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Μαροφςι, 10/07/2017
Αρ. Πρωτ.: 2432

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ τησ δράςησ με τίτλο:
«Ολοκληρωμζνη επείγουςα παρζμβαςη υγείασ για την προςφυγική κρίςη - PHILOS» τησ
Ζκτακτησ Βοήθειασ του Σαμείου Αςφλου, Μετανάςτευςησ και Ζνταξησ (AMIF) τησ Γενικήσ
Διεφθυνςησ Μετανάςτευςησ & Εςωτερικϊν Τποθζςεων (DG Migration and Home Affairs)
τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ.

Σο ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Ρ.Ι.Δ. εποπτευόμενο
από τον Υπουργό Υγείασ και επιχορθγοφμενο από το Υπουργείο Υγείασ, που εδρεφει ςτθν
Ακινα, οδόσ Αβζρωφ αρ.10, ςτεγάηεται ςτο Μαροφςι (Αγράφων 3-5), ιδρφκθκε με το αρ.
26 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α'/15-7-1992) και λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
Ρ.Δ. 358/1992 (ΦΕΚ 179 Αϋ/24-11-1992), τον κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκζντα
Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ (Υ1/οικ. 5028/2001 - ΦΕΚ 831 Βϋ/29-6-2001) και τα
οριηόμενα ςτον Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Αϋ/11-7-2005), εκπροςωπείται δε εν προκειμζνω
νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Αγάπιο Τερηίδθ,
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ κάτωκι διατάξεισ όπωσ αυτζσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν:
1.1

Το Ν. 2071/1992 (άρκρο 26), *ΦΕΚ Αϋ 123/15.7.1992+, «Σφςταςθ του Κζντρου
Ελζγχου Ειδικϊν Λοιμϊξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), ωσ Ν.Ρ.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό
Υγείασ».

1.2

Το Ρ.Δ. 358/1992 *ΦΕΚ Αϋ 179/24.11.1992+, «Οργάνωςθ, Λειτουργία, Αρμοδιότθτεσ
Κζντρου Ελζγχου Ειδικϊν Λοιμϊξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)».

1.3

Τθν Υ1/οικ. 5028/2001, [ΦΕΚ Βϋ 831/29.6.2001], «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ
Λειτουργίασ του Κ.Ε.Ε.Λ.».
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1.4

Το Ν. 3370/2005, (άρκρο 20), [ΦΕΚ Αϋ 176/11.7.2005], «Οργάνωςθ και Λειτουργία
των υπθρεςιϊν δθμόςιασ Υγείασ και λοιπζσ διατάξεισ», μετονομαςία του Κ.Ε.Ε.Λ. ςε
ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. και λοιπζσ ρυκμίςεισ.

1.5

Τθν υπ’ αρικμ. 18.864/13.3.2017 Υπουργικι απόφαςθ με περιεχόμενο τον διοριςμό
μελϊν ςτο Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. *Α.Δ.Α. : 70ΒΔ465ΦΥΟ-ΡΑ9+

1.6

Το Ν. 4270/2014 *ΦΕΚ Αϋ 143/28.6.2014+, «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ
διατάξεισ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςτον οποίο το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. υπιχκθ
με τον Ν. 4366/2016 (άρκρο 1 παρ. 1) *ΦΕΚ Αϋ 18/15.2.2016+, «Κφρωςθ: α) τθσ από
24.12.2015 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «φκμιςθ κατεπειγόντων κεμάτων
των Υπουργείων Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ, Υγείασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και Οικονομικϊν» (Α'
182) και β) τθσ από 30.12.2015 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, «φκμιςθ
κατεπειγόντων κεμάτων των Υπουργείων Οικονομικϊν, Ραιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων, Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Εκνικισ Άμυνασ, Υγείασ και Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ
και Τουριςμοφ και τθσ ΕΤ Α.Ε. (Α' 184) και άλλεσ διατάξεισ».

1.7

Το Ν. 3871/2010 (άρκρο 21) *ΦΕΚ Αϋ 141/17.8.2010+ «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ
και Ευκφνθ», και το Ρ.Δ. 80/2016 *ΦΕΚ Αϋ145/5.8.2016] «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων
από τουσ Διατάκτεσ».

1.8

Το Ν. 3861/2010 *ΦΕΚ Αϋ 112/13.7.2010+ «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτικϊν Οργάνων ςτο Διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ
διατάξεισ».

1.9

Το Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ 45 Αϋ/1999) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.

1.10

Το Ν. 4250/2014 *ΦΕΚ Αϋ 74/26.3.2014+ «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.».

1.11

Το Ν. 3527/2007 (§ 23α) άρκρου 3 Κεφ. Β’) *ΦΕΚ Αϋ 25/9-02-2007] «Κφρωςθ
ςυμβάςεων υπζρ των νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
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Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ».
1.12

Το Ν.4024/2011 *ΦΕΚ

Αϋ 226/27.10.2011+ «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο

μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015.
1.13

Το Ν. 4354/2015 *ΦΕΚ Α’ 176/16.12.2015+ «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων
δανείων, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ
ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων».

1.14

Το Ν. 4110/2013 (άρκρο 23 § 2) *ΦΕΚ Αϋ 17/23.1.2013+ και τισ τροποποιιςεισ που
αυτόσ επζφερε ςτον ΚΦΑΣ.

1.15

Το Ν. 2859/2000 *ΦΕΚ 248 Αϋ/7.11.2000+ «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ
Αξίασ».

1.16

Το Ν. 4172/2013 *ΦΕΚ Αϋ 167/23.7.2013+, «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα
μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλεσ διατάξεισ».

1.17

Το άρκρο 4 παρ. 1 περ. κη’ (όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 30 του Ν.
4314/2014, ΦΕΚ Αϋ 265/23.12.2014, όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 14
παρ. 5 του Ν. 4403/2016, ΦΕΚ Αϋ 125/7.7.2016) τθσ ΡΥΣ 33/2006 *ΦΕΚ 280
Αϋ/28.12.2006+, «Αναςτολι Διοριςμϊν και Ρροςλιψεων ςτο Δθμόςιο Τομζα»,
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςφμφωνα με το οποίο για τθν ςφναψθ
ςυμβάςεων

μίςκωςθσ

ζργου

ιδιωτικοφ

δικαίου

ςτο

πλαίςιο

ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων δεν απαιτείται ζγκριςθ από τθν Επιτροπι του
άρκρου 2 τθσ ΡΥΣ 33/2006.
1.18

Το άρκρο 6 παρ. 8 του Ν. 2527/1997 *ΦΕΚ Αϋ206/8.10.1997+ «Τροπ. Ν. 2190/94 Συμβάςεισ ζργου άρκ. 6 - ΑΣΕΡ - ΕΣΔΔ - προςλιψεισ - Νζοι διμοι κλπ.», όπωσ
ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 30 παρ. 3 του Ν. 4314/2014 *ΦΕΚ Αϋ 265/23.12.2014+
«Αναπτυξιακζσ

παρεμβάςεισ-Ενςωμάτωςθ

οδθγίασ

2012/17

-

τροποπ.

ν.

3419/2005», ςφμφωνα με το οποίο «εξαιροφνται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ οι
ςυμβάςεισ μίςθωςησ ζργου που ςυγχρηματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο επιχειρηςιακών
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή ςτο πλαίςιο άλλων ενωςιακών ή διεθνών
προγραμμάτων».
1.19

Διατάξεισ, προεδρικά διατάγματα, αποφάςεισ, και εγκφκλιοι που ζχουν εκδοκεί
κατ’ εφαρμογι ι κατ’ εξουςιοδότθςθ των παραπάνω νόμων ζςτω και αν ρθτϊσ δεν
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αναφζρονται ςτθν παροφςα.
2. Τισ κάτωκι αποφάςεισ:
2.1

Το υπ’ αρικμ. 246/6-6-2016 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ με το οποίο ανακζτει
ςτο ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. τθν διαχείριςθ και τθν υλοποίθςθ του ζργου.

2.2

Τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΕΕΛΡΝΟ που ελιφκθςαν κατά τισ
13θ Συνεδρίαςθ/06-06-2016 και 19θ Συνεδρίαςθ-22-07-2016 ςχετικά με τθν
απόφαςθ των Μελϊν για τθν ςυμμετοχι του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. ςτο χρθματοδοτοφμενο
πρόγραμμα του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (AMIF) τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Μετανάςτευςθσ & Εςωτερικϊν Υποκζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.

