
                                  

 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ                                   ΕΤΡΧΠΑΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)                                 ΕΤΡΧΠΑΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΦΤΓΧΝ 

 

        ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Ππόζκληζη Εκδήλωζηρ Ενδιαθέπονηορ για ςλοποίηζη δπάζεων ζηα Κένηπα 

ςνοπιακήρ Φύλαξηρ Φεπών, Σςσεπού, οςθλίος, Φςλακίος και ζηα Κένηπα 

Κπάηηζηρ Kομοηηνήρ και Ξάνθηρ. 

 

Σο ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), 

Ν.Π.Ι.Γ. επνπηεπόκελν από  ηνλ   Τπνπξγό  Τγείαο κε έδξα ζηελ Αζήλα, ζην  πιαίζην  

ηεο  απόθαζεο  γηα αλάζεζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Τινπνίεζε 

δξάζεσλ θάιπςεο ηαηξηθώλ θαη  ςπρνθνηλσληθώλ  αλαγθώλ   αιινδαπώλ  ππεθόσλ  

ηξίησλ  ρσξώλ  πνπ  ελδερνκέλσο ρξήδνπλ  δηεζλνύο  πξνζηαζίαο  ζηηο   πεξηνρέο  ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Έβξνπ, Ρνδόπεο θαη Ξάλζεο, ζύκθσλα  κε  ηελ  ππ΄αξηζκ. 

2024/Γ28/219 Απόθαζε   ηνπ    Τπνπξγείνπ    Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξόλνηαο, πξνθεξύζζεη ηηο παξαθάησ εηδηθόηεηεο: 

 

Κέληξα πλνξηαθήο Φύιαμεο Φεξώλ, Σπρεξνύ, νπθιίνπ, Φπιαθίνπ 

1. Πέληε (5) ηαηξνί, ΠΔ Ιαηξώλ 

2. Έλαο (1) Οδνληίαηξνο  

3. Έμη  (6) λνζειεπηέο/ηξηεο, ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ λνζειεπηώλ 

4. Πέληε (5) Γηαπνιηηηζκηθνί Μεζνιαβεηέο/ Γηεξκελείο – Ιζπαληθά/γαιιηθά, 

Αξαβηθά, Φαξζί/Οπξληνύ 

5. Γύν (2) Ψπρνιόγνη, ΠΔ Ψπρνιόγσλ 

6. Έλαο (1) Κνηλσληθόο/ε Λεηηνπξγόο 

7. Γύν (2) Σερλνιόγνη Ιαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ 

8. Γύν (2) Σερλνιόγνη Αθηηλνιόγνη 

9. Γύν(2) Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη, ΠΔ,ΣΔ,ΓΔ θαηεγνξίαο 

10. Γύν (2) Οδεγνί 

 

Κέληξν Κξάηεζεο Κνκνηελήο 

1. Γύν (2)ηαηξνί, ΠΔ Ιαηξώλ 

2. Γύν (2) λνζειεπηέο/ηξηεο, ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ λνζειεπηώλ 

3. Γύν (2) Γηαπνιηηηζκηθνί Μεζνιαβεηέο/ Γηεξκελείο – Ιζπαληθά/γαιιηθά, Αξαβηθά, 

Φαξζί/Οπξληνύ 

4. Έλαο (1) Κνηλσληθόο/ε ιεηηνπξγόο 

 

Κέληξν Κξάηεζεο Ξάλζεο 

1. Γύν (2)ηαηξνί, ΠΔ Ιαηξώλ 

2. Γύν (2) λνζειεπηέο/ηξηεο, ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ λνζειεπηώλ 

3. Έλαο (1) ςπρνιόγνο, ΠΔ Ψπρνιόγσλ 



4. Γύν (2) Γηαπνιηηηζκηθνί Μεζνιαβεηέο/ Γηεξκελείο – Ιζπαληθά/γαιιηθά, Αξαβηθά, 

Φαξζί/Οπξληνύ 

 

