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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                  Καρπενήσι 5/4/2019   
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                    Αριθμ. Πρωτ.: 428 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ      

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Της υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ) 

 
Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.9 του Ν. 4440/2016, και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019, του 
άρθρου όγδοου του Ν. 4506/2017, του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, του  άρθρου δεύτερου του 
ν. 4528/2018. 

2. Την υπ' αριθμ. 4718/Δ1.1428/25-01-18 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  (ΦΕΚ 196 Β’), 
καθώς και την υπ’ αριθ. οικ.36524/Δ1.12855/02-07-2018 τροποποίηση –συμπλήρωση αυτής (ΦΕΚ 
2576 Β’).. 

3. Το από 18/09/2018 πρακτικό συνεδρίασης 18/2018 (Θέμα 14ο) (ΑΔΑ:67Χ8465ΙΨ4-ΒΡΞ)  απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας περί έγκρισης 
προκήρυξης διαγωνισμού για πρόσληψη  έξι (6) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων, σύμφωνα με το 
άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017. 

4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 30192/2018//1/2019/1-4-2019 εγκριτική απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων 
για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, που εδρεύει 
στο Καρπενήσι του Νομού Ευρυτανίας, και συγκεκριμένα του 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 Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός 

ατόμων 

101 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕ  
Προσωπικού  
Ασφαλείας 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως 18 

μήνες (πενθήμερη 4ωρη 
απασχόληση) 

6 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή 
Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου 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.  

2. Άδεια   εργασίας  Α΄  κατηγορίας   (Ν.3707/08 τ.Α΄) που  εκδίδεται  από  την  Αστυνομική 
Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).   

3. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στον τομέα της φύλαξης.  

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 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: Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων 
Ευρυτανίας, Προυσιωτίσσης 6, Τ.Κ. 36 100, Καρπενήσι, Ευρυτανία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα 
Διοικητικού υπόψιν κας Τσιγαρίδα Παναγιώτας (τηλ. Επικοινωνίας: 22373 50502). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας  στις εφημερίδες πανελλαδικής 
κυκλοφορίας. 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.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) 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 β) 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. 
Κάθε λεπτομέρεια που αφορά την παρούσα περίληψη αναγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 1133/30-10-2018 ΣΟΧ 
1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ η οποία επιπρόσθετα έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω1ΖΛ465ΙΨ4-Ε9Ν) καθώς 
επίσης στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (www.thevrytanias.gr). 
 

                                                                 Ο Διοικητής του  
                                                                      Θεραπευτηρίου Χρόνιων  

                                                                     Παθήσεων Ευρυτανίας 
                                                                                          
                           
                                                       

                                                                   Νικόλαος Κοντοπάνος 
 

 
 