2.3

Το υπ’ αρικμ. 12720/26-7-2016 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Μετανάςτευςθσ
& Εςωτερικϊν Υποκζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με τθν ζγκριςθ του
κατατεκειμζνου προγράμματοσ με τίτλο «Ολοκλθρωμζνθ επείγουςα παρζμβαςθ
υγείασ για τθν προςφυγικι κρίςθ»

2.4

Τθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ που ελιφκθ κατά τθν
20θ/28-07-2016 ςχετικά με τθν ζγκριςθ του Ρρογράμματοσ με τίτλο
«Ολοκλθρωμζνθ επείγουςα παρζμβαςθ υγείασ για τθν προςφυγικι κρίςθ».

2.5

Το υπ’ αρικμ. 9655/3-7-17 ζγγραφο 1θσ τροποποίθςθσ τθσ Συμφωνίασ Επιχοριγθςθσ
του προγράμματοσ «Ολοκλθρωμζνθ επείγουςα παρζμβαςθ υγείασ για τθν
προςφυγικι κρίςθ».

2.6

Τθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ που ελιφκθ κατά τθν
14θ/05-07-2017 ςχετικά με τθν ζγκριςθ τθσ 1θσ τροποποίθςθσ του Ρρογράμματοσ με
τίτλο: «Ολοκλθρωμζνθ επείγουςα παρζμβαςθ υγείασ για τθν προςφυγικι κρίςθ»
αναφορικά με τθν παράταςθ των ςυμβάςεων του απαςχολοφμενου προςωπικοφ,
κακϊσ και τθν επζκταςθ του προγράμματοσ ςτα νθςιά του Ανατολικοφ Αιγαίου.

3. Το κατεπείγον για λόγουσ προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ και γενικότερα εκνικοφ
ςυμφζροντοσ.
Καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να ςυνάψουν ςυμβάςεισ ζργου, ςφμφωνα με τισ παρακάτω
ειδικότθτεσ:
1. ΠΡΟΚΘΡΡΤΟΜΕΝΕ ΘΕΕΙ

 ΤΠΟΕΡΓΟ 1 (Κεντρική Τπηρεςία ΚΕΕΛΠΝΟ, Αθήνα)
ΚΩΔ. ΘΕΘ

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ

Α1

ΡΕ Διοικθτικοφ
– Οικονομικοφ

ΧΕΘ
ΕΡΓΑΙΑ
Σφμβαςθ
ζργου

ΑΡΙΘ.
ΑΣΟΜΩΝ
5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ

Ζωσ 19-01-2018
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 ΤΠΟΕΡΓΟ 2 (Επιδημιολογική Επιτήρηςη Κζντρων Τποδοχήσ & Σαυτοποίηςησ)
2θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Ρειραιϊσ και Αιγαίου
ΚΩΔ. ΘΕΘ
B1
B2

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ
Επιδθμιολόγοσ
Ρεδίου
Επιςκζπτεσ
Υγείασ

ΧΕΘ
ΕΡΓΑΙΑ
Σφμβαςθ
ζργου
Σφμβαςθ
ζργου

ΑΡΙΘ.
ΑΣΟΜΩΝ
5
5

Αναλυτικά, οι κζςεισ ανά νθςί κατανζμονται ωσ κάτωκι:
Α. Λζςβοσ
 1 Επιδθμιολόγο Ρεδίου (ΚΩΔ. Β1)
 1 Επιςκζπτθ Υγείασ, ΤΕ επιςκεπτϊν υγείασ. (ΚΩΔ. Β2)

Β. Χίοσ
 1 Επιδθμιολόγο Ρεδίου (ΚΩΔ. Β1)
 1 Επιςκζπτθ Υγείασ, ΤΕ επιςκεπτϊν υγείασ. (ΚΩΔ. Β2)

Γ. Σάμοσ
 1 Επιδθμιολόγο Ρεδίου (ΚΩΔ. Β1)
 1 Επιςκζπτθ Υγείασ, ΤΕ επιςκεπτϊν υγείασ. (ΚΩΔ. Β2)

Δ. Λζροσ
 1 Επιδθμιολόγο Ρεδίου (ΚΩΔ. Β1)
 1 Επιςκζπτθ Υγείασ, ΤΕ επιςκεπτϊν υγείασ. (ΚΩΔ. Β2)

Ε. Κωσ
 1 Επιδθμιολόγο Ρεδίου (ΚΩΔ. Β1)
 1 Επιςκζπτθ Υγείασ, ΤΕ επιςκεπτϊν υγείασ. (ΚΩΔ. Β2)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ

Ζωσ 19-01-2018
Ζωσ 19-01-2018
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 Τποζργο 3 (Τγειονομική κάλυψη & ψυχοκοινωνική παρζμβαςη ςε δομζσ φιλοξενίασ
προςφφγων)
ΚΩΔ. ΘΕΘ

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ

Γ1

Ιατροί

Γ2

Διαπολιτιςμικοί
Μεςολαβθτζσ

Γ3

Συντονιςτζσ Ρεδίου

ΧΕΘ
ΕΡΓΑΙΑ
Σφμβαςθ
ζργου
Σφμβαςθ
ζργου
Σφμβαςθ
ζργου

ΑΡΙΘ.
ΑΣΟΜΩΝ
3
5
3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ

Ζωσ 19-01-2018
Ζωσ 19-01-2018
Ζωσ 19-01-2018

1η Τγειονομική Περιφζρεια (Αθήνα)
 1 Διαπολιτιςμικό Μεςολαβθτι με γνϊςθ Φαρςί.
2η Τγειονομική Περιφζρεια (Δυτική Αττική)
 2 Διαπολιτιςμικοί Μεςολαβθτζσ με γνϊςθ Αραβικισ γλϊςςασ.
3η Τγειονομική Περιφζρεια (Θεςςαλονίκη και Θμαθία)
 3 Ιατροί, ειδικοτιτων Γενικισ Ιατρικισ ι Ρακολογίασ ι Ραιδιατρικισ ι Ψυχιατρικισ. Εν
ελλείψει αυτϊν, οι κζςεισ μποροφν να καλυφκοφν από Ιατροφσ λοιπϊν ειδικοτιτων. Εν
ελλείψει αυτϊν, οι κζςεισ μποροφν να καλυφκοφν από Ιατροφσ άνευ ειδικότθτασ.
 2 Διαπολιτιςμικοί Μεςολαβθτζσ με γνϊςθ Αραβικισ γλϊςςασ.
 1 Συντονιςτισ Ρεδίου
4η Τγειονομική Περιφζρεια (Ανατολική Θεςςαλονίκη, ζρρεσ, Καβάλα και Δράμα)
 1 Συντονιςτισ Ρεδίου
5η Τγειονομική Περιφζρεια (Λάριςα)
 1 ςυντονιςτισ πεδίου
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 Τποζργο 4 (Ενδυνάμωςη των Δημόςιων Δομϊν Τγείασ – Νοςοκομεία και ΕΚΑΒ)
ΚΩΔ. ΘΕΘ

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ

Δ1

Ιατροί

Δ2

Νοςθλευτζσ ΡΕ/ΤΕ

Δ3

Μαίεσ

Δ4
Δ5

Τεχνολόγοι Ιατρικϊν
Εργαςτθρίων
Διαπολιτιςμικοί
μεςολαβθτζσ

Δ6

Ψυχολόγοι

Δ7

Διαςϊςτεσ/Ρλιρωμα
Αςκενοφόρου

ΧΕΘ
ΕΡΓΑΙΑ
Σφμβαςθ
ζργου
Σφμβαςθ
ζργου
Σφμβαςθ
ζργου
Σφμβαςθ
ζργου
Σφμβαςθ
ζργου
Σφμβαςθ
ζργου
Σφμβαςθ
ζργου

ΑΡΙΘ.
ΑΣΟΜΩΝ
40
27
8
8
10
10
40

Α. Γενικό Νοςοκομείο Μυτιλήνησ «Βοςτάνειο»
 4 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Γενικισ Ιατρικισ
 2 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Ρακολογίασ
 2 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Γενικισ Χειρουργικισ
 5 Νοςθλευτζσ, ΡΕ ι ΤΕ κατθγορίασ
 1 Μαία, ΤΕ κατθγορίασ
 2 Τεχνολόγοι Ιατρικϊν Εργαςτθρίων, ΤΕ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων.
 2 Ψυχολόγοι, ΡΕ Ψυχολόγων
 2 Διαπολιτιςμικοί Μεςολαβθτζσ

Β. Γενικό Νοςοκομείο Χίου «κυλίτςειο»
 2 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Γενικισ Ιατρικισ
 2 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Ρακολογίασ
 1 Ιατρόσ, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Γενικισ Χειρουργικισ
 1 Ιατρόσ, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Ραιδιατρικισ
 2 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Ψυχιατρικισ
 5 Νοςθλευτζσ, ΡΕ ι ΤΕ κατθγορίασ
 1 Μαία, ΤΕ κατθγορίασ
 2 Τεχνολόγοι Ιατρικϊν Εργαςτθρίων, ΤΕ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων.
 2 Ψυχολόγοι, ΡΕ Ψυχολόγων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ

