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                          Μαξνύζη, 11/03/2016      

                                                                 Αξ. Πξση. 547 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Άκεζε 

ελίζρπζε ηεο αληαπόθξηζεο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο εμαηηίαο ηεο 

πξνζθπγηθήο/κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ», 

ζην πιαίζην ηεο Έθηαθηεο Βνήζεηαο ηνπ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ISF)  ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο Μεηαλάζηεπζεο & Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ (DGHOME) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

 

Σν ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη επηρνξεγνχκελν απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο 

Αβέξσθ αξ.10  ζηεγάδεηαη ζην Μαξνχζη (Αγξάθσλ 3-5) θαη εθπξνζσπείηαη ελ πξνθεηκέλσ λφκηκα απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ Οκφηηκν Καζεγεηή Αζαλάζην Γηαλλφπνπιν 

έρνληαο ππφςε: 

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

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

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

Κ.Δ.Δ.Λ. 

4. Σν άξζξν. 20 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ 176/Α1-11/7/2005) Μεηνλνκαζία Κ.Δ.Δ.Λ. ζε 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ 

5. Σηο ππ. αξηζκ. Α2β/Γ.Π.νηθ65818/27-8-2015,Α2β/Γ.Π.νηθ.24364/2-4-2015, 

Α2β/Γ.Π.νηθ.29594/23-4-2015 θαηΑ2β/Γ.Π.41505/6-7-2015ηξνπνπνηήζεηο ηεο ππ.’ 

αξηζκ. ΓΤ1δ/Γ.Π.νηθ.22058/11-3-2014  Τπνπξγηθήο απφθαζεο κε πεξηερφκελν ηνλ 

δηνξηζκφ κειψλ ζην Γ.. ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

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

(ΦΔΚ 45 Α΄/1999) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη  

7. 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 
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Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

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

εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ 

δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015 

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

10. Σν ππ’ αξηζκ. 265/17-9-2015έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (αξ. πξση. ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

12162/21.09.2015) κε ην νπνίν αλαζέηεη ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ. 

11. Σν απφ 17-11-2015 Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ «Άκεζε ελίζρπζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο εμαηηίαο ηεο πξνζθπγηθήο/κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ έθηαθηε βνήζεηα ηνπ Σακείνπ 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ISF)  ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαλάζηεπζεο & Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

12. Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πνπ ειήθζε θαηά ηελ  16ε 

πλεδξίαζε/03-12-2015 (αξ. πξση. 4186/10-12-2015)  ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ησλ Μειψλ 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ζην ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα ηνπ Σακείνπ 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (Internal Security Fund)  ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαλάζηεπζεο & 

Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

13. Σελ πκθσλία Δπηδφηεζεο ππ΄άξηζκ. ΖΟΜΔ/2015/ISFB/AG/EMAS//0011 (αξ. πξση. 

ΚΔΔΛΠΝΟ 17556/24-12-15, αξ. πξση. Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο HOME/E1/VSARES (2015) 

6021818/23-12-2015) κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο/ Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαλάζηεπζεο 

θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

14. Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πνπ ειήθζε θαηά ηελ 5ε 

πλεδξίαζε/03-03-2016 ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ησλ Μειψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ 

ζέζεσλ ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο. 

15. Σν ππ άξηζκ. 6383/11-03-2016 έγγξαθν ηνπ Γηνηθεηή ηεο 2εο Τ.ΠΔ. ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλνκή ησλ θελψλ ζέζεσλ ηεο ππ’ αξηζκ. 304/12-02-2016 πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο 

Καιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ζπλάςνπλ ζπκβάζεηο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο, 

ζηα θάησζη Γεληθά Ννζνθνκεία θαη Κέληξα Τγείαο θαη ζην Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ): 
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Γεληθό Ννζνθνκείν Μπηηιήλεο «Βνζηάλεην» 

 Έλαλ (1) Ηαηξφ, ΠΔ ηαηξψλ, εηδηθφηεηαο ΩΡΛ. ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεο, δχλαηαη λα 

θαιπθζεί απφ ηαηξφ εηδηθφηεηαο θαξδηνινγίαο ή ρεηξνπξγηθήο ή αλαηζζεζηνινγίαο ή 

εληαηηθνινγίαο. 

