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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Κηφισιά : 21/4/2020 
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Α.Π.: 5006 
Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 
Ταχ. Δ/νση: Νίκης 2, Κηφισιά  
Ταχ. Κώδικας:14561 
Τμήμα: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Πληροφορίες:                                                                    
Τηλ: 2132086389 
Φαξ: 2132086707 
e-mail: pros10@kat-hosp.gr 

  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 

2. 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, 25, παρ.9, του Ν. 4440/2016 και 107 του 
Ν. 4461/2017 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 4613/2019 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 

παρ. 3 του Ν. 4558/2018 
5. Την αριθμ. Πρωτ. 12040/2-9-2016  Οικονομοτεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας περί της 

ωφέλειας που επιτυγχάνεται με τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας του αρθρ. 63 του 
Ν. 4430/2016 σε σύγκριση με άλλα μέσα  

6. Την απόφαση Νο 21/21-09-2016 (θέμα 2)  του  Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ με την οποία αιτιολογείται η συνδρομή της 
απρόβλεπτης και επείγουσας περίστασης για πρόσληψη προσωπικού κατά τις 
διατάξεις του άρθρου. 63 του Ν. 4430/2016 

7. Την αριθμ. Πρωτ. 5690/9-5-2017 ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για την 
πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών 
περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες 
φύλαξης ή εστίασης ή σίτισης (άρθρα 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, 63 του Ν. 
4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017) 

8. Την αριθμ. Πρωτ. 6710/31-5-2017 έγκριση ανακοίνωσης 5690/9-5-2017 ΣΟΧ1/2017 
από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 

9. Την ΑΔΑ 6ΞΠΕ46906Π-5ΓΙ επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης της ανακοίνωσης 
ΣΟΧ1/2017 

10. Την αριθμ. Πρωτ. 6964/7-6-2017 αποστολή περίληψης της ανακοίνωσης σε δύο 
εφημερίδες  
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11. Την αριθμ. Πρωτ. ΔΣ 597/5-9-2017 απόφαση συγκρότησης επιτροπής για την 
κατάρτιση πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εστίασης ή σίτισης 

12. Την αριθμ. 231/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία 
απορρίφθηκε η από 14-7-2017 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας ICM AE 
κατά της ΣΟΧ1/2017 

13. Το αριθμ. Πρωτ. 3265/09-03-2020 πρακτικό σύνταξης πινάκων προτεραιότητας της 
αρμόδιας επιτροπής με τους επισυναπτόμενους πίνακες. 

14. Την αριθμ.Δ.Σ. 207/01-04-2020 εισήγηση της υπηρεσίας για την κύρωση πίνακα 
κατάταξης προσωπικού της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017 για τη σύναψη συμβάσεων 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών εστίασης ή 
σίτισης  του Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ 

15. Την απόφαση Νο 06/09-04-2020 (Θέμα 1) του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου  με την οποία κυρώνονται οι πίνακες κατάταξης προσωπικού της 
ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών εστίασης ή σίτισης  του Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ 

 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 
Εγκρίνεται η κύρωση του πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας και του πίνακα απορριπτέων 
υποψηφίων, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 3265/09-03-2020 Πρακτικό σύνταξης πινάκων 
προτεραιότητας της αρμόδιας επιτροπής, για την πρόσληψη προσωπικού εστίασης ή 
σίτισης σαράντα έξι  (46) ατόμων με συμβάσεις ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας δώδεκα  (12) 
μηνών. 

 
                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 
 
 

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 