Ζωσ 19-01-2018
Ζωσ 19-01-2018
Ζωσ 19-01-2018
Ζωσ 19-01-2018
Ζωσ 19-01-2018
Ζωσ 19-01-2018
Ζωσ 19-01-2018
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 4 Διαπολιτιςμικοί Μεςολαβθτζσ

Γ. Γενικό Νοςοκομείο άμου «Άγιοσ Παντελεήμων»
 3 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Γενικισ Ιατρικισ ι Ρακολογίασ
 1 Ιατρόσ, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Γενικισ Χειρουργικισ
 4 Νοςθλευτζσ, ΡΕ ι ΤΕ κατθγορίασ
 2 Μαίεσ, ΤΕ κατθγορίασ
 1 Τεχνολόγο Ιατρικϊν Εργαςτθρίων, ΤΕ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εν ελλείψει αυτϊν, οι
κζςεισ κα καλυφκοφν από ΔΕ Ραραςκευαςτϊν-ςτριϊν
 2 Ψυχολόγοι, ΡΕ Ψυχολόγων

Δ. Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Τ. Λζρου
 2 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Ρακολογίασ ι Γενικισ Ιατρικισ
 2 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Ραιδιατρικισ
 2 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Μαιευτικισ – Γυναικολογίασ
 1 Ιατρόσ, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Νευρολογίασ
 3 Νοςθλευτζσ, ΡΕ ι ΤΕ κατθγορίασ
 2 Μαίεσ, ΤΕ κατθγορίασ
 2 Τεχνολόγοι Ιατρικϊν Εργαςτθρίων, ΤΕ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων.
 2 Ψυχολόγοι, ΡΕ Ψυχολόγων
 2 Διαπολιτιςμικοί Μεςολαβθτζσ

Ε. Γενικό Νοςοκομείο – Κζντρο Τγείασ Κω «Ιπποκράτειον»
 2 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Ρακολογίασ
 2 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Γενικισ Χειρουργικισ
 2 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Ορκοπεδικισ
 1 Ιατρόσ, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Ουρολογίασ
 5 Νοςθλευτζσ, ΡΕ ι ΤΕ κατθγορίασ
 2 Μαίεσ, ΤΕ κατθγορίασ
 1 Τεχνολόγο Ιατρικϊν Εργαςτθρίων, ΤΕ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων.
 2 Ψυχολόγοι, ΡΕ Ψυχολόγων
 2 Διαπολιτιςμικοί Μεςολαβθτζσ
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Σ. Γενικό Νοςοκομείο Ρόδου «Ανδρζασ Παπανδρζου»
 4 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Γενικισ Ιατρικισ ι Ρακολογίασ
 2 Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν, ειδικότθτασ Ορκοπεδικισ
 5 Νοςθλευτζσ, ΡΕ ι ΤΕ κατθγορίασ

Η. Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνησ
1. Τομζασ Μυτιλινθσ: 9 Διαςϊςτεσ/Ρλιρωμα Αςκενοφόρου
2. Τομζασ Χίου: 5 Διαςϊςτεσ/Ρλιρωμα Αςκενοφόρου
3. Τομζασ Σάμου: 5 Διαςϊςτεσ/Ρλιρωμα Αςκενοφόρου
4. Τομζασ Λζρου: 3 Διαςϊςτεσ/Ρλιρωμα Αςκενοφόρου
5. Τομζασ Καλφμνου: 5 Διαςϊςτεσ/Ρλιρωμα Αςκενοφόρου
6. Τομζα Κω: 7 Διαςϊςτεσ/Ρλιρωμα Αςκενοφόρου
7. Τομζασ όδου: 6 Διαςϊςτεσ/Ρλιρωμα Αςκενοφόρου

 Τποζργο 5 (Παροχή υγειονομικϊν και ψυχοκοινωνικϊν υπηρεςιϊν ςτα Κζντρα
Τποδοχήσ & Σαυτοποίηςησ)
ΚΩΔ. ΘΕΘ

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ

Ε1

Ιατροί

Ε2

Νοςθλευτζσ ΡΕ/ΤΕ

Ε3

Ψυχολόγοι

Ε4

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Ε5

Διαπολιτιςμικοί
μεςολαβθτζσ

ΧΕΘ
ΕΡΓΑΙΑ
Σφμβαςθ
ζργου
Σφμβαςθ
ζργου
Σφμβαςθ
ζργου
Σφμβαςθ
ζργου
Σφμβαςθ
ζργου

ΑΡΙΘ.
ΑΣΟΜΩΝ
39
49
30
53
55

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ

Ζωσ 19-01-2018
Ζωσ 19-01-2018
Ζωσ 19-01-2018
Ζωσ 19-01-2018
Ζωσ 19-01-2018

Α. ΚΥΤ Λζςβου
 14 Ιατροί, ειδικοτιτων Γενικισ Ιατρικισ ι Ρακολογίασ ι Ραιδιατρικισ ι Ψυχιατρικισ. Εν
ελλείψει αυτϊν, οι κζςεισ μποροφν να καλυφκοφν από Ιατροφσ λοιπϊν ειδικοτιτων. Εν
ελλείψει αυτϊν, οι κζςεισ μποροφν να καλυφκοφν από Ιατροφσ άνευ ειδικότθτασ.
 16 Νοςθλευτζσ, ΡΕ ι ΤΕ Νοςθλευτικισ. Εν ελλείψει αυτϊν, οι κζςεισ κα καλυφκοφν από
ΔΕ Νοςθλευτζσ
 8 Ψυχολόγοι, ΡΕ Ψυχολόγων
 18 Κοινωνικοί Λειτουργοί, ΡΕ/ΤΕ κατθγορίασ
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 17 Διαπολιτιςμικοί Μεςολαβθτζσ

Β. ΚΥΤ Χίου
 6 Ιατροί, Γενικισ Ιατρικισ ι Ρακολογίασ ι Ραιδιατρικισ ι Ψυχιατρικισ. Εν ελλείψει
αυτϊν, οι κζςεισ μποροφν να καλυφκοφν από Ιατροφσ λοιπϊν ειδικοτιτων. Εν ελλείψει
αυτϊν, οι κζςεισ μποροφν να καλυφκοφν από Ιατροφσ άνευ ειδικότθτασ.
 8 Νοςθλευτζσ, ΡΕ ι ΤΕ Νοςθλευτικισ. Εν ελλείψει αυτϊν, οι κζςεισ κα καλυφκοφν από
ΔΕ Νοςθλευτζσ
 6 Ψυχολόγοι, ΡΕ Ψυχολόγων
 9 Κοινωνικοί Λειτουργοί, ΡΕ/ΤΕ κατθγορίασ
 10 Διαπολιτιςμικοί Μεςολαβθτζσ

Γ. ΚΥΤ Σάμου
 7 Ιατροί, Γενικισ Ιατρικισ ι Ρακολογίασ ι Ραιδιατρικισ ι Ψυχιατρικισ. Εν ελλείψει
αυτϊν, οι κζςεισ μποροφν να καλυφκοφν από Ιατροφσ λοιπϊν ειδικοτιτων. Εν ελλείψει
αυτϊν, οι κζςεισ μποροφν να καλυφκοφν από Ιατροφσ άνευ ειδικότθτασ.
 9 Νοςθλευτζσ, ΡΕ ι ΤΕ Νοςθλευτικισ. Εν ελλείψει αυτϊν, οι κζςεισ κα καλυφκοφν από
ΔΕ Νοςθλευτζσ
 5 Ψυχολόγοι, ΡΕ Ψυχολόγων
 8 Κοινωνικοί Λειτουργοί, ΡΕ/ΤΕ κατθγορίασ
 11 Διαπολιτιςμικοί Μεςολαβθτζσ