Σέινο γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξνθεξπρζνύλ θαη νη παξαθάησ ζέζεηο: 

1. Έλαο (1) Λνγηζηήο, ΣΔ Λνγηζηηθήο 

2. Γύν (2) Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη, ΠΔ,ΣΔ,ΓΔ θαηεγνξίαο 

3. Έλαο (1) ηαηηζηηθόο κε εηδίθεπζε ζηε Βηνζηαηηζηηθή  

4. Έλαο (1) νδεγόο 

 

Οη  ππνςήθηνη  ζα  πξέπεη  λα  ππνβάιινπλ  αίηεζε κε ηελ επηζπκεηή ζέζε εξγαζίαο, 

επηθπξσκέλνπο  ηίηινπο  ζπνπδώλ, άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο όπνπ απαηηείηαη, 

βηνγξαθηθό  ζεκείσκα θαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ηαπηόηεηαο ηνπο. Όια ηα 

δεηνύκελα έγγξαθα πξέπεη λα απνδεηθλύνληαη λόκηκα, κε ππνβνιή κόλν πξσηόηππσλ ή 

λνκίκσο επηθπξσκέλσλ γλήζησλ αληηγξάθσλ. Αλεπηθύξσηα αληίγξαθα δελ ζα 

ιακβάλνληαη ππόςε. 

 

Οη πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζα εμεηαζζνύλ από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο θαη ζα 

θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε όζνη ππνςήθηνη θξηζνύλ ζεηηθά. Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο ζα 

θξίλεη ηνπο ππνςεθίνπο ζύκθσλα κε ηελ απνδεδεηγκέλε ηθαλόηεηα ηνπο γηα ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη βάζεη κνξηνδόηεζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πξνϋπεξεζία – 

εκπεηξία ζε αλάινγεο ζέζεηο, ηνλ βαζκό θηήζεο πηπρίνπ θαζώο θαη θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Πέξαλ ησλ ηππηθώλ πξνζόλησλ θαη ηεο πξνϋπεξεζίαο, ε απνδεδεηγκέλε γλώζε μέλεο 

γιώζζαο θαη ρεηξηζκνύ Η/Τ ζα αμηνινγεζνύλ ζεηηθά. 

 

Οη ζπκβαιιόκελνη ζα  απαζρνιεζνύλ ζην πξόγξακκα κε ζύκβαζε έξγνπ, δίκελεο 

δηάξθεηαο κε άκεζε έλαξμε. Σν ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό ζα παξέρεη θαζεκεξηλά 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζε όινπο ηνπο αιινδαπνύο πνπ ρξήδνπλ 

ηαηξηθήο εμέηαζεο θαη θαξκαθεπηηθήο θάιπςεο ζηνπο ρώξνπο ππνδνρήο/θξάηεζεο πνπ 

αλαθέξνληαη άλσζελ. Σν πξνζσπηθό ζα εξγάδεηαη κε πξσηλό σξάξην. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ή λα ηαρπδξνκήζνπλ ηελ αίηεζε ηνπο κε 

όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Θεζζαινλίθεο (Δγλαηίαο 76, Σ.Κ. 54624, 

Θεζζαινλίθε ηει. 2310-229139, 2310-243363). Καηαιεθηηθή πξνζεζκία παξαιαβήο 

ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθώλ έσο θαη ηελ Πέκπηε 7 Μαξηίνπ 

2013 θαη ώξα 14:00. πκπιεξσκαηηθέο ή/ θαη δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

δηθαηνινγεηηθά, ππνρξεώζεηο θιπ. Παξέρνληαη κόλν από ην Γξαθείν Γηεθπεξαίσζεο 

Δηδηθώλ Θεκάησλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., ηει. 210 6863219-220, 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 09:00 – 14:00. 

 

 

Η Πρόεδρος ηοσ Δ.Σ. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 

 

                               Καθηγήηρια Τζένη Κοσρέα Κρεμαζηινού 

 