 

Γεληθό Ννζνθνκείν άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ» 

 Έλαλ (1) Ηαηξφ, ΠΔ ηαηξψλ, εηδηθφηεηαο Ηαηξνδηθαζηηθήο. ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεο, 

δχλαηαη λα θαιπθζεί απφ ηαηξφ εηδηθφηεηαο θαξδηνινγίαο ή ρεηξνπξγηθήο ή εληαηηθνινγίαο ή 

αλαηζζεζηνινγίαο ή γαζηξεληεξνινγίαο ή νξζνπεδηθήο ή παζνινγίαο ή γπλαηθνινγίαο ή ΩΡΛ ή 

νθζαικίαηξν ή ξεπκαηνιφγν. 

 

Σνκέαο ΔΚΑΒ Ρόδνπ 

 Έλαλ (1) Ηαηξφ, ΠΔ ηαηξψλ, ν νπνίνο ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνδηαθνκηδψλ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πιήξσζε ησλ πηζαλώλ θελώλ ζέζεσλ ηαηξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

από ηαηξνύο ησλ ινηπώλ εηδηθνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε, 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 2εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο.  

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ ππέβαιαλ ηελ ππνςεθηόηεηα ηνπο θαη ηα αλάινγα 

δηθαηνινγεηηθά ζηελ ππ΄αξηζκ. 304/12-02-2016 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαη δελ έρνπλ επηιεγεί, όκσο ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ εθ λένπ, ρξεηάδεηαη 

λα επηβεβαηώζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο κε κία αίηεζε, ρσξίο ηε ζπλνδεία δηθαηνινγεηηθώλ. 

   

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο . Ζ επηηξνπή ζα 

αμηνινγήζεη ηνπο ππνςεθίνπο σο πξνο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ηα ζπλεθηηκψκελα  

πξνζφληα φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Ζ επηηξνπή ζα δχλαηαη λα 

δεηήζεη θάζε ζπκπιήξσζε θαη δηεπθξίληζε ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή πξνζθφκηζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θξίλεη απαξαίηεηε. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα θξίλεη ηνπο 

ππνςήθηνπο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη  βάζεη κνξηνδφηεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζα νινθιεξσζεί κε ζχληαμε «πίλαθα επηηπρφλησλ» ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ελψ φζνη επηιεγνχλ ζα εηδνπνηεζνχλ πξνζσπηθά.  

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

ζα απνθιείνληαη απηνκάησο από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο.  
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ΟΡΟΙ 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 ακεηάθιεην βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο 

πεξίπησζεο 1, 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. 
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- Κξηηήξηα επηινγήο : 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο πξνηεξαηφηεηαο θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

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

Πίνακασ κριτηρίων αξιολόγηςησ για τισ θζςεισ των Ιατρών (ΚΩΔ Α1) 

α/α Κριτιριο αξιολόγθςθσ Βακμολογία 

1 Ρτυχίο Ιατρικισ Σχολισ  

   

2 Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ  

   

3 Εγγραφι ςτον οικείο Ιατρικό Σφλλογο   

   

4 Αντίγραφο τίτλου ειδικότθτασ   

   

   

5 Ρρόςκετα προςόντα που κα ςυνεκτιμθκοφν Ζωσ 100 

 1) Συναφισ Επαγγελματικι εμπειρία   Ζωσ 40 

 2) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ 25 

 3) Αποδεδειγμζνθ εκελοντικι δράςθ  10 

 4) Μινεσ ανεργίασ (0-6/6-12/12+) Ζωσ 15 

   

6 Εντοπιότθτα 10 

 
 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

Α) Αίηεζε κε ηελ επηζπκεηή ζέζε εξγαζίαο (έσο δχν επηινγέο ηνπνζεζίαο) 

Β) Δπηθπξσκέλνπο ηίηινπο ζπνπδψλ 

Γ) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  

Γ) Αληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο. 

Δ) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο φπνπ απαηηείηαη 

Σ) Δγγξαθή ζηνλ Ηαηξηθφ χιινγν (κφλν γηα ηνπο Ηαηξνχο) 

Ε) Αληίγξαