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Π ξ ό ζ θ ι ε ζ ε  Δ θ δ ή ι σ ζ ε ο  Δ λ δ η α θ έ ξ ν λ η ν ο  γ η α  η ε  ζ ύ λ α ς ε  

ζ π κ β ά ζ ε σ λ  ε ξ γ α ζ ί α ο  ν ξ η ζ κ έ λ ν π  ρ ξ ό λ ν π  

γ η α  η ε λ  π ι ν π ν ί ε ζ ε  κ ε  ί δ η α  κ έ ζ α  η ν π  Τ π ν έ ξ γ ν π 1  

«  ρ ε δ η α ζ κ ό ο ,  Ο ξ γ ά λ σ ζ ε  θ α η  Λ ε η η ν π ξ γ ί α  Κ Η »   ζ η ν  

π ι α ί ζ η ν  η ε ο  Π ξ ά μ ε ο :  « Α λ ά π η π μ ε  Κ έ λ η ξ ν π  Η κ έ ξ α ο  

Δ θ δ η δ ό κ ε λ σ λ  Α η ό κ σ λ  θ α η  Α η ό κ σ λ  π ν π  α λ ή θ ν π λ  ζ ε  

ε π π α ζ ε ί ο  ν κ ά δ ε ο  –  O P E N  D O O R S » ,  

κ ε  θ σ δ η θ ό  M I S  3 9 3 1 9 8   η ν π  Δ Π .  « Α λ ά π η π μ ε  Α λ ζ ξ ώ π η λ ν π  

Γ π λ α κ η θ ν ύ »  

 

Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), ην νπνίν απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε έδξα ηελ Αζήλα, έρνληαο ππφςε: 

 Σν Άξζξν 26 ηνπ Ν. 2071/1992: Ίδξπζε Κ.Δ.Δ.Λ 

 Σν Π.Γ. 358/1992: Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Κ.Δ.Δ.Λ 

 Σελ Τ1/αθ.5028/2001- ΦΔΚ 831Β΄/ 29-6-2001: Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ. 

 Σν Αξ. 20 Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ 176/Α1-11/7/2005) Μεηνλνκαζία Κ.Δ.Δ.Λ. ζε ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο 

 Σσλ ΓΤ1δ 147636/9.12.2010 (ΦΔΚ 398/13.12.2010 Σ.Τ.Ο.Γ.Γ. ), ΓΤ1δ/νηθ.67510/16.06.2011, 

ΓΤ1δ/Γ.Π.νηθ. 5071/16.01/2012, γηα ην δηνξηζκφ Γ. ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

 Σν Ν. 3205/ 2003 (ΦΔΚ 297 Α΄/ 23 – 12 – 2003) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγψλ θαη 

ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α., κνλίκσλ ζηειερψλ ησλ ελφπισλ Γπλάκεσλ θαη 

αληίζηνηρσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη άιιεο 
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δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3833/ 2010 (ΦΔΚ 40 Α΄/ 15 – 3 – 2010) «Πξνζηαζία 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο – Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» 

θαη κε ην Ν. 3845/ 2010 (ΦΔΚ 65 Α΄/ 6 – 5 – 2010) «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ 

ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε – κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν». 

 Σν Ν. 2690/ 1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45 

Α΄/1999) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη  

 Σν Ν. 3527 (ΦΔΚ 25/Α/09-02-2007)( § 23α) άξζξνπ 3 Κεθ. Β’) «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» 

 Σν Ν.4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή 

εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012-2015 

 Σν Ν. 4110/2013 άξζξν 23 § 2 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απηφο επέθεξε ζηνλ ΚΦΑ 

 Σελ κε αξ. πξση. 9446/Φ 305.23/ΔΠΑ επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ θνξέα, απφ 

ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Σνκέα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267/Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3840/ 2010 

(ΦΔΚ 53 Α΄/ 31 – 3 – 2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

Δ..Π.Α. 2007 – 2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σελ ππ’ αξηζκ 14053/ΔΤ 1749/27-03-2008 (ΦΔΚ 540/Β/27-3-2008) Τπνπξγηθή Απφθαζε 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

απφθαζεο 5058/ΔΤΘΤ 138 (ΦΔΚ 292/Β/15-2-2013), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 Σν Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξάμεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλ. 1828/2006 (έγγξαθν ππ’ αξηζκ 23105/ΓΓΑΑΠ 

4632/23.5.2008), σο ηζρχεη. 

