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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                Ρέθυµνο, 08-10-2018 
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                         
                     Αριθ. Πρωτ.: 8773 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                            
Τµήµα: ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού                                                                 
Ταχ. ∆/νση: Τρανταλλίδου 17  
Ταχ. Κώδ. :   74132 Ρέθυµνο 
Τηλ/νο :  28310 - 87260                                   
FAX :      28310 - 27928                                    

E-MAIL: personnel@rethymnohospital.gr   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ  1/2018 
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στην 
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών 

περιστάσεων 
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

για ανάγκες  Καθαριότητας  
                       (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016,   

και 107 του Ν. 4461/2017) 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων 
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις των άρθρων: 63 του Ν. 4430/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
25 παρ.9 του Ν. 4440/2016 και 107 του Ν. 4461/2017. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων 
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018). 
4. Τον Οργανισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου (ΦΕΚ 3514/τ.Β΄/31-12-2012), 

όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1153/τ.Β΄/6-05-2014) και ισχύει. 
5. Την υπ' αριθµ. Α2β/Γ.Π.οικ.45693/17-06-2016(ΦΕΚ 356/ΥΟ∆∆/8-07-2016) Απόφαση 

του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας µε περιεχόµενο τον διορισµό του 
∆ιοικητή στο Γ.Ν. Ρεθύµνου, αρµοδιότητας 7ης ΥΠΕ  Κρήτης. 

6. Τo υπ' αριθµ. 243/18/8-06-2018 (Ορθή Επανάληψη) (θέµα 4ο) απόσπασµα πρακτικού 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γενικού Νοσοκοµείου σχετικά µε την «Έγκριση 
έκδοσης Ανακοίνωσης ΣΟΧ σύναψης  είκοσι επτά (27) Ατοµικών Συµβάσεων  
Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου χρόνου για την καθαριότητα των χώρων του 
Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου και των φορέων του «Κέντρο Ψυχικής Υγείας, 
Ξενώνας Βραχείας Παραµονής, Ξενώνας Ψυχαργώς, Κέντρο Φυσικής 
Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ)  και ∆ΙΕΚ Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου (πρώην ΕΠΑΣ 
Βοηθών Νοσηλευτών Ρεθύµνου)» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 
2190/1994,(ΦΕΚ 28/Α΄/1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του άρθρου 63 του 

 

ΑΔΑ: 65ΙΔ46907Λ-ΖΟΑ



Σελίδα 2 από 4 

Ν. 4430/2016(ΦΕΚ 205/Α΄/31-10-2016), και 107 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ38/Α΄/28-03-
2017)».  Mε την απόφαση αιτιολογείται η συνδροµή της απρόβλεπτης και επείγουσας 
περίστασης για πρόσληψη προσωπικού κατά τις διατάξεις του αρθρ. 63 του Ν. 
4430/2016 και  εγκρίνεται η έκδοση ανακοίνωσης µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας του Νοσοκοµείου λόγω 
εξοικονόµηση δηµοσιονοµικής ωφέλειας. 

7. Την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 5277/25-06-2018(Ορθή Επανάληψη) Οικονοµική Μελέτη της 
Υπηρεσίας περί της ωφέλειας που επιτυγχάνεται µε τη σύναψη των ατοµικών 
συµβάσεων εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου του αρθρ. 63 του Ν. 
4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/31-10-2016) σε σύγκριση µε άλλα µέσα.  

8. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 5991/28-06-2018 Βεβαίωση ∆έσµευσης Πιστώσεων του 
Οικονοµικού Τµήµατος του Γ.Ν. Ρεθύµνου σχετικά µε την ύπαρξη των πιστώσεων  για 
την πρόσληψη του προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης. 

 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 
είκοσι επτά (27) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων 
του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου και των φορέων του «Κέντρο Ψυχικής Υγείας, 
Ξενώνας Βραχείας Παραµονής, Ξενώνας Ψυχαργώς, Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης 

(ΚΕΦΙΑΠ)  και ∆ΙΕΚ Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου (πρώην ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών 
Ρεθύµνου)» που εδρεύουν στο δήµο Ρεθύµνης»  του Νοµού Ρεθύµνης 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 (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 

Γενικό  Νοσοκοµείο 
Ρεθύµνου & των 
Φορέων του που 

εδρεύουν στο δήµο 
Ρεθύµνης 

Ρέθυµνο 
Ν. Ρεθύµνης  

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Από την 
ηµεροµηνία 

υπογραφή της 
σύµβασης 

(πριν της 31-
12-2019) και 
έως  είκοσι 
τέσσερις 
(24)µήνες  

(8ωρη    
ηµερήσια 

απασχόληση ) 

27 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

 
 
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997, ΦΕΚ 
206/Α/1997). 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα Ανακοινώσεων Συµβάσεων 
Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης 31/03/2017, », «για την 
αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή 
εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης  (άρθρα : 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 
4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017» . 

 

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

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης [µαζί µε το Παράρτηµα Ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) µε σήµανση έκδοσης «31-3-2017», «για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων  
και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης  άρθρα: 
21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και αρθρ. 107 του Ν.4461/2017)»] να γίνει 
στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας «Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου», στα καταστήµατα της υπηρεσίας  
µας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος του ∆ήµου Ρεθύµνου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. 

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:  

Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου, Τρανταλλίδου 17, Τ.Κ.74132, Ρέθυµνο-Κρήτης απευθύνοντάς 
την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2831087260 ή 
2831342260).  

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται 
µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή 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 «Γενικό Νοσοκοµείο 
Ρεθύµνου», στα καταστήµατα της υπηρεσίας µας, όπου προκηρύσσονται οι  ανωτέρω θέσεις 
καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ρεθύµνου, στον 
οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις 
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. 

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 – ∆ιαδικασίες ���� 
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∆ιαγωνισµών 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 – ∆ιαδικασίες ���� ∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

 

 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν.  ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 
 
 

∆Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ  
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