
 

Σελίδα 1 από 2 

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6η ΥΓΕΙOΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             Αγρίνιο, 23-03-2022  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,        
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                        
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                 

   

    
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/ 2022 
 
 
          Ο Διοικητής του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας, κάνει γνωστό την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης 
«Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής Υγείας – Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη-προαγωγή)», στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» Άξονας Προτεραιότητας 4 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» του Κέντρου Ψυχικής Υγείας 
Αιτωλοακαρνανίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου του Γενικού Νοσοκομείου 
Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύει στο Αγρίνιο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 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 

100 

Γενικό Νοσοκομείο 
Αιτωλοακαρνανίας 

Νοσηλευτική Μονάδα 
Αγρινίου  

Κέντρο Ψυχικής Υγείας   

 
Αγρίνιο 

(Δ. Αγρινίου) 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
  

ΠΕ Ιατρών 
Ψυχιάτρων 

Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι 
δώδεκα (12) μήνες 

με ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 
υποέργου  

1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 2 από 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής 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) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,  
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας ή Τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας 
Ψυχιατρικής,  
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και  
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με 
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου 
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 

 

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 «10-06-2021», 

καθώς και της αίτησης συμμετοχής θα γίνει στο κατάστημα και στον διαδικτυακό τόπο της 

Υπηρεσίας μας (https://hospital-agrinio.gr), στο κατάστημα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας 

Αγρινίου καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 

Αγρινίου στον οποίο αυτή εδρεύει.   

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 
1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 

 Γ.Ν. Αιτωλ/νίας, Ν.Μ. Αγρινίου, 3ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου, Τ.Κ. 30100, Αγρίνιο,  
απευθύνοντάς την στη Γραμματεία Διοικητή υπόψη κας Χατζηανέστη Ιφιγένειας (τηλ. 
επικοινωνίας: 2641361561).  

Για έντυπα αιτήσεων με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ, αντίτυπα ολόκληρης της 
αριθμ. πρωτ. 16940/22-12-2021 (ΣΟΧ 1/2022) ανακοίνωσης του Διοικητή του Γ.Ν. 
Αιτωλ/νίας, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10.06.2021», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospital-agrinio.gr. Επίσης οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού 
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται 
και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  
Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά και αρχίζει από 31/03/2022 έως και 11/04/2022. 

 
Ο Διοικητής 

του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας 
 
 
 

   Σερασκέρης Μιχαήλ 

https://hospital-agrinio.gr/
http://www.hospital-agrinio.gr/