 Σνλ Οδεγφ Τινπνίεζεο Πξάμεσλ Με Ίδηα Μέζα ζην πιαίζην ηνπ Δ. Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ 2007-2013» 

 Σελ κε αξ. 14 αλνηρηή πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Σνκέα Τγείαο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 

2007-2013, κε αξηζκ. πξση. 2149/ΔΠΑΝΑΓ ΔΠΑ 

 Σελ ππ. αξηζκ. 2014/Φ.Πξνέγθ.393198_1 απφθαζε πξνέγθξηζεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Σνκέα 

Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δ.Φ.Γ. ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-

2013 

 Σελ ππ’ αξηζκ. 62/16-01-2013 Απφθαζε Έληαμεο ηνπ Έξγνπ «Αλάπηπμε Κέληξνπ Ζκέξαο 

εθδηδφκελσλ αηφκσλ θαη αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο – OPEN DOORS  
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 To Ν. 2716/99 (ΦΔΚ 96/ η. Α’) Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο (Άξζξν 8: Κέληξα Δμεηδηθεπκέλε Πεξίζαιςεο, Άξζξν 11: Μνλάδεο Φπρηθήο 

Τγείαο ζηνλ Ηδησηηθφ Κεξδνζθνπηθφ θαη κε Κεξδνζθνπηθφ Σνκέα) 

 Σελ Απφθαζε ππ’ αξηζκ. Τ5β/Γ.Π.νηθ.156618 «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Ζκέξαο ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ Ν.2716/99». 

 Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ  ηεο 8εο/03-06-2013 ζπλεδξίαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ρεδίνπ απφθαζεο κε ίδηα κέζα Τπνέξγνπ 1 

«ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Κέληξνπ Ζκέξαο» ηεο Πξάμεο  «Αλάπηπμε Κέληξνπ 

Ζκέξαο Δθδηδφκελσλ Αηφκσλ θαη Αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο – OPEN DOORS» 

θαη θσδ. MIS 393198 ηνπ Δ.Π «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013» 

 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3088/08-07-2013 Απφθαζε Πξνέδξνπ γηα ηνλ νξηζκφ ηξηκεινχο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ. 
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Κ Α Λ Δ Ι  Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Μ Δ Ν Ο Τ   Γ Ι Α   Τ Ν Δ Ρ Γ Α  Ι Α  Μ Δ  «  Τ Μ Β Α  Η  

Δ Ρ Γ Α  Ι Α   Ο Ρ Ι  Μ Δ Ν Ο Τ  Υ Ρ Ο Ν Ο Τ »  

φπσο πξνβνχλ ζηελ ππνβνιή πξφηαζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν «ρεδηαζκόο, 

Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Κέληξνπ Ηκέξαο» ηεο Πξάμεο «Ανάπηςξη Κένηπος Ημέπαρ Εκδιδόμενων 

Αηόμων και Αηόμων πος ανήκοςν ζε εςπαθείρ ομάδερ – OPEN DOORS» θαη Κσδ. MIS 393198 ηνπ 

Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ». Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν (ΔΚΣ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 

Αληηθείκελν Τπνέξγνπ  

Σν ππνέξγν αθνξά ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Ζκέξαο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε, 
αληηκεηψπηζε θαη ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε εθδηδφκελσλ αηφκσλ θαη αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 
εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη πνπ δηαβηνχλ ζηελ θνηλφηεηα, ηε βειηίσζε ησλ αηνκηθψλ θαη 
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο, ηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπο, 
κέζσ ηεο πξνάζπηζεο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε 
θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε.  
 
Οη ζηφρνη ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Ζκέξαο ζπλνςίδνληαη θαησηέξσ: 
 Ζ θνηλσληθνπνίεζε θαη ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε ησλ εθδηδφκελσλ αηφκσλ πνπ ελδέρεηαη 

λα έρνπλ πνιιαπιέο εππάζεηεο θαη δηαβηνχλ ζηε θνηλφηεηα, κέζσ ηεο εθηίκεζεο αλαγθψλ θαζψο 

θαη ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλσλ ζρεδίσλ θξνληίδαο θαη απνθαηάζηαζεο.  

 Ζ ελδπλάκσζε θαη ε κείσζε βιάβεο ζηνπο σθεινχκελνπο ηνπ Κ.Ζ κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα 

ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο. 

 Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη παξαπνκπήο ζε θνηλσληθέο, πγεηνλνκηθέο θαη ςπρηαηξηθέο 

ππεξεζίεο.   

 Ζ ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ σθεινχκελνπ κέζα απφ πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

ςπρνεθπαίδεπζεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ 

σθεινχκελν αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα.  

 Ζ ππεπζπλνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγελεηαθήο, 

θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο.  

 Ζ ζπλέρεηα ζηε θξνληίδα (follow up) ηνπ σθεινχκελνπ, ε νπνία ζα αθνξά ηφζν ζηε ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε θαη ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζή ηνπ, φζν θαη ζηε δέζκεπζή ηνπ ζρεηηθά κε ηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή (αληηξεηξντθή ή ςπρνθαξκαθεπηηθή αγσγή). Ζ ζπλέρεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

ζρέζεο, ρσξίο θελά, εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ζπλέρεηα ζηε ζεξαπεία ηνπ αζζελή, δηεπθνιχλνληαο 

παξάιιεια θαη ηελ νηθνγέλεηα. 

 Ζ πξνάζπηζε ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, αηφκσλ πνπ αλήθνπλ 

ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

 Ζ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζηφρν ην 

άηνκν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα. 

 Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε, επνπηεία θαη ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κέληξνπ Ζκέξαο. 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Σν Κέληξν Ζκέξαο ζα πξνζθέξεη ζηα κέιε ηνπ ηε δπλαηφηεηα 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ζ' έλα πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη θίλεηξα γηα ζπλερή πξνζπάζεηα θαζψο θαη 

ηελ επθαηξία γηα πξσηνβνπιίεο θαη λέεο δξάζεηο, πξνσζψληαο έηζη ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

ηθαλνηήησλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απηνλνκίαο. 
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ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

Με ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, πξνζθαινχληαη ελδηαθεξφκελνη γηα 

ππνβνιή πξνηάζεσλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα πεξίνδν 24 κελψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αθφινπζεο ζέζεηο.  

ΚΧΓ. ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΗ 
ΥΔΗ 

ΔΡΓΑΙΑ 
ΑΡΙΘ. 

ΑΣΟΜΧΝ 

ΦΤΥ-ΜΑ-1 ΠΔ ΦΤΥΗΑΣΡΟ Φπρίαηξνο 
Δμαξηεκέλε 

εξγαζία κεξηθήο 
απαζρφιεζεο 

1 

ΙΑ-ΠΑ-1 ΠΔ ΗΑΣΡΟ Γηαηξφο 

Δμαξηεκέλε 
εξγαζία 
πιήξνπο 

απαζρφιεζεο 

1 

ΚΛ-ΠΑ-2 

ΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ / 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 
 

Κνηλσληθφο 
ιεηηνπξγφο 

Δμαξηεκέλε 
εξγαζίαπιήξνπο 

απαζρφιεζεο 
2 

 

Δηδηθφηεξα, ηα απαηηνχκελα θαζψο θαη ηα πξφζζεηα πξνζφληα γηα ηηο αλσηέξσ ζέζεηο αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα: 

 

Φπρίαηξνο (ΚΧΓ ΦΤΥ-ΜΑ-1) 

Σα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεο ηνπ ςπρηάηξνπ κε (ΚΧΓ ΦΤΥ-ΜΑ-1) αλαθέξνληαη αθνινχζσο:  

Απαηηνχκελα πξνζφληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηφηεηεο): 

1. Πηπρίν ΑΔΗ Ηαηξηθήο ρνιήο θαη ηίηινο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο Φπρηαηξηθήο. 

2. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηαηξνχ  

3. Σνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο επαγγεικαηηψλ 

ςπρηθήο πγείαο ή/θαη ζε θνηλνηηθέο δνκέο ςπρηθήο πγείαο 

4. Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε αγγιηθψλ (επηπέδνπ Proficiency) 

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 

1. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

2. Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο σθεινχκελνπο απφ ηηο νκάδεο-ζηφρνο 

ηνπ έξγνπ (εθδηδφκελα άηνκα ή/θαη ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ή/θαη θνξείο HIV, ή/θαη 

κεηαλάζηεο) 

3. Πξνεγνχκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 

4. πκκεηνρή / αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ  / 

Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο 
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5. Γλψζε Ζ/Τ θαη εθαξκνγψλ γξαθείνπ 

 

Ιαηξόο (ΚΧΓ ΙΑ-ΠΑ-1) 

Σα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεο ηνπ Ηαηξνχ κε (ΚΧΓ ΗΑ-ΠΑ-1) αλαθέξνληαη αθνινχζσο:  

Απαηηνχκελα πξνζφληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηφηεηεο): 

1. Πηπρίν ΑΔΗ Ηαηξηθήο ρνιήο  

2. Δηδηθεπκέλνο / Δηδηθεπφκελνο ζε ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα.  

3. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηαηξνχ 

4. Σνπιάρηζηνλ  έλα (1) ρξφλν εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο επαγγεικαηηψλ 

ςπρηθήο πγείαο ή/θαη ζε θνηλνηηθέο δνκέο ςπρηθήο πγείαο.  

5. Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε αγγιηθψλ (επηπέδνπ Proficiency) 

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 

1. Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο σθεινχκελνπο απφ ηηο νκάδεο-ζηφρνο 

ηνπ έξγνπ (εθδηδφκελα άηνκα ή/θαη ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ή/θαη θνξείο HIV, ή/θαη 

κεηαλάζηεο)  

2. Πξνεγνχκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 

3. πκκεηνρή/ αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ / 

επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο 

4. Γλψζε Ζ/Τ θαη εθαξκνγψλ γξαθείνπ 

 

Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο (ΚΧΓ ΚΛ-ΠΑ-2) 

Σα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε δχν (2) 

ζέζεσλ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ κε (ΚΧΓ ΚΛ-ΠΑ-2) αλαθέξνληαη αθνινχζσο:  

Απαηηνχκελα πξνζφληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηφηεηεο): 

1. Πηπρίν ΣΔΗ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο  

2. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ/ήο Λεηηνπξγνχ  

3. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε αγγιηθψλ (επηπέδνπ Lower) 

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 

1. Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο / ζπκβνπιεπηηθήο 

πξνο σθεινχκελνπο απφ ηηο νκάδεο-ζηφρνπ ηνπ έξγνπ (εθδηδφκελα άηνκα ή/θαη ρξήζηεο 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ή/θαη θνξείο HIV, ή/θαη κεηαλάζηεο) ζε θνξείο Γεκφζηαο Τγείαο  

2. Πξνεγνχκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 

3. πκκεηνρή / αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ  

4. Πξφζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκφξθσζε 

5. Γλψζε Ζ/Τ θαη εθαξκνγψλ γξαθείνπ 



  

 

 

  

 

 

Σ
ελ

ίδ
α

 7
 

Λνηπά θξηηήξηα επηινγήο;  

 Δπρέξεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη κεηαδνηηθφηεηα 

 Γπλακηθφο ραξαθηήξαο, ηθαλφηεηα ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε ζπλεξγαζία ζε νκάδα  

 Κνηλσληθά θξηηήξηα 

 

 

ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 

 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ : 

 Σελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ηζαγέλεηα θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθφζνλ ν 

ππνςήθηνο έρεη ηζαγέλεηα θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξέπεη απαξαίηεηα 

λα γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

28 ηνπ Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ Α 39), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θάζε θνξά. 

 Δθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (αθνξά ηνπο άλδξεο) ή λα έρνπλ απαιιαγεί 

λφκηκα απφ απηέο ή εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο, λα έρνπλ 

εθπιεξψζεη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ζηξαηνινγηθήο λνκνζεζίαο, άνπιε 

ζεηεία ή ελαιιαθηηθή πνιηηηθή θνηλσληθή ππεξεζία. 

 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο, ε νπνία έρεη 

ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν ζηάδηα:  

Α) Σηάδιο Σςγκπιηικήρ Αξιολόγηζηρ Δικαιολογηηικών Υποψηθίων. Ζ επηηξνπή ζα αμηνινγήζεη 

ηνπο ππνςεθίνπο σο πξνο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ηα ζπλεθηηκψκελα πξνζφληα φπσο απηά 

αλαγξάθνληαη αλά εηδηθφηεηα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Ζ επηηξνπή ζα δχλαηαη λα δεηήζεη θάζε 

ζπκπιήξσζε θαη δηεπθξίληζε ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή πξνζθφκηζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ θξίλεη απαξαίηεηε.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ππνςήθηνη, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηα ειάρηζηα απαηηνύκελα πξνζόληα, 

ζα απνθιείνληαη απηνκάησο από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο.  

