
 
 
  

   
 
 
 
 

 
 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)     

                                              

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
  

  
 
  

                      

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

               

 

 

ΠΠρρόόσσκκλληησσηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  γγιιαα  υυλλοοπποοίίηησσηη  δδρράάσσηηςς  σστταα  ΚΚέέννττρραα  
ΥΥπποοδδοοχχήήςς  ΜΜεετταανναασσττώώνν  ΦΦυυλλαακκίίοουυ,,  ΤΤυυχχεερροούύ,,  ΣΣοουυφφλλίίοουυ,,  ΦΦεερρώώνν  κκααιι  ΒΒέέννννααςς..  

  

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο 
από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και επιχορηγούμενο από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έδρα στην Αθήνα, οδός Αβέρωφ αρ. 10 
και το οποίο στεγάζεται στο Μαρούσι (Αγράφων 3-5), στο πλαίσιο της απόφασης για 
ανάθεση υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Υλοποίηση δράσεων κάλυψης ιατρικών 
και ψυχοκοινωνικών αναγκών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που ενδεχομένως 
χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή του Έβρου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.  
Π2δ/ΓΠ.ΟΙΚ.29478 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, προκηρύσσει τις παρακάτω 
ειδικότητες.  

 

1. Δύο  (2)   Τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων (μικροβιολογικό). 

 

 

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση έργου, πεντάμηνης 
διάρκειας και με άμεση έναρξη, εκτός από το στατιστικολόγο, που θα απασχοληθεί για ένα 
(1) μήνα στο τέλος του προγράμματος.  

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα παρέχει καθημερινά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας σε όλους τους φιλοξενούμενους που χρήζουν ιατρικής εξέτασης και 
φαρμακευτικής κάλυψης στους χώρους υποδοχής/κράτησης που αναφέρονται άνωθεν. 
 Το προσωπικό θα εργάζεται με πρωινό ωράριο.  

 

 

   
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                      
                                                                             
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ     



Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται: 

 
Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό 40% (πτυχίο και βιογραφικό) 
Β. Εντοπιότητα, σε ποσοστό 30% 
Γ. Εθελοντική προσφορά, σε ποσοστό 5% 
Δ. Συνέντευξη 25% 
 
Κάθε πρόσθετο προσόν που έχει σχέση με το αντικείμενο των παραπάνω ειδικοτήτων θα 
συνεκτιμηθεί, κατά τη συνέντευξη με τους υποψήφιους. 
Με την αίτηση υποψηφιότητας θα συνυποβάλλονται και επικυρωμένα αντίγραφα των 
αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων πιστοποιητικών και βιογραφικών, που δήλωσαν οι 
ενδιαφερόμενοι/ες στη σχετική αίτηση.  
 
 

Δήλωση προσόντων στην αίτηση υποψηφίου χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό 
δικαιολογητικό δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, επικυρωμένους τίτλους σπουδών, 

βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας τους στο ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.),   το οποίο στεγάζεται στο Μαρούσι 

(Αγράφων 3-5), Αθήνα, και  τηλ. 8921004 

 

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών 

έως τις 30/3/2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00. 

Δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις με FAX ή e-mail. 


