
 

                                                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Μαρούσι, 24/12/2014 
Αρ. Πρωτ.: 20284 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού για υλοποίηση δράσης υγειονομικής κάλυψης των φιλοξενουμένων 

στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών υπό διαδικασία επιστροφής  

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. 

εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο 

Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αβέρωφ αρ.10  στεγάζεται στο Μαρούσι 

(Αγράφων 3-5) και εκπροσωπείται εν προκειμένω νόμιμα από τον Γενικό Διευθυντή 

του Δρ. Θεόδ. Παπαδημητρίου 

έχοντας υπόψη : 

1. Το από 22-1-2013 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του 

Πολίτη (αρ. πρωτ. ΕΚΕΠΥ 163/22.01.2013) με το οποίο αναθέτει στο ΕΚΕΠΥ την 

υγειονομική κάλυψη των διαμενόντων στα Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών. 

2. Το από 22-05-2013 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

& Προστασίας του Πολίτη, της υπεύθυνης Αρχής του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων 

& Επιστροφής και του Υπουργείου Υγείας ως τελικού δικαιούχου της Δράσης 

«Παροχή υγειονομικής υποστήριξης στους κρατούμενους / φιλοξενούμενους των 

κέντρων κράτησης και πρώτης υποδοχής».  



3. Την από 06-09-2013 έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 των έργων του 

συγχρηματοδοτούμενου σκέλους και ειδικότερα του Τομέα Υγείας (ΣΑΕ 091/2) του 

Υπουργείου Υγείας με την αντίστοιχη μεταφορά κονδυλίων. 

4. Το Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α’/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 

υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των ενόπλων 

Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και 

Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3833/2010 

(ΦΕΚ 40/Α΄/15.03.2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και με το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 

65/Α΄/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 

ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο». 

5. Το Ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο 2013-2016: Συντάξεις, Αποδοχές, εργατικά ΝΕΟΣ 

ΚΒΣ, Αποκρατικοποιήσεις, Φάρμακα, Καύσιμα κλπ» σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

6. Το από 02-10-2013 Τεχνικό Δελτίο Έργου «Δίκτυο Υγειονομικής Υποστήριξης 

Κέντρων Κράτησης Μεταναστών», που χρηματοδοτείται από τα Ετήσια 

Προγράμματα του Ταμείου Επιστροφής στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος 

«Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Την από 10/10/2013 Απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Παροχή Ιατρικής 

βοήθειας στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης» στη Δράση 3.1.11 του Ετήσιου 

Προγράμματος 2012 και στην αντίστοιχη του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής. 

8. Την από 10/10/2013 Συμφωνία Ανάθεσης – Επιχορήγησης από την Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προς το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας για τη Δράση «Παροχή Ιατρικής βοήθειας στα 

Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 

επιστροφής». 



9. Την ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί στο 

Ε.Κ.ΕΠ.Υ και ειδικότερα την επιτακτική ανάγκη άμεσης υλοποίησης της ως άνω 

αναφερόμενης Ευρωπαϊκής Δράσης με τίτλο «Παροχή υγειονομικής υποστήριξης 

στους κρατούμενους/ φιλοξενούμενους των κέντρων κράτησης και πρώτης 

υποδοχής» λόγω επικείμενων εμφανίσεων κρουσμάτων μολυσματικών νοσημάτων, 

της εν γένει αποτροπής εμφάνισης και έξαρσης λοιμωδών νοσημάτων εντός των 

εγκαταστάσεων αλλά και στις όμορες περιοχές, της εκπλήρωσης των ελάχιστων 

απαιτήσεων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους διαμένοντες αλλοδαπούς όσο 

και στους εργαζόμενους ημεδαπούς στους χώρους των Προαναχωρησιακών 

Κέντρων Κράτησης Μεταναστών, σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. 

10. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ που ελήφθη κατά την  1η 

Συνεδρίαση/16-01-2014 περί έγκρισης του κειμένου Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ 

Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

11. Την από 20-11-2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Αρμοδιότητες 

Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας για θέματα υγειονομικής κάλυψης των 

Κέντρων Κράτησης και Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών». 

12. Την από 20-01-2014 (αρ. Πρωτ. ΚΕΕΛΠΝΟ 321/20.01.2014) Σύμβαση Συνεργασίας 

μεταξύ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. 

13. Το κατεπείγον της συνέχισης λειτουργίας και παροχής υγειονομικής φροντίδας στα  

Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών. 