Β) Σηάδιο Πποζωπικήρ Σςνένηεςξηρ. Ζ επηηξνπή ζα δηελεξγήζεη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ 

επηιερζέλησλ ζην πξψην ζηάδην. ην πιαίζην απηφ, ε επηηξνπή ζα δχλαηαη λα εθαξκφζεη 

πξνθνξηθή ή/θαη γξαπηή δνθηκαζία γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε δηακφξθσζε ζσζηήο γλψκεο γηα ηηο εηδηθέο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία, ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ηελ θαηαιιειφηεηα θαη επάξθεηα ηνπο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο πνπ 

ζα θιεζνχλ λα πινπνηήζνπλ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο θαη ζε αληηζηνηρία κε ηα δεινχκελα  ζην 
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βηνγξαθηθφ ηνπο πξνζφληα, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ επηηπρή 

εθηέιεζε ηεο Πξάμεο. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Γελ ιακβάλνληαη ππφςε πξνηάζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ελδηαθεξφκελνπο πνπ: 

1. Έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε 

(θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, 

απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ' ππνηξνπή ζπθνθαληηθή 

δπζθήκεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

2. Έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο 

πεξίπησζεο α ', έζησ θαη αλ ην αδίθεκα έρεη παξαγξαθεί. 

3. Λφγσ θαηαδίθεο, έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε 

ζηέξεζε απηή. 

4. Σεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) ή θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο. 

5. Γελ είλαη πγηείο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΚ Α' 26). 

6. Έρνπλ απνιπζεί, εμαηηίαο πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. 

 
 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ  

Οη ελδηαθεξφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο πξνηεξαηφηεηαο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ, σο εμήο: 

ΠΠΠίίίλλλαααθθθαααοοο    θθθξξξηηηηηηεεεξξξίίίσσσλλλ    αααμμμηηηνννιιιόόόγγγεεεζζζεεεοοο    γγγηηηααα    ηηηεεε    ζζζέέέζζζεεε    ηηηνννπππ    ΦΦΦπππρρρηηηάάάηηηξξξνννπππ    (((ΦΦΦΤΤΤΥΥΥ ---ΜΜΜΑΑΑ ---111)))   

α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο          Βαζκνινγία 

1 Πηπρίν ΑΔΗ Ηαηξηθήο ρνιήο θαη ηίηινο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο Φπρηαηξηθήο 
5-10 

 BSc 
Msc 
Phd 

5 
7 

10 

2 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηαηξνχ 10 

   

3 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο 
επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο ή/θαη ζε θνηλνηηθέο δνκέο ςπρηθήο πγείαο 

5-10 

 έσο 2 έηε  
2 έηε θαη άλσ 

5 
10 

4 Γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (επίπεδν Proficiency) φπσο απηφ 
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ΑΔΠ ή άιινπ ηζνδχλακνπ ηίηινπ 10 
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5 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Έσο 40 

   

6 Λνηπέο δεμηφηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνχλ 
Έσο 20 

 Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο σθεινχκελνπο 
Πξνεγνχκελε εζεινληηθή εξγαζία ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο 

θνξείο 
πκκεηνρή / αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ   

Γλψζε Ζ/Τ θαη εθαξκνγψλ γξαθείνπ 

5 
 

5 
5 
5 

 

 

 

ΠΠΠίίίλλλαααθθθαααοοο    θθθξξξηηηηηηεεεξξξίίίσσσλλλ    αααμμμηηηνννιιιόόόγγγεεεζζζεεεοοο    γγγηηηααα    ηηηεεε    ζζζέέέζζζεεε    ηηηνννπππ    ΙΙΙαααηηηξξξνννύύύ    (((ΚΚΚΧΧΧΓΓΓ    ΙΙΙΑΑΑ ---ΠΠΠΑΑΑ ---111)))    

α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο Μέγηζηε βαζκνινγία 

1 Πηπρίν ΑΔΗ Ηαηξηθήο ρνιήο  10 

   

2 Δηδηθεπφκελνο/Δηδηθεπκέλνο ζε ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα 3-5 