Δ. ΚΥΤ Λζρου
 6 Ιατροί, Γενικισ Ιατρικισ ι Ρακολογίασ ι Ραιδιατρικισ ι Ψυχιατρικισ. Εν ελλείψει
αυτϊν, οι κζςεισ μποροφν να καλυφκοφν από Ιατροφσ λοιπϊν ειδικοτιτων. Εν ελλείψει
αυτϊν, οι κζςεισ μποροφν να καλυφκοφν από Ιατροφσ άνευ ειδικότθτασ.
 8 Νοςθλευτζσ, ΡΕ ι ΤΕ Νοςθλευτικισ. Εν ελλείψει αυτϊν, οι κζςεισ κα καλυφκοφν από
ΔΕ Νοςθλευτζσ
 5 Ψυχολόγοι, ΡΕ Ψυχολόγων
 10 Κοινωνικοί Λειτουργοί, ΡΕ/ΤΕ κατθγορίασ
 9 Διαπολιτιςμικοί Μεςολαβθτζσ
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Ε. ΚΥΤ Κω
 6 Ιατροί, Γενικισ Ιατρικισ ι Ρακολογίασ ι Ραιδιατρικισ ι Ψυχιατρικισ. Εν ελλείψει
αυτϊν, οι κζςεισ μποροφν να καλυφκοφν από Ιατροφσ λοιπϊν ειδικοτιτων. Εν ελλείψει
αυτϊν, οι κζςεισ μποροφν να καλυφκοφν από Ιατροφσ άνευ ειδικότθτασ.
 8 Νοςθλευτζσ, ΡΕ ι ΤΕ Νοςθλευτικισ. Εν ελλείψει αυτϊν, οι κζςεισ κα καλυφκοφν από
ΔΕ Νοςθλευτζσ
 6 Ψυχολόγοι, ΡΕ Ψυχολόγων
 8 Κοινωνικοί Λειτουργοί, ΡΕ/ΤΕ κατθγορίασ
 8 Διαπολιτιςμικοί Μεςολαβθτζσ

2. ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΘΨΘ
Σφμφωνα με τισ ανωτζρω κζςεισ, καταρτίηονται πίνακεσ κατά κατθγορία, κλάδο και
ειδικότθτα ςτουσ οποίουσ εντάςςονται οι υποψιφιοι όλων των προβλεπομζνων από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ κατθγοριϊν, κλάδων και ειδικοτιτων, με κριτιρια ςφμφωνα με τα
παρακάτω προςόντα:

Α. ΠΕ Ιατρϊν, όλων των ειδικοτήτων ανάλογα με τα κριτήρια τησ προσ κάλυψη θζςη

Α.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Ιατρικισ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ.
β) Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ.
γ) Τίτλοσ ιατρικισ ειδικότθτασ.
δ) Βεβαίωςθ εκπλιρωςθσ υποχρεωτικισ υπθρεςίασ υπαίκρου ι νόμιμθσ απαλλαγισ.
ε) Βεβαίωςθ εγγραφισ μζλουσ Ιατρικοφ ςυλλόγου.

Α.2. Πρόςθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογοφμενα Προςόντα:
α) Διδακτορικό δίπλωμα ςπουδϊν.
β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν.
γ) Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με επαγγζλματα υγείασ.
δ) Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ.
ε) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Υ.
ςτ) Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν (Αγγλικισ ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ πζραν τθσ ελλθνικισ).
η) Εμπειρία ςε πλθκυςμό προςφφγων/μεταναςτϊν.
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Β. ΠΕ Νοςηλευτικήσ

Β.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Νοςθλευτικισ.
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Νοςθλευτι- Νοςθλεφτριασ ι βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ
νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ Νοςθλευτι- Νοςθλεφτριασ.
γ) Ταυτότθτα μζλουσ τθσ Ζνωςθσ Νοςθλευτϊν/τριϊν Ελλάδοσ (Ε.Ν.Ε.), θ οποία να είναι ςε
ιςχφ ι Βεβαίωςθ Ανανζωςθσ Εγγραφισ ςτθν Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδοσ (Ε.Ν.Ε.) του
τρζχοντοσ ζτουσ ι Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτθν Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδασ (Ε.Ν.Ε.), για
όςουσ εγγράφονται για πρϊτθ φορά, θ οποία είναι ςε ιςχφ μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου
του επόμενου ζτουσ από τθν ζκδοςι τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4, παρ.5 του
ν.3252/2004.

Β.2. Πρόςθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογοφμενα Προςόντα:
α) Διδακτορικό δίπλωμα ςπουδϊν.
β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν.
γ) Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με επαγγζλματα υγείασ.
δ) Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ.
ε) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Υ.
ςτ) Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν (Αγγλικισ ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ πζραν τθσ ελλθνικισ).
η) Εμπειρία ςε πλθκυςμό προςφφγων/μεταναςτϊν.

Γ. ΠΕ Κοινωνικήσ Εργαςίασ /Κοινωνικϊν Λειτουργϊν

Γ.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Κοινωνικισ Εργαςίασ ι Κοινωνικισ Διοίκθςθσ.
β) Άδεια Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ ι Κοινωνικισ Εργαςίασ ι
Βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ
Κοινωνικοφ Λειτουργοφ.

Γ2. Πρόςθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογοφμενα Προςόντα:
α) Διδακτορικό δίπλωμα ςπουδϊν.
β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν.
γ) Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με επαγγζλματα υγείασ.
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δ) Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ.
ε) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Y.
ςτ) Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν (Αγγλικισ ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ πζραν τθσ ελλθνικισ).
η) Εμπειρία ςε πλθκυςμό προςφφγων/μεταναςτϊν.

Δ. ΠΕ Διοικητικοφ – Οικονομικοφ

Δ.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου
(Ε.Α.Ρ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ
τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ.
β) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Υ.
γ) Γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ (Αγγλικά ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ πζραν τθσ
ελλθνικισ).

Δ.2. Πρόςθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογοφμενα Προςόντα:
α) Διδακτορικό δίπλωμα ςπουδϊν.
β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν.
γ) Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με τθ Διοίκθςθ και Οικονομικά.
δ) Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ.

Ε. ΣΕ Νοςηλευτικήσ

Ε.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Ρτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Νοςθλευτικισ (Α.Τ.Ε.Ι. ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα
Ρ.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα Α.Τ.Ε.Ι. ι Ρ.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι το ομϊνυμο ι
αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ
ι αλλοδαπισ).
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Νοςθλευτι- Νοςθλεφτριασ ι βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ
νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ Νοςθλευτι- Νοςθλεφτριασ.
γ) Ταυτότθτα μζλουσ τθσ Ζνωςθσ Νοςθλευτϊν/τριϊν Ελλάδοσ (ΕΝΕ), θ οποία να είναι ςε
ιςχφ ι Βεβαίωςθ Ανανζωςθσ Εγγραφισ ςτθν Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδοσ (ΕΝΕ) του
τρζχοντοσ ζτουσ ι Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτθν Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδασ (ΕΝΕ), για όςουσ
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εγγράφονται για πρϊτθ φορά, θ οποία είναι ςε ιςχφ μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου του
επόμενου ζτουσ από τθν ζκδοςι τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4, παρ.5 του
ν.3252/2004.

Ε.2 Πρόςθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογοφμενα Προςόντα:
α) Διδακτορικό δίπλωμα ςπουδϊν.
β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν.
γ) Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με επαγγζλματα υγείασ.
δ) Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ .
ε) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Υ.
ςτ) Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν (Αγγλικισ ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ πζραν τθσ ελλθνικισ).
η) Εμπειρία ςε πλθκυςμό προςφφγων/μεταναςτϊν.

Σ. ΣΕ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν

Σ.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Ρτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ (Α.Τ.Ε.Ι. ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
δίπλωμα Ρ.Σ.Ε. (Α.Τ.Ε.Ι.) ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα Α.Τ.Ε.Ι. ι Ρ.Σ.Ε.
(Α.Τ.Ε.Ι.) τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι το
ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ).
β) Άδεια Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ ι Κοινωνικισ Εργαςίασ ι
Βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ
Κοινωνικοφ Λειτουργοφ.

Σ.2. Πρόςθετα προςόντα:
α) Διδακτορικό δίπλωμα ςπουδϊν.
β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν.
γ) Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με επαγγζλματα υγείασ .
δ) Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ.
ε) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Υ.
ςτ) Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν (Αγγλικά ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ πζραν τθσ ελλθνικισ).
η) Εμπειρία ςε πλθκυςμό προςφφγων/μεταναςτϊν.
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Η. ΣΕ Επιςκεπτϊν/-τριϊν Τγείασ

Η.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Ρτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Επιςκεπτϊν και Επιςκεπτριϊν Υγείασ ι Δθμόςιασ Υγείασ και
Κοινοτικισ Υγείασ με κατεφκυνςθ Κοινοτικισ Υγείασ (Α.Τ.Ε.Ι. ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
δίπλωμα Ρ.Σ.Ε. (Α.Τ.Ε.Ι.) ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα Α.Τ.Ε.Ι. ι Ρ.Σ.Ε.
(Α.Τ.Ε.Ι.) τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι το
ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ).
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Επιςκεπτϊν- Επιςκεπτριϊν Υγείασ ι βεβαίωςθ ότι πλθροί
όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Επιςκζπτθ –
Επιςκζπτριασ Υγείασ.
γ) Ταυτότθτα μζλουσ του Ρανελλθνίου Συλλόγου Επιςκεπτϊν Υγείασ (Ρ.Σ.Ε.Υ.), θ οποία να
είναι ςε ιςχφ ι Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτον Ρ.Σ.Ε.Υ. για όςουσ εγγράφονται για πρϊτθ φορά, θ
οποία να είναι ςε ιςχφ μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου του επόμενου ζτουσ από τθν ζκδοςι
τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 παρ. 5 τθσ Υ.Α. Γ4α/Γ.Ρ.100714/12-12-2014
(Φ.Ε.Κ. 3477/Βϋ/23.12.2014).

