106,107 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ' παρ.1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ),

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση 
έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς 
πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
100,101, 
103,104, 
105

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα 
ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης πλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων για την 
άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος. Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

102 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέ
χουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
(ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1., στοιχείο12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΥΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμ- 
βάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
106,107 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπει

ρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1., στοιχείο
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Χαΐδάρι, 25 Νοεμβρίου 2022 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ, Τ.Κ. 12461 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΡΟΖΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132046109-110 
E-Mail: dromokatlfflotenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της υπ' αριθμ. πρωτ.: 25874/14-09-2022 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύναψη 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική 2014 - 2020», σύμ
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37έως 42 του Ν. 4765/2021(ΦΕΚ 6 Α').
Ο Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι
σμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 3 «Δημιουργία Οικοτροφείου yta άτομα έως 
65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα» της Πράξης «Ανάπτυξη δράσεων/ δομών παρο
χής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Αττικής από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"» στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής συνοχής», στο 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ", που εδρεύει στο Χαΐδάρι της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατό
μων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

100 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Αμφιάλη
(Δ. Κερατσινίου - 

Δραπετσώνας)
2ο Οικοτροφείο 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕ Ψυχολόγων

*Από τρν υπογραφή της
σύμβασης έως τη λήξη 

του υποέργου (30-06-2023) 
με δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του υποέργου.

(Πενθήμερη,
8ωρη απασχόληση)

1

101 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Αμφιάλη
(Δ. Κερατσινίου - 

Δραπετσώνας)
2ο Οικοτροφείο 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕ Κοινωνικής 
Εργασίας

*Από την υπογραφή της
σύμβασης έως τη λήξη 

του υποέργου (30-06-2023) 
με δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του υποέργου.

(Πενθήμερη,
8ωρη απασχόληση)

1

102 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Αμφιάλη
(Δ. Κερατσινίου - 

Δραπετσώνας)
2ο Οικοτροφείο 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕ Διοικητικού 
- Λογιστικού

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως τη λήξη 

του υποέργου (30-06-2023) 
με δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του υποέργου.
(Πενθήμερη,

8ωρη απασχόληση)

1

103 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Αμφιάλη 
(Δ. Κερατσινίου - 

Δραπετσώνας)
2ο Οικοτροφείο 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕ
Νοσηλευτικής

•Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως τη λήξη 

του υποέργου (30-06-2023) 
με δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του υποέργου.
(Πενθήμερη,

8ωρη απασχόληση)

6

104 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Αμφιάλη
(Δ. Κερατσινίου - 

Δραπετσώνας)
2ο Οικοτροφείο 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕ
Εργοθεραπείας

•Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως τη λήξη 

του υποέργου (30-06-2023) 
με δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του υποέργου.
(Πενθήμερη,

8ωρη απασχόληση)

1

105 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Αμφιάλη
(Δ. Κερατσινίου - 

Δραπετσώνας)
2ο Οικοτροφείο 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών

•Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως τη λήξη 

του υποέργου (30-06-2023) 
με δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του υποέργου.

(Πενθήμερη,
8ωρη απασχόληση)

7

106 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Αμφιάλη 
(Δ. Κερατσινίου - 

Δραπετσώνας)
2ο Οικοτροφείο 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΕ Προσωπικό 
Καθαριότητας 
(Εσωτερικών 

Χώρων)

•Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως τη λήξη 

του υποέργου (30-06-2023) 
με δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του υποέργου.
(Πενθήμερη,

8ωρη απασχόληση)
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Απικής
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Αμφιάλη 
(Δ. Κερατσινίου - 

Δραπετσώνας)
2ο Οικοτροφείο 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΕ Βοηθητικό 
Προσωπικό 

Εστίασης

•Από την υπογραφή τρς 
σύμβασης έως τη λήξη 

του υποέργου (30-06-2023) 
με δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του υποέργου.

(Πενθήμερη,
8ωρη απασχόληση)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
100

101

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά 8ι τυχόν πρόσθετα) προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία (για
αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α'278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκη
ση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, ___________________________________________________________________
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση 
προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύ
θυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο-

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναπόσπαστο μέρος το ισχύον Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με
σήμανση έκδοσης «10-06-2021»
Υποβολή αιτήσεων συμμετονάε
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τρν αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 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:
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ, Ιερά Οδός 343, Χαΐδάρι Τ.Κ. 12461, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Αποστολοπούλου 
Αγγελικής (τηλ. επικ.: 213 2046110).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κράζεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την απο
σφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η 
ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 
ή ΥΕ). Η σώρευσρ θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαί
ως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολο
γιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρ
τησής της στο κατάστημα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», στο δικτυακό τόπο αυτού 
(www.dromokaiteio.gr). στο κατάστημα του 2ου Οικοτροφείου, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο 
χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Χαΐδαρίου και Κερατσινίου - Δραπετσώνας, εφόσον η ανάρ
τηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκλη
ρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προ
θεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
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