 Δηδηθεπφκελνο 
Δηδηθεπκέλνο 

3 
5 

3 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηαηξνχ 10 

   

4 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο 
επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο ή/θαη ζε θνηλνηηθέο δνκέο ςπρηθήο 
πγείαο 

10 

   

5 Γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (επίπεδν Proficiency) φπσο απηφ 
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ΑΔΠ ή άιινπ ηζνδχλακνπ ηίηινπ 10 

   

6 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Έσο 40 

   

7 Λνηπέο δεμηφηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνχλ 
Έσο 20 

 Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο σθεινχκελνπο 
Πξνεγνχκελε εζεινληηθή εξγαζία ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο 

θνξείο 
πκκεηνρή / αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ/ 

Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο 
Γλψζε Ζ/Τ θαη εθαξκνγψλ γξαθείνπ 

5 
 

5 
 

5 
5 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 

Σ
ελ

ίδ
α

 1
0

 

 

 

ΠΠΠίίίλλλαααθθθαααοοο    θθθξξξηηηηηηεεεξξξίίίσσσλλλ    αααμμμ ηηηνννιιιόόόγγγεεεζζζεεεοοο    γγγηηηααα    ηηηεεε    ζζζέέέζζζεεε    ηηηνννπππ    ΚΚΚνννηηηλλλσσσλλληηηθθθνννύύύ    ΛΛΛεεεηηηηηηνννπππξξξγγγνννύύύ    (((ΚΚΚΧΧΧΓΓΓ    ΚΚΚΛΛΛ ---ΠΠΠΑΑΑ ---222)))    

α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο Μέγηζηε βαζκνινγία 

1 Πηπρίν ΣΔΗ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 
10 

   

2 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο  10 

   

3 Γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (επίπεδν Lower) φπσο απηφ θαζνξίδεηαη 
απφ ηνλ ΑΔΠ ή άιινπ ηζνδχλακνπ ηίηινπ 10 

   

4 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Έσο 40 

   

5 Λνηπέο δεμηφηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνχλ 
Έσο 30 

 Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο σθεινχκελνπο 
ζε θνξείο Γεκφζηαο Τγείαο 

Πξνεγνχκελε εζεινληηθή εξγαζία ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο 
θνξείο 

πκκεηνρή / αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ/ 
Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο 

Γλψζε Ζ/Τ θαη εθαξκνγψλ γξαθείνπ 

10 
 
 

10 
 

5 
5 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΑΙΣΗΘΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο, νη νπνίνη ζα επηιεγνχλ, είλαη ηα 

εμήο: 

 Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο – πξφηαζε ζπλεξγαζίαο (βι. Παξάξηεκα Η) 

 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ 

 Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ησλ Σίηισλ πνπδψλ. 

 Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ησλ δχν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή ζε έιιεηςε 

ηαπηφηεηαο, θσηνηππία ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ, δειαδή απηψλ ζηηο 

νπνίεο αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ, θαζψο θαη ε 

θσηνγξαθία. 

 Βεβαίσζε/εηο πνπ λα απνδεηθλχεη/νπλ ηελ πξνυπεξεζία ή άιια πξνζφληα ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θαη ηπρφλ ζα δεηεζνχλ. 

 Τπνβνιή επηζήκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ. Πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο απφ 

μέλε ρψξα ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππνςήθην επηθπξσκέλα απφ ηελ νηθεία πξνμεληθή αξρή 

ηεο Διιάδαο θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα. 

 Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ κε 

ηνπο ηίηινπο ηνπο θαη ηνπο ηίηινπο ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, ζηα νπνία 
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δεκνζηεχηεθαλ. 

 Ζ γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ 

ηίηισλ επηθπξσκέλσλ. 

 

ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Σν κέζν κεληαίν κηζζνινγηθφ θφζηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ 

– εηζθνξψλ – έθηαθησλ απνδνρψλ), θάζε ελδηαθεξφκελνπ πνπ ζα επηιεγεί γηα απαζρφιεζε 

απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  

 

ΚΧΓ. ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΗ 
ΥΔΗ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΔΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 

ΦΤΥ-ΜΑ-1 ΠΔ ΦΤΥΗΑΣΡΟ Φπρίαηξνο 

Δμαξηεκέλε 
εξγαζία κεξηθήο 
απαζρφιεζεο 

(6 ώπερ) 

2.000€ 

ΙΑ-ΠΑ-1 ΠΔ ΗΑΣΡΟ Γηαηξφο 

Δμαξηεκέλε 
εξγαζία 
πιήξνπο 

απαζρφιεζεο 

2.200€ 

ΚΛ-ΠΑ-2 

ΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ / 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 
 

Κνηλσληθφο 
ιεηηνπξγφο 

Δμαξηεκέλε 
εξγαζία 
πιήξνπο 

απαζρφιεζεο 

1.800€ 

 

 

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ 

Οη επηιεγέληεο ζα εξγαζηνχλ κε χκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, δηάξθεηαο 24 κελψλ, γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 1 «ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη 

Λεηηνπξγία Κέληξνπ Ζκέξαο»  ηεο Πξάμεο «Αλάπηπμε Κέληξνπ Ζκέξαο Δθδηδφκελσλ Αηφκσλ θαη 

Αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο Οκάδεο – OPEN DOORS» θαη Κσδ. MIS 393198 ηνπ Δ.Π. 

«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ». 

 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ή λα ηαρπδξνκήζνπλ ηηο πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο θαη φια 

ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Αγξάθσλ 3-5, Μαξνχζη, Σ.Κ 15123. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζπλεξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί  απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ έρεη 

ζπζηαζεί απφ ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Πξνηάζεσλ πλεξγαζίαο θαη βηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ είλαη είθνζη (20) 
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εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Ζ Αίηεζε πκκεηνρήο – Πξφηαζε ζπλεξγαζίαο έρεη 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. http://www.keelpno.gr (θαξηέια 

Πξνθεξχμεηο/Γηαγσληζκνί). 

 

Με ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ησλ βηνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ 

ηνπο, νη ελδηαθεξόκελνη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, θαζώο θαη όηη ε δηαδηθαζία δύλαηαη κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο λα 

δηαθνπεί, αλαβιεζεί ή επαλαιεθζεί κε ηα ίδηα ή θαη άιιν πεξηερόκελν ρσξίο λα κπνξεί λα ππάξμεη 

νηαδήπνηε αμίσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο. 

 

 

Ζκεξνκελία ιήμεο 

 

31/07/2013  

   

 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

   

 

 

Καζ. Σδέλε Κνπξέα - Κξεκαζηηλνύ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.keelpno.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ – ΠΡΟΣΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚ∆ΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ: ……… 
 

Επώνςμο :  

Όνομα :  

Όνομα παηπόρ :  

Απιθμόρ ηηλεθώνος οικίαρ ή κινηηού :  

Ε-mail :  

Ημεπομηνία γέννηζηρ :  

Υπηκοόηηηα :  

Σηπαηιυηική θηηεία (για ηοςρ άνδπερ) : Απαλλαγή          

Εκπληπυμένη     από : .... /.... /.....  

                           έυρ : …. /.... /..... 

Οικογενειακή καηάζηαζη : Άγαμορ        

Έγγαμορ      

. 
        

Υποβάλυ ηην ππόηαζή μος για ηον Κυδικό Θέζηρ: ………… 
 

∆ηλώνυ ςπεύθςνα όηι:  

 
Α)  αποδέσομαι ηοςρ όποςρ ηηρ με απ. ππυη. ………/….-….-2013 ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ 

ενδιαθέπονηορ για ςποβολή ππόηαζηρ για ηον Κυδικό Θέζηρ: ………… 

Β) διαθέηυ όλα ηα δικαιολογηηικά πος αποδεικνύοςν όζα αναθέπυ ζηην παπούζα (ζε 

ππυηόηςπα ή επίζηµα ανηίγπαθα)  

Γ)  για ηην ανάλητη ηος έπγος και ηην είζππαξη ηηρ ζςμθυνηθείζαρ αµοιβήρ δεν ζςνηπέσει 
κανένα κώλςµα ζηο ππόζυπό µος και ζε ανηίθεηη πεπίπηυζη, θα θπονηίζυ για ηην άπζη 

κάθε κυλύµαηορ για ηο ζκοπό αςηό, εθόζον η παπούζα ππόηαζή µος γίνει δεκηή. 

 

 

Ημεπομηνία: .…/.…/2013 
 

 
Ονομαηεπώνςμο 

 

Υπογπαθή 