Η.2 Πρόςθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογοφμενα Προςόντα:
α) Διδακτορικό δίπλωμα ςπουδϊν.
β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν.
γ) Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με επαγγζλματα υγείασ .
δ) Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ.
ε) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Υ.
ςτ) Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν (Αγγλικισ ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ πζραν τθσ ελλθνικισ).
η) Εμπειρία ςε πλθκυςμό προςφφγων/μεταναςτϊν.

H. ΔΕ Βοηθϊν Νοςηλευτϊν/-τριϊν

H.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Ρτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ Μζςθσ Τεχνικισ Επαγγελματικισ Νοςθλευτικισ
Σχολισ (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ) ι Δ.Ι.Ε.Κ ι ειδικοτιτων Βοθκϊν Νοςθλευτϊν ι Βοθκϊν Νοςοκόμων ι
Νοςθλευτικισ ι Νοςθλευτικισ Τραυματολογίασ (Βοθκόσ Τραυματολογίασ ορκοπεδικισ) ι
Νοςθλευτικισ

Χειρουργείου

ι

Νοςθλευτικισ

Ογκολογικϊν

Ρακιςεων

(Ειδικισ
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Νοςθλευτικισ) ι Νοςθλευτικισ Μονάδων Εντατικισ Θεραπείασ ι Νοςθλευτικισ Ατόμων με
Ψυχικζσ Ρακιςεισ ι Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Μαιευτικισ ι Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Γενικισ
Νοςθλείασ ι Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Τραυματολογίασ ι Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Χειρουργείου
ι Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Ογκολογικϊν πακιςεων ι Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Μονάδων
Εντατικισ Θεραπείασ ι Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Ατόμων με Ειδικζσ πακιςεισ ι Βοθκϊν
Γενικισ Νοςθλείασ ι Βοθκόσ Νοςθλευτι δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ βοθκοφ νοςθλευτι-τριασ ι βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ
νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του βοθκοφ νοςθλευτι-τριασ.

H.2. Πρόςθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογοφμενα Προςόντα:
α) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Υ.
β) Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (Αγγλικά ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ πζραν τθσ ελλθνικισ).
γ) Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με επαγγζλματα υγείασ.
δ) Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ.
ε) Εμπειρία ςε πλθκυςμό προςφφγων/μεταναςτϊν.

Θ. ΠΕ Επιδημιολόγοσ Πεδίου

Θ.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Ρτυχίο ΑΕΙ Επαγγελμάτων Υγείασ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνο πτυχίο αλλοδαπισ
β) Μεταπτυχιακόσ ι Διδακτορικόσ Τίτλοσ ςπουδϊν ςτον τομζα τθσ Δθμόςιασ Υγείασ ι
Επιδθμιολογίασ
γ) Καλι γνϊςθ τουλάχιςτον μιασ ξζνθσ γλϊςςασ
δ) Καλι γνϊςθ και ικανότθτα χειριςμοφ Η/Υ.

Θ.2. Πρόςθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογοφμενα Προςόντα:
α) Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με επαγγζλματα υγείασ.
β) Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ.
γ) Εμπειρία ςε πλθκυςμό προςφφγων/μεταναςτϊν.

Ι. ΠΕ Ψυχολόγων
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Ι.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Ρτυχίο Ψυχολογίασ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνο πτυχίο αλλοδαπισ
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ.

Ι.2. Πρόςθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογοφμενα Προςόντα:
α) Διδακτορικό δίπλωμα ςπουδϊν.
β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν.
γ) Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με επαγγζλματα υγείασ.
δ) Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ.
ε) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Y.
ςτ) Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν (Αγγλικισ ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ πζραν τθσ ελλθνικισ).
η) Εμπειρία ςε πλθκυςμό προςφφγων/μεταναςτϊν.

Κ. ΣΕ Σεχνολόγων Ιατρικϊν Εργαςτηρίων
Κ.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Ρτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγων Ιατρικϊν Εργαςτθρίων ι αναγνωριςμζνο πτυχίο αλλοδαπισ
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ.

Κ.2. Πρόςθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογοφμενα Προςόντα:
α) Διδακτορικό δίπλωμα ςπουδϊν.
β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν.
γ) Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με επαγγζλματα υγείασ.
δ) Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ.
ε) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Y.
ςτ) Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν (Αγγλικισ ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ πζραν τθσ ελλθνικισ).

Λ. ΣΕ Μαιευτϊν/Μαιϊν
Λ.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Ρτυχίο ΤΕΙ Μαιευτικισ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνο πτυχίο αλλοδαπισ
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
γ) Εγγραφι ςτον επιςτθμονικό ςφλλογο Μαιευτϊν/Μαιϊν τθσ Ρεριφζρειασ

Λ.2. Πρόςθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογοφμενα Προςόντα:
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α) Διδακτορικό δίπλωμα ςπουδϊν.
β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν.
γ) Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με επαγγζλματα υγείασ.
δ) Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ.
ε) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Y.
ςτ) Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν (Αγγλικισ ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ πζραν τθσ ελλθνικισ).

Μ. ΔΕ Διαςωςτϊν/Πληρϊματοσ Αςθενοφόρων

Μ.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ τθσ ειδικότθτασ «Ρλιρωμα Αςκενοφόρου −
Διαςϊςτθσ» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι
αναγνωριςμζνο πτυχίο αλλοδαπισ. Σε περίπτωςθ που δεν κακίςταται δυνατι θ πλιρωςθ
κζςεων από υποψθφίουσ με το προαναφερόμενο δίπλωμα γίνεται δεκτόσ απολυτιριοσ
τίτλοσ Ελλθνικοφ Λυκείου ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ και βεβαίωςθ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΕΚ ΕΚΑΒ τθσ ειδικότθτασ «Ρλιρωμα
Αςκενοφόρου - Διαςϊςτθσ»

Μ.2. Πρόςθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογοφμενα Προςόντα:
α) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Υ.
β) Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (Αγγλικά ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ πζραν τθσ ελλθνικισ).
γ) Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με επαγγζλματα υγείασ.
δ) Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ.

Ν. Διαπολιτιςμικοί Μεςολαβητζσ

Ν.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν – Αραβικά, Φαρςί ι Ουρντοφ ι και καταγωγι.
β) Γνϊςθ τθσ ελλθνικισ και εν ελλείψει αυτισ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (μζςω οποιουδιποτε
επίςθμου εγγράφου ι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν.1599/1986.
γ) Άδεια εργαςίασ ςτθν θμεδαπι

Ν.2. Πρόςθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογοφμενα Προςόντα:
α) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Υ.
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β) Γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ.
γ) Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ.
δ) Εμπειρία ςε πλθκυςμό προςφφγων/μεταναςτϊν.

Ξ. υντονιςτζσ Πεδίου
Ξ.1. Τποχρεωτικά Προςόντα:
α) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου
(Ε.Α.Ρ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ
τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ.
β) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Υ.
γ) Γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ (Αγγλικά ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ πζραν τθσ
ελλθνικισ).
δ) Εμπειρία ςε πλθκυςμό προςφφγων/μεταναςτϊν

Ξ.2. Πρόςθετα, μη υποχρεωτικά, βαθμολογοφμενα Προςόντα:
α) Διδακτορικό δίπλωμα ςπουδϊν.
β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν.
γ) Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με επαγγζλματα υγείασ.

