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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Θέμα: «Προζλήυεις 19 ανέργφν ζηο Γ.Ν. Υανίφν και ζηα Κένηρα
Τγείας ηοσ νομού.»

Με ηελ πξόζιεςε 1.135 αλέξγσλ γηα 12 κήλεο εληζρύεηαη ν ηνκέαο ηεο
Γεκόζηαο Τγείαο ζε νιόθιεξε ηε ρώξα ζην πιαίζην ζρεηηθνύ πξόγξακκα
απαζρόιεζεο πνπ πξνθήξπμε ν ΟΑΔΓ.
ε

επίπεδο

νομού

Υανίφν

προκηρύτθηκαν

14

θέζεις

απαζτόληζης διαθόρφν ειδικοηήηφν για ηο Γενικό Νοζοκομείο Υανίφν
«Ο Άγιος Γεώργιος» και 5 θέζεις για ηα Κένηρα Τγείας ηοσ ΠΔΓΤ.
πγθεθξηκέλα γηα ην Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο Άγηνο Γεώξγηνο»
πξνθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζέζεηο:
-1 ζέζε ΣΔ Ννζειεπηηθήο
-2 ζέζεηο ΣΔ Λνγηζηηθήο
-1 ζέζε ΣΔ Ραδηνινγίαο-Αθηηλνινγίαο
-2 ζέζεηο ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ
-4 ζέζεηο ΓΔ Βνεζώλ Ννζειεπηηθήο
-1 ζέζε ΤΔ Βνεζώλ Θαιάκσλ
-1 ζέζε ΤΔ Γεληθώλ Καζεθόλησλ
-1 ζέζε ΓΔ Υεηξηζηώλ Ιαηξηθώλ πζθεπώλ θαη
-1 ζέζε ΓΔ Οδεγώλ γηα ηνλ Φπρηαηξηθό Σνκέα ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ
Γηα ηα Κέληξα Τγείαο ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ πξνθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ
ζέζεηο:

-1 ζέζε ΓΔ Οδεγώλ γηα ην ΠΔΓΤ-Κ.Τ. Κηζάκνπ
-1 ζέζε ΓΔ Βνεζώλ Ννζειεπηηθήο γηα ην ΠΔΓΤ-Κ.Τ. Κηζάκνπ
-1 ζέζε ΓΔ Οδεγώλ γηα ην ΠΔΓΤ-Κ.Τ. Καλδάλνπ
-1 ζέζε ΓΔ Οδεγώλ γηα ην ΠΔΓΤ-Κ.Τ. Βάκνπ θαη
-1 ζέζε ΓΔ Οδεγώλ γηα ην ΠΔΓΤ-ΠΠΙ Υώξαο θαθίσλ
Οη άλεξγνη, νη νπνίνη ζα πξνζιεθζνύλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 12 κελώλ,
ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο από ζήκεξα έσο θαη ηε Γεπηέξα 21
Απγνύζηνπ.
Γηθαίσκα ππνβνιήο αηηήζεσλ έρνπλ κόλν νη εγγεγξακκέλνη ζηα
κεηξώα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα έλα πξόγξακκα πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ
αληίζηνηρνπ πεξζηλνύ, θαζώο αθνξά ζέζεηο απαζρόιεζεο πνπ δελ
θαιύθζεθαλ θαη ηώξα πξνθεξύζζνληαη εθ λένπ.
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο
ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr), ζην ζρεηηθό πεδίν ππνβνιήο ειεθηξνληθήο αίηεζεο,
από ρξήζηεο πηζηνπνηεκέλνπο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο δηαδηθηπαθήο
πύιεο ηνπ ΟΑΔΓ, κε ηελ εηζαγσγή ησλ θσδηθώλ πξόζβαζεο ζε απηήλ (όλνκα
ρξήζηε θαη ζπλζεκαηηθό).
Οη ελδηαθεξόκελνη άλεξγνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ κία
ειεθηξνληθή αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη λα επηιέμνπλ κόλν κία εηδηθόηεηα
ηνπνζέηεζεο ζε κία έσο ηξεηο ππεξεζίεο ηνπνζέηεζεο ζην ζύλνιν ησλ
θνξέσλ ππνδνρήο.
Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα ινηπά θξηηήξηα επηινγήο θαη θαηάηαμεο ησλ
σθεινύκελσλ αληινύληαη απηεπάγγειηα από ην ΟΠ ηνπ ΟΑΔΓ, ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ θαη ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Οη σθεινύκελνη θαηαηάζζνληαη ζηνλ Πίλαθα Καηάηαμεο Αλέξγσλ κε
βάζε ελλέα θξηηήξηα(δηάζηεκα αλεξγίαο, εππαζείο νκάδεο, εηζόδεκα , ειηθία
θ.ι.π.). Σν ζύζηεκα επηινγήο βαζίδεηαη ζηε κνξηνδόηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
θξηηεξίσλ κε αληηθεηκεληθό θαη δηαθαλή ηξόπν, κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθηθνύ
ινγηζκηθνύ ηνπ ΟΑΔΓ.

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα, ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηε
δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ.
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