
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ	  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ	  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	  ΜΕΣΩ	  ΑΣΕΠ	  

	  Την	  πλήρωση	  173	  θέσεων	  εποχικού	  προσωπικού	  σε	  21	  νοσοκομεία,	  με	  οκτάμηνες	  
συμβάσεις,	  ενέκρινε	  το	  Ανώτατο	  Συμβούλιο	  Επιλογής	  Προσωπικού.	  Οι	  θέσεις	  είναι	  
οι	  εξής:	  

• Αντικαρκινικό	  Νοσοκομείο	  Θεσσαλονίκης	  Θεαγένειο:	  δύο	  διοίκησης	  
νοσοκομείων	  ΤΕ,	  μία	  ιατρικών	  εργαστηρίων	  ΤΕ,	  μία	  πληροφορικής	  ΤΕ,	  μία	  
βοηθού	  φαρμακείου	  ΔΕ,	  μία	  χειριστή	  ιατρικών	  συσκευών	  ΔΕ.	  

• Γενικό	  Νοσοκομείο	  Κιλκίς:	  α)	  δύο	  πληροφορικής	  ΤΕ,	  μία	  τεχνικών	  
ηλεκτρονικών	  εφαρμογών	  ΔΕ,	  μία	  χειριστών	  εμφανιστών	  ΔΕ,	  β)	  Κέντρο	  
Υγείας	  Δροσάτου	  μία	  διοίκησης	  νοσοκομείου	  ΤΕ,	  γ)	  Κέντρο	  Υγείας	  
Γουμένισσας	  μία	  διοικητικού	  ΔΕ,	  μία	  μεταφορέα	  ασθενών	  ΔΕ.	  

• Γενικό	  Νοσοκομείο	  Νάουσας:	  μία	  θέση	  διοικητικού	  λογιστικού	  ΠΕ,	  μία	  
διοίκησης	  μονάδων	  υγείας	  ΤΕ.	  

• Γενικό	  νοσοκομείο	  Χαλκιδικής:	  α)	  στο	  νοσοκομείο	  μία	  θέση	  διοικητικού	  
λογιστικού	  ΤΕ,	  μία	  πληροφορικής	  ΤΕ,	  δύο	  τεχνικών	  ειδικότητας	  οδηγών	  ΔΕ	  
και	  μία	  μεταφορέα	  ασθενών	  ΥΕ,	  β)	  στο	  Κέντρο	  Υγείας	  Αγίου	  Όρους	  μία	  
πληρώματος	  ασθενοφόρου	  ΥΕ.	  

• Γενικό	  Νοσοκομείο	  Αθηνών	  «Πολυκλινική»:	  δύο	  φαρμακοποιών	  ΠΕ,	  μία	  
διοικητικού	  λογιστικού	  ΤΕ,	  τρεις	  ιατρικών	  εργαστηρίων	  ΤΕ,	  μία	  
πληροφορικής	  ΤΕ,	  μία	  διοικητικού	  λογιστικού	  ΔΕ,	  δύο	  διοικητικών	  
γραμματέων	  ΔΕ,	  δύο	  χειριστών	  εμφανιστών	  ΔΕ.	  

• Νοσοκομείο	  Αθηνών	  «Γ.	  Γεννηματάς»:	  δύο	  διοικητικών	  ΠΕ,	  δύο	  
φαρμακοποιών	  ΠΕ,	  μία	  διοίκησης	  μονάδων	  υγείας	  ΤΕ,	  δύο	  λογιστικής	  ΤΕ,	  
δύο	  πληροφορικής	  ΤΕ,	  μία	  βοηθού	  φαρμακείου	  ΔΕ,	  μία	  μάγειρα	  ΔΕ,	  μία	  
ηλεκτρολόγου	  ΔΕ.	  

• Νοσοκομείο	  Αθηνών	  «Η	  Ελπίς»:	  μία	  φαρμακοποιού	  ΠΕ,	  δύο	  ιατρικών	  
εργαστηρίων	  ΤΕ,	  μία	  πληροφορικής	  ΤΕ,	  δυο	  ραδιολογίας	  ακτινολογίας	  ΤΕ,	  
μία	  υδραυλικού	  ΔΕ,	  πέντε	  μεταφορέων	  ασθενών	  ΥΕ.	  

• Νοσοκομείο	  Θείας	  Πρόνοιας	  «Η	  Παμμακάριστος»:	  μία	  διοικητικού	  ΠΕ,	  μία	  
ραδιολογίας	  ακτινολογίας	  ΤΕ,	  μία	  διοικητικού	  ΔΕ,	  μία	  κλιβανιστή	  ΔΕ,	  μία	  
θερμοϋδραυλικού	  ΔΕ,	  μία	  χειριστή	  εμφανιστή	  ΔΕ,	  μία	  μεταφορέα	  ασθενών	  
ΥΕ,	  μία	  εργάτη	  ΥΕ,	  δύο	  προσωπικού	  εστίασης	  ΥΕ.	  

• Νοσοκομείο	  Μελισσιών	  «Αμαλία	  Φλέμινγκ»:	  δυο	  διοικητικού	  λογιστικού	  ΠΕ,	  
τρεις	  διοικητικού	  λογιστικού	  ΤΕ,	  δύο	  διοικητικού	  λογιστικού	  ΔΕ.	  



• Ογκολογικό	  Νοσοκομείο	  Κηφισίας	  «Αγιοι	  Ανάργυροι»:	  10	  νοσηλευτών	  ΤΕ,	  
επτά	  ιατρικών	  εργαστηρίων	  ΤΕ,	  πέντε	  ραδιολογίας	  ΤΕ,	  δύο	  βοηθών	  
φαρμακείου	  ΔΕ,	  μία	  κλιβανιστή	  ΔΕ,	  τρεις	  γραμματέων	  ΔΕ,	  μία	  μεταφορέα	  
ασθενών	  ΥΕ,	  μία	  εργάτη	  ΥΕ.	  

• Νοσοκομείο	  Παίδων	  Πεντέλης:	  μία	  φαρμακοποιού	  ΠΕ,	  δύο	  γραμματέων	  ΔΕ,	  
τρεις	  τεχνικών	  ΔΕ.	  

• Γενικό	  Νοσοκομείο	  Μαιευτήριο	  «Έλενα	  Βενιζέλου»:	  δύο	  θέσεις	  βοηθών	  
φαρμακείου	  ΔΕ,	  τρεις	  διοικητικού	  λογιστικού	  ΔΕ,	  μία	  ηλεκτροτεχνίτη	  ΔΕ	  και	  
μία	  θερμοϋδραυλικού	  ΔΕ.	  

• Νοσοκομείο	  Πειραιά	  Τζάνειο:	  μία	  διοικητικού	  οικονομικού	  ΠΕ,	  δύο	  θέσεις	  
διοικητικού	  λογιστικού	  ΤΕ,	  μία	  πληροφορικής	  ΤΕ	  και	  δυο	  διοικητικών	  
γραμματέων	  ΔΕ.	  

• Ειδικό	  Αντικαρκινικό	  Νοσοκομείο	  Πειραιά	  Μεταξά:	  δύο	  θέσεις	  διοίκησης	  
νοσοκομείων	  ΤΕ,	  δύο	  διοικητικού	  λογιστικού	  ΤΕ	  και	  μία	  ηλεκτρολόγου	  ΔΕ.	  

• Γενικό	  Νοσοκομείο	  Λαμίας:	  μία	  θέση	  ιατρικών	  εργαστηρίων	  ΤΕ,	  δύο	  θέσεις	  
νοσηλευτών	  ΤΕ,	  μία	  ραδιολογίας	  ακτινολογίας	  ΤΕ,	  μία	  βοηθού	  φαρμακείου	  
ΔΕ,	  δύο	  νοσηλευτών	  ΔΕ,	  μία	  βοηθητικού	  υγειονομικού	  προσωπικού	  ΥΕ	  και	  
μία	  προσωπικού	  καθαριότητας	  ΥΕ.	  

• Γενικό	  Νοσοκομείο	  Καρπενησίου:	  μία	  φαρμακοποιού	  Π	  E,	  μία	  βοηθού	  
ιατρικού	  εργαστηρίου	  ΔΕ,	  μία	  διοικητικού	  ΔΕ,	  μία	  χειριστή	  εμφανιστή	  ΔΕ,	  
μία	  πληρώματος	  ασθενοφόρου	  ΔΕ.	  

• Νοσοκομείο	  Σάμου	  «Αγιος	  Παντελεήμων»:	  μία	  θέση	  βιοχημικού	  ΠΕ,	  μία	  
ιατρικών	  εργαστηρίων	  ΤΕ,	  μία	  νοσηλευτών	  ΤΕ,	  μία	  τηλεφωνητή	  ΔΕ,	  μία	  
χειριστή	  εμφανιστή	  ΔΕ.	  

• Πανεπιστημιακό	  Γενικό	  Νοσοκομείο	  Πατρών:	  τρεις	  θέσεις	  πληροφορικής	  ΤΕ,	  
τρεις	  διοικητικού	  λογιστικού	  ΤΕ	  και	  τέσσερις	  προσωπικού	  H/Y	  ΔΕ.	  

• Γενικό	  Νοσοκομείο	  Καρδίτσας:	  μία	  διοικητικού	  ΔΕ,	  δύο	  χειριστών	  
εμφανιστών	  ΔΕ,	  τρεις	  υγειονομικού	  προσωπικού	  ΥΕ.	  

• Γενικό	  Νοσοκομείο	  Καλύμνου:	  μία	  βιοχημικού	  Π	  E,	  μία	  φαρμακοποιού	  Π	  E,	  
μία	  λογιστικού	  ΤΕ,	  μία	  ραδιολογίας	  ακτινολογίας	  ΤΕ,	  μία	  φυσιοθεραπευτή	  
ΤΕ.	  

• Γενικό	  Νοσοκομείο	  Μυτιλήνης:	  δύο	  νοσηλευτών	  ΤΕ,	  δύο	  οδηγών	  ΔΕ,	  μία	  
μεταφορέα	  ασθενών	  ΥΕ.	  

	  