3. ΠΙΝΑΚΕ ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ
Η μοριοδότθςθ του προςωπικοφ ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ ανά κατθγορία, κλάδο
και ειδικότθτα, γίνεται ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα:

ΚΡΙΣΘΡΙΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ

Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια

ΠΕ-ΣΕ

Βακμόσ Ρτυχίου1

Βακμόσ επί εκατόν δζκα (110) μονάδεσ

Διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτο γνωςτικό αντικείμενο
Διδακτορικόσ
αντικείμενο

τίτλοσ

ΔΕ

ςπουδϊν

ςε

άλλο

γνωςτικό

Τετρακόςιεσ (400) μονάδεσ

-

Διακόςιεσ (200) μονάδεσ

-
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Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον
φοίτθςθσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον
φοίτθςθσ ςε άλλο γνωςτικό αντικείμενο
Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με επαγγζλματα υγείασ
Δεφτερο πτυχίο ςχετικό με τθ Διοίκθςθ και τθν Οικονομία

Διακόςιεσ (200) μονάδεσ

-

Εκατό (100) μονάδεσ

-

Εκατόν πενιντα (150) μονάδεσ

-

Εκατό (100) μονάδεσ

Άριςτθ : Εβδομιντα (70) μονάδεσ
Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ *με μζγιςτο βακμολογοφμενο τισ
τρεισ (3) ξζνεσ γλϊςςεσ+ 6

Γνϊςθ

χειριςμοφ

Η/Υ

Ρολφ καλι: Ρενιντα (50) μονάδεσ
Καλι: Τριάντα (30) μονάδεσ

(όπου

δεν

αναφζρεται

ωσ

απαραίτθτο προςόν) ςτα αντικείμενα: (α) επεξεργαςίασ
κειμζνων, (β) υπολογιςτικϊν φφλλων και (γ) υπθρεςιϊν

Ογδόντα (80) μονάδεσ

διαδικτφου
Για

του

υποψιφιουσ

κλάδου

Δ.Ε.

Δίπλωμα

μεταδευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ του

Εκατόν

Ο.Ε.Ε.Κ. δωδεκάμθνθσ (12) τουλάχιςτον φοίτθςθσ, ι

πενιντα

δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το
γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ τθσ αυτισ εκπαιδευτικισ

-

(150)
μονάδεσ

βακμίδασ με τον τίτλο ςπουδϊν που απαιτείται από τθν
προκιρυξθ/πρόςκλθςθ/ανακοίνωςθ.7
Β. Εμπειρία

ΠΕ-ΣΕ

Χρόνοσ από τθν θμερομθνία απόκτθςθσ του τίτλου τθσ

Τριακόςιεσ (300) μονάδεσ *Από

ειδικότθτασ (για τθν κατθγορία ΡΕ Ιατρϊν)

ζνα (1) ζωσ δϊδεκα (12) μινεσ+

ΔΕ

-
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Διακόςιεσ (200) μονάδεσ *Από
δεκατρείσ (13) ζωσ δζκα οκτϊ
(18) μινεσ+
Εκατό (100) μονάδεσ *Από δζκα
εννζα (19) μινεσ και άνω, ζωσ
είκοςι τζςςερεισ (24)+
Επτά (7) μονάδεσ ανά μινα ζωσ και τετρακόςιεσ
είκοςι (420) μονάδεσ
Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ κζςθσ *ζωσ και
εξιντα (60) μινεσ+4

Εμπειρία ςε πλθκυςμό προςφφγων/μεταναςτϊν *ζωσ και
εξιντα (60) μινεσ+5
Γ. Κοινωνικά Κριτήρια

Ανιλικα τζκνα του υποψιφιου

Υποψιφιοσ – τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ11

Τζςςερισ (4) μονάδεσ ανά μινα ζωσ και
διακόςιεσ ςαράντα (240) μονάδεσ
ΠΕ-ΣΕ

Για κάκε ζνα από τα τζκνα πενιντα (50)
μονάδεσ ζωσ και τριακόςιεσ (300) μονάδεσ

Εβδομιντα (70) μονάδεσ

Υποψιφιοσ - τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ11

Ρενιντα (50) μονάδεσ

Υποψιφιοσ γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ

Εκατό (100) μονάδεσ

Υποψιφιοσ με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω12

Εκατό (100) μονάδεσ

Υποψιφιοσ με ανιλικο τζκνο ι επιμζλεια ανθλίκου το
οποίο ζχει ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω12

ΔΕ

Εκατό (100) μονάδεσ
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Για κάκε κατθγορία υπολογίηονται αντίςτοιχα τα μόρια ςφμφωνα με τα υποχρεωτικά και μθ
προςόντα κάκε κατθγορίασ, κλάδου και ειδικότθτασ, όπωσ ορίηονται ςτο Μζροσ Τρίτο.