 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους ν’ απασχοληθούν, σύμφωνα με τις παρακάτω 

ειδικότητες, στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) και στα 

Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών των Νομών Αττικής, Κορινθίας, 

Δράμας, Ξάνθης και Έβρου, να υποβάλουν αίτηση κατά τα παρακάτω: 

 

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) 

1. Δεκαπέντε (15) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών 

2. Εικοσιπέντε (25) Νοσηλευτές, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών και τέσσερις (4) 

Θεσσαλονίκη 

 

 



Νομός Αττικής 

1. Τριάντα (30) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών 

2. Τριάντα πέντε (35) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών 

 

Νομός Κορινθίας 

1. Οκτώ (8) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών 

2. Δέκα (10) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών 

 

Νομός Δράμας 

1. Οκτώ (8) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών 

2. Δέκα (10) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών 

 

Νομός Ξάνθης 

1. Οκτώ (8) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών 

2. Δέκα (10) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών 

 

Νομός Έβρου 

1. Δώδεκα (12) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών 

2. Δεκατέσσερις (14) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών 

 

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου εξάμηνης (6) διάρκειας και με άμεση έναρξη. Το μέσο μηνιαίο 

μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων 

– εισφορών – έκτακτων αποδοχών), κάθε ενδιαφερόμενου που θα επιλεγεί για 

απασχόληση είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου όπως αυτό 

ισχύει για τους υπαλλήλους του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 

Ειδικά για το Ιατρικό προσωπικό, θα προτιμηθούν οι ειδικότητες της Γενικής 

Ιατρικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας και Δερματολογίας χωρίς να 

αποκλείονται άλλες ειδικότητες. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα παρέχει 

καθημερινά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλους τους μετανάστες 

που χρήζουν ιατρικής εξέτασης και φαρμακευτικής κάλυψης στους χώρους 



υποδοχής/κράτησης που αναφέρονται άνωθεν. Το προσωπικό θα εργάζεται με 

κυκλικό 24ωρο ωράριο (τρείς βάρδιες πρωί, απόγευμα, νύχτα, Σάββατο, Κυριακές 

και αργίες). 

 

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται: 

Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό 40% (πτυχίο και βιογραφικό) 

Β. Εντοπιότητα, σε ποσοστό 15% 

Γ. Συμμετοχή σε επιχειρησιακές δράσεις ή διοργανώσεις20% 

Δ. Συνέντευξη 25% 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει  να υποβάλλουν απαραίτητα: 

Α) Αίτηση με την επιθυμητή θέση εργασίας 

Β) Τίτλους σπουδών 

Γ) Βιογραφικό σημείωμα  

Δ) Αντίγραφο της ταυτότητας τους. 

Ε) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται 

Στ) Εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο (μόνο για τους Ιατρούς) 

Ζ) Αντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας (μόνο για ειδικευμένους Ιατρούς) 

Η) Εγγραφή στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (μόνο για τους Νοσηλευτές) 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικά: 

Α) Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το αντικείμενο (μετανάστες, trafficking, δημόσια 

υγεία κλπ) 

Β) Αποδεικτικά συμμετοχής σε επιχειρησιακές δράσεις ή διοργανώσεις του τομέα 

υγείας 

 

Όλα τα ζητούμενα έγγραφα που εκδόθηκαν από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες 

γίνονται δεκτά μόνο με ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων. Όλα 

τα ζητούμενα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς ή αλλοδαπές 

αρχές γίνονται δεκτά με ευκρινή αντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο ή δημόσια αρχή. 

 



Πέραν των τυπικών προσόντων και της προϋπηρεσίας, η αποδεδειγμένη γνώση 

ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ θα αξιολογηθούν θετικά.  

 

Δήλωση προσόντων στην αίτηση υποψηφίου χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό 

δικαιολογητικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα 

κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Η επιτροπή αξιολόγησης 

θα κρίνει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και  βάσει 

μοριοδότησης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν με συστημένη 

επιστολή την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) (Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123, 

Μαρούσι).  

 

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών είναι η 7η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:00.  

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά ή με courier, το 

εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 

αποστολής.  

 

Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, 

υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στα τηλ. 210 5212829, 210 5212830, 210 5212 831 

και 210 5212894 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00. 

 

Για το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ: ……… 
 
Επώνυμο :  

Όνομα :  

Όνομα πατρός :  

Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κινητού :  

Ε-mail :  

Ημερομηνία γέννησης :  

Υπηκοότητα :  

Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες) : Απαλλαγή          

Εκπληρωμένη     από : .... /.... /.....  
  

έως : …. /.... /..... 

Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος         
Έγγαμος       

    
Υποβάλω την αίτησή μου για τη θέση: ………… 
 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι:  
 
Α)  αποδέχομαι τους όρους της με αρ. πρωτ. ………/….-….-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης για τη θέση: ………… 

Β) διαθέτω όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν όσα αναφέρω στην παρούσα (σε 
πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα)  

Γ)  για την απασχόλησή μου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αµοιβής δεν συντρέχει 
κανένα κώλυµα στο πρόσωπό µου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την 
άρση κάθε κωλύµατος για το σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα αίτησή µου γίνει δεκτή. 

 
Ημερομηνία: .…/.…/2014 
 
 
Ονοματεπώνυμο 
 
Υπογραφή 

 

 