4. ΕΙΡΑ ΚΑΣΑΣΑΞΘ – ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ
Κάκε υποψιφιοσ, εφόςον κατζχει τα υποχρεωτικά προςόντα πρόςλθψθσ,
κατατάςςεται ανά κατθγορία και ειδικότθτα ςε πίνακεσ κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά
ςυνολικισ βακμολογίασ, όπωσ αυτι προκφπτει από το άκροιςμα τθσ βακμολόγθςθσ των
κριτθρίων του ανωτζρω πίνακα, λαμβανομζνων υπ’ όψθ πζραν των υποχρεωτικϊν, και τα
όποια άλλα, περιοριςτικά αναφερόμενα, μθ υποχρεωτικά, αλλά επικουρικά και ςωρευτικά
βακμολογοφμενα προςόντα ςτο Μζροσ Δεφτερο, διακζτει και επικαλείται:
(1) Ο βακμόσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν Ρανεπιςτθμιακισ, Τεχνολογικισ *βάςθ πζντε (5)
άριςτα (10)+ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ *αναγόμενοσ ςτθν δεκάβακμθ (10βακμθ)
κλίμακα+ υπολογίηεται με δφο δεκαδικά ψθφία.
(2) Για τουσ υποψθφίουσ Ρανεπιςτθμιακισ ι Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ρ.Ε. ι Τ.Ε.) ωσ
δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ,
κεωρείται μόνο ο τίτλοσ Α.Ε.Ι. (ΡΕ) προκειμζνου για τισ κζςεισ Ρανεπιςτθμιακισ
Εκπαίδευςθσ (Ρ.Ε.) και μόνο ο τίτλοσ Α.Τ.Ε.Ι. (ΤΕ) προκειμζνου για τισ κζςεισ τθσ κατθγορίασ
Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Τ.Ε.).
(3) Αν ο υποψιφιοσ κατζχει δεφτερο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν,
μοριοδοτείται επιπλζον με ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) των μορίων που
προβλζπονται για τον αντίςτοιχο πρϊτο τίτλο. Βακμολογοφνται το μζγιςτο δφο (2)
μεταπτυχιακοί και δφο (2) διδακτορικοί τίτλοι ςπουδϊν. Ιςχφουν όλοι οι ςυνδυαςμοί
μεταξφ ςυνόλου διδακτορικϊν και ςυνόλου μεταπτυχιακϊν τίτλων, κάκε φορά όμωσ
υπολογίηεται ο ςυνδυαςμόσ τίτλων που αποδίδει τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ανά κατθγορία
(μεταπτυχιακό/διδακτορικό).
(4) Η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδεσ ανά μινα και ζωσ εξιντα (60) μινεσ, και
ωσ τζτοια κεωρείται θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ ζργου ςτο δθμόςιο ι τον
ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε κακικοντα ι ζργα ςυναφι με το γνωςτικό
αντικείμενο του τίτλου ςπουδϊν ι με το αντικείμενο τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ, μετά τθν
απόκτθςθ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν με τον οποίο ο υποψιφιοσ μετζχει ςτθ
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διαγωνιςτικι διαδικαςία και ωσ προσ τισ περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ απαιτείται άδεια
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, μετά τθ λιψθ τθσ άδειασ.
(5) Η εμπειρία ςε πλθκυςμό προςφφγων/μεταναςτϊν μοριοδοτείται με τζςςερισ (4)
μονάδεσ ανά μινα και ζωσ εξιντα (60) μινεσ, και ωσ τζτοια κεωρείται θ απαςχόλθςθ με
ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ ζργου ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ
επαγγζλματοσ ςε κακικοντα ι ζργα ςυναφι με εμπειρία ςτο πεδίο ςε πλθκυςμό
προςφφγων/μεταναςτϊν, μετά τθν απόκτθςθ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν με τον οποίο ο
υποψιφιοσ μετζχει ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία και ωσ προσ τισ περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ
απαιτείται άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, μετά τθ λιψθ τθσ άδειασ.
(6) Για τον υποψιφιο που γνωρίηει περιςςότερεσ ξζνεσ γλϊςςεσ θ βακμολογία είναι
ακροιςτικι του επιπζδου τθσ πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ και τθσ γνϊςθσ ζωσ και δφο (2)
επιπλζον.
(7) Για τουσ υποψθφίουσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.), για τουσ οποίουσ
απαιτοφνται ωσ τυπικά προςόντα πρόςλθψθσ διαηευκτικά περιςςότεροι του ενόσ τίτλοι
ςπουδϊν Δ.Ε., ςυμπεριλαμβάνεται ςε αυτοφσ το δίπλωμα μεταδευτεροβάκμιασ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ του Ο.Ε.Ε.Κ. δωδεκάμθνθσ (12) τουλάχιςτον φοίτθςθσ, ι
δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ
τθσ αυτισ εκπαιδευτικισ βακμίδασ με τον τίτλο ςπουδϊν που απαιτείται από τθν
προκιρυξθ/πρόςκλθςθ/ανακοίνωςθ. Ο υποψιφιοσ που κατζχει δφο ι περιςςότερουσ από
τουσ τίτλουσ αυτοφσ, προκειμζνου για τθν κατάταξι του ςτον πίνακα, βακμολογείται, με
150 μονάδεσ για το δεφτερο τίτλο ςπουδϊν, είτε είναι ςυναφισ, είτε όχι με το γνωςτικό
αντικείμενο. Επίςθσ, για τουσ υποψιφιουσ του κλάδου ΔΕ Βοθκϊν Νοςθλευτϊν/-τριϊν,
που κατζχουν δφο ι περιςςότερουσ τίτλουσ ςπουδϊν, ζκαςτοσ των οποίων ορίηεται από
τθν προκιρυξθ ωσ τυπικό προςόν πρόςλθψθσ, προκειμζνου για τθν κατάταξι τουσ,
λαμβάνεται υπόψθ ο δθλωκείσ από αυτοφσ βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν, χωρίσ να ερευνάται
εάν θ άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι θ βεβαίωςθ αποκτικθκε με βάςθ αυτόν τον τίτλο
ςπουδϊν. Ο δεφτεροσ εκ των αποδεκτϊν τίτλων ςπουδϊν βακμολογείται επίςθσ με 150
μονάδεσ.
(8) Για τουσ υποψθφίουσ που ιςχφει το κριτιριο τθσ εντοπιότθτασ, ιτοι μόνιμοι κάτοικοι τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, το κριτιριο αυτό κα επιβεβαιϊνεται
από τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ που διατθρεί θ Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων ςτθν
θλεκτρονικι ςελίδα http://www.gsis.gr του κόμβου TAXISnet, για το κάκε φυςικό πρόςωπο.
Οι ωσ ανωτζρω αναφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι προτάςςονται εντόσ του ιδίου πίνακα
προςόντων, των λοιπϊν υποψθφίων ανεξάρτθτα από το ςφνολο των μονάδων που
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ςυγκεντρϊνουν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν τουλάχιςτον τα απαραίτθτα τυπικά
προςόντα τθσ παροφςασ και κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά ςυνολικισ βακμολογίασ.
(9) Μεταξφ ιςοβακμοφντων υποψθφίων προθγείται ο υποψιφιοσ που ζχει περιςςότερεσ
μονάδεσ ςτο πρϊτο κριτιριο (τίτλοσ ςπουδϊν) και αν αυτζσ ςυμπίπτουν ςτο δεφτερο
κριτιριο και οφτω κακεξισ. Αν εξαντλθκοφν όλα τα κριτιρια χωρίσ να καταςτεί δυνατόσ ο
κακοριςμόσ τθσ ςειράσ μεταξφ των ιςοβακμοφντων, προθγείται αυτόσ που ζχει το νεότερο
τίτλο ςπουδϊν (ι και ειδικότθτασ για το ιατρικό προςωπικό) με βάςθ το ζτοσ απόκτθςισ
του και αν αυτόσ ςυμπίπτει προθγείται ο νεότεροσ ςτθν θλικία με βάςθ τθν θμερομθνία
γζννθςισ του ενϊ αν εξαντλθκοφν όλα τα παραπάνω κριτιρια, θ μεταξφ τουσ ςειρά
κακορίηεται για τουσ υποψθφίουσ τθσ Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε.), Τεχνολογικισ (Τ.Ε.) και
Δευτεροβάκμιασ (Δ.Ε.) Εκπαίδευςθσ ςε δθμόςια κλιρωςθ από τον Ρρόεδρο του
ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.
(10) Οι τίτλοι ςπουδϊν κακϊσ και οι τίτλοι ειδικότθτασ (προκειμζνου για υποψιφιοσ
ιατροφσ) τθσ αλλοδαπισ δε κα γίνονται δεκτοί εάν δεν είναι αρμοδίωσ αναγνωριςμζνοι.
(11) Οι υποψιφιοι που είναι πολφτεκνοι ορίηονται ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν
παρ.1 του άρκρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’). Η φπαρξθ τριϊν τζκνων ορίηεται
ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρου 3, παρ.1 του ν. 3454/2006. Για τθν απόδειξθ
των παραπάνω πρζπει να υποβλθκοφν όλα τα κατά περίπτωςθ πρόςφατα δικαιολογθτικά,
τα οποία πρζπει να ζχουν εκδοκεί εντόσ του τελευταίου τριμινου (3μθνου).
(12) Για τουσ υποψθφίουσ με αναπθρία, ποςοςτοφ εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω,
που τυγχάνουν και κθδεμόνεσ ανθλίκου, με ποςοςτό αναπθρίασ εξιντα επτά τοισ εκατό
(67%) και άνω, θ μοριοδότθςθ ιςχφει ςωρευτικά και οι μονάδεσ ακροίηονται. Σε κάκε
περίπτωςθ, ο υποψιφιοσ οφείλει να προςκομίςει ςχετικι πιςτοποίθςθ του ποςοςτοφ
αναπθρίασ από το ΚΕΡΑ (ν.3863/2010, ΦΕΚ 115 Α’) για κάκε μία εκ των περιπτϊςεων που
επικαλείται. Κατϋ εξαίρεςθ όταν οι υποψιφιοι πάςχουν από νοθτικι ςτζρθςθ ι αυτιςμό ι
κϊφωςθ, απαιτείται ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον πενιντα τοισ εκατό (50%). Η άςκθςθ
του δικαιϊματοσ από ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειασ αυτομάτωσ αποκλείει τα υπόλοιπα μζλθ
τθσ οικογζνειασ.
(13) Αν ο υποψιφιοσ είναι άνδρασ, κα πρζπει υποχρεωτικά να ζχει εκπλθρϊςει τισ
ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ ι να ζχει νόμιμα απαλλαγεί αυτϊν.
(14) Οι προχποκζςεισ όλων των υπαρχόντων, αναφερομζνων και υποβαλλομζνων
προςόντων από τουσ υποψθφίουσ κα πρζπει να ςυντρζχουν κατά το χρόνο τθσ λιξθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, λαμβανομζνου δε ιδιαιτζρωσ υπόψθ ότι ο εκάςτοτε
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υποψιφιοσ μαηί με τθν υποβολι τθσ αίτθςισ του, υπογράφει για τθν ορκότθτα των
υποβλθκζντων και επικαλουμζνων υπ’ αυτόν ςτοιχείων.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν τθν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
(ςε κλειςτό φάκελο) είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ
πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια
αρχι είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθ Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., Αγράφων
3-5, Μαροφςι, Τ.Κ 15123. Στθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ, το
εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ
αποςτολισ ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των
υποψθφίων.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ - ΕΝΣΑΕΙ

Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων κα γίνει από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία
ορίηεται από το ΚΕΕΛΡΝΟ. Η Επιτροπι κα αξιολογιςει τουσ υποψθφίουσ ςφμφωνα με
τον ανωτζρω πίνακα βακμολόγθςθσ κριτθρίων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, και κα
καταρτίςει

ςχετικοφσ

προςωρινοφσ

πίνακεσ

επιτυχόντων,

επιλαχόντων

και

απορριπτζων, οι οποίοι κα δθμοςιοποιθκοφν με ανάρτθςι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα του
ΚΕΕΛΡΝΟ.
Κατά των ανωτζρω προςωρινϊν πινάκων προςλθπτζων δφναται να αςκθκεί
ζνςταςθ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν που αρχίηει από
τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ δθμοςίευςισ - ανάρτθςισ τουσ ςτο διαδικτυακό τόπο του
ΚΕ.ΕΛ.Ρ.Ο. Επιπλζον, θ προκεςμία αυτι ορίηεται και αναφζρεται ρθτϊσ τόςο ςτθν
προκιρυξθ

όςο

και

ςτθν

οικεία

καταχϊριςθ

των

προςωρινϊν

πινάκων

προςλθπτζων/επιλαχόντων/απορριπτζων ςτο διαδικτυακό τόπο του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. Οι
ενςτάςεισ εξετάηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ενςτάςεων που ορίηεται από τ ο Δ.Σ.
του ΚΕΕΛΡΝΟ.
Η διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ κα ολοκλθρωκεί με ανάρτθςθ, ςτθν ιςτοςελίδα
του ΚΕΕΛΡΝΟ, οριςτικοφ πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτζων μετά και
τθν ζκδοςθ των αποφάςεων επί των ενςτάςεων. Πςοι επιλεγοφν κα ειδοποιθκοφν
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ατομικά. Επιςημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθζτουν τα ελάχιςτα
απαιτοφμενα προςόντα, θα αποκλείονται αυτομάτωσ από την περαιτζρω διαδικαςία
αξιολόγηςησ.

7. ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΧΟΛΘΘ

Οι ςυμβαλλόμενοι κα απαςχολθκοφν ςτο πρόγραμμα με ςφμβαςθ ζργου ζωσ και τισ 19
Ιανουαρίου

2018

με

άμεςθ

ζναρξθ.

Το

μζςο

μθνιαίο

μιςκολογικό

κόςτοσ

(ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των προβλεπόμενων κρατιςεων – ειςφορϊν), κάκε
ενδιαφερόμενου διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ αμοιβζσ των αντίςτοιχων ειδικοτιτων,
ςφμφωνα με το Ενιαίο Μιςκολόγιο.

8. ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1. Αίτθςθ – διλωςθ ςε ειδικό ζντυπο (Ραράρτθμα Ι). Η αίτθςθ - διλωςθ
ςυμπλθρϊνεται με ακρίβεια και ςε όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτιςεισ ςε
άλλο ζντυπο ι αιτιςεισ ςτισ οποίεσ δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα απαιτοφμενα
ςτοιχεία, δεν γίνονται δεκτζσ. Σθμειϊνεται ότι θ επιλογι προτίμθςθσ Α’ και Βϋ είναι
κακοριςτικι για τθν τελικι επιλογι των υποψθφίων και κα τθρθκεί αυςτθρά θ
ςειρά προτίμθςθσ ςτθν διλωςθ. Ο/θ υποψιφιοσ/α που δεν κα ςυμπλθρϊςει τα
μόρια για καμία από τισ δυο επιλογζσ προτίμθςθσ κεωρείται αποτυχϊν/ουςα .
2. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 όπωσ αυτι επιςυνάπτεται τθσ προκιρυξθσ για
τθν μθ καταδίκθ, παραπομπι, ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ κτλ του/τθσ
υποψθφίου/ιασ.
3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου κράτουσ μζλουσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ. Σε
περίπτωςθ πτυχίων από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται
φωτοαντίγραφο του ξενόγλωςςου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ
και φωτοαντίγραφο τθσ απόφαςθσ ιςοτιμίασ του ΔΟΑΤΑΡ. Πλα τα ξενόγλωςςα
πτυχία και πιςτοποιθτικά κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν μεταφραςτεί επίςθμα
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Στα απλά
φωτοαντίγραφα των ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν κα πρζπει να
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φαίνεται και θ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ (APOSTILLE) που ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο
πτυχίο ι πιςτοποιθτικό, όπου αυτι απαιτείται.
4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν.

Σε περίπτωςθ

Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν πανεπιςτθμίου κράτουσ μζλουσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ. Σε
περίπτωςθ Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν από χϊρεσ εκτόσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωςςου Μεταπτυχιακοφ
ι Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν

, φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ και

φωτοαντίγραφο τθσ απόφαςθσ ιςοτιμίασ του ΔΟΑΤΑΡ. Πλα τα ξενόγλωςςα
Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν
μεταφραςτεί επίςθμα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωςςων Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ τίτλου
ςπουδϊν κα πρζπει να φαίνεται και θ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ (APOSTILLE) που ζχει
τεκεί ςτο πρωτότυπο πτυχίο ι πιςτοποιθτικό, όπου αυτι απαιτείται.
5. Φωτοαντίγραφο απόφαςθσ άδειασ άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ (για τουσ
υποψιφιουσ ιατροφσ)
6. Φωτοαντίγραφο απόφαςθσ χοριγθςθσ τίτλου ειδικότθτασ (για τουσ υποψιφιουσ
Ιατροφσ).
7. Βεβαίωςθ του οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο ςυνολικόσ
χρόνοσ άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, θ αςκοφμενθ ειδικότθτα και ο
ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςισ τθσ (για τουσ υποψιφιουσ ιατροφσ).
8. Φωτοαντίγραφο Άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται).
9. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωςθσ ιδιότθτασ μζλουσ τθσ Ζνωςθσ Νοςθλευτϊν Ελλάδοσ
10. Εγγραφι ςτον Επαγγελματικό Σφλλογο (όπου απαιτείται)
11. Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ
12. Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γνϊςθσ Η/Υ
13. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ του εργοδότθ ι του αντίςτοιχου αςφαλιςτικοφ φορζα για
τθν απόδειξθ εμπειρία ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ.
14. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ του εργοδότθ για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ ςε
πλθκυςμό προςφφγων/μεταναςτϊν.
15. Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ ι φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι
φωτοαντίγραφο διαβατθρίου όταν πρόκειται για πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι φωτοαντίγραφο του Δικαιϊματοσ Άδειασ Εργαςίασ ςτθν
Ελλάδα .
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16. Ριςτοποιθτικό εκπλιρωςθσ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι νόμιμθσ απαλλαγισ από
αυτζσ, προκειμζνου περί ανδρϊν
17. Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ του οικείου διμου ι βεβαίωςθ
οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΡ για τουσ ζχοντεσ τθν
πολυτεκνικι ιδιότθτα (από 3 τζκνα και πάνω) ι τα τζκνα πολυτζκνων (οικογζνεια με
3 τζκνα και άνω).
18. Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ του οικείου διμου ι βεβαίωςθ
οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΡ για τουσ πολυτζκνουσ ι τα
τζκνα πολφτεκνων κακϊσ και πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ
Ρολυτζκνων Ελλάδοσ (ΑΣΡΕ).
19. Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ ι/και δικαςτικι απόφαςθ από τθν οποία
να προκφπτει θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ των τζκνων, για τθν απόδειξθ τθσ
πλιρωςθσ του κριτθρίου τθσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ.

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ
ΑΙΣΘΘ
Κζντρο Ελζγχου Και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.)
Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι
Για τθν:
Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με αρικμ. πρωτ. ………./…………….. ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ με τίτλο «Ολοκλθρωμζνθ επείγουςα παρζμβαςθ υγείασ για
τθν προςφυγικι κρίςθ».
Στοιχεία αποςτολζα: …………………………………
Κωδικόσ Θζςθσ: …………………………….
Τοποκεςία επιλογισ: ……………………………
ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΘΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ή
ΣΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ και αρχίηει από τθν
επόμενθ θμζρα τθσ δθμοςίευςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςτθν
ιςτοςελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. μζχρι τισ 25/07/2017 και ϊρα 15:00. Συμπλθρωματικζσ ι/και
διευκρινιςτικζσ πλθροφορίεσ για τα δικαιολογθτικά, υποχρεϊςεισ κλπ., παρζχονται από το
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Γραφείο Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ, ςτο τθλζφωνο
2105212894, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 09:00-15:00.

Με την υποβολή των προτάςεων εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ και των βιογραφικϊν
ςτοιχείων τουσ οι ενδιαφερόμενοι αποδζχονται πλήρωσ τουσ όρουσ τησ παροφςασ
πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ, καθϊσ και ότι η διαδικαςία δφναται με απόφαςη
τησ αναθζτουςασ αρχήσ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο
περιεχόμενο χωρίσ να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωςη των ενδιαφερομζνων ζναντι τησ
αναθζτουςασ αρχήσ.

Ο Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.

Αγάπιοσ Τερηίδθσ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ …………………..
Α’ ΕΠΙΛΟΓΘ: ΘΕΘ …………, ΣΟΠΟΘΕΙΑ ……………., ΤΠΟΕΡΓΟ……………….
ΒϋΕΠΙΛΟΓΘ: ΘΕΘ …………, ΣΟΠΟΘΕΙΑ ……………., ΤΠΟΕΡΓΟ……………….

Επϊνυμο:
Πνομα:
Πνομα πατρόσ:
Τθλζφωνο επικοινωνίασ:
Ε-mail:
Ημερομθνία γζννθςθσ:
Υπθκοότθτα:

Δθλϊνω υπεφκυνα ότι:
Α) διακζτω όλα τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν όςα αναφζρω ςτθν παροφςα (ςε
πρωτότυπα ι επίςθμα αντίγραφα)
Β) για τθν ανάλθψθ του ζργου και τθν είςπραξθ τθσ ςυμφωνθκείςασ αμοιβισ δεν
ςυντρζχει κανζνα κϊλυμα ςτο πρόςωπό µου και ςε αντίκετθ περίπτωςθ, κα φροντίςω
για τθν άρςθ κάκε κωλφματοσ για το ςκοπό αυτό, εφόςον θ παροφςα πρόταςι µου
γίνει δεκτι.

Ημερομθνία: .…/.…/2017
Ονοματεπϊνυμο
Υπογραφι

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ (να καταγραφοφν τα επιςυναπτόμενα ςτθν αίτθςθ δικαιολογθτικά):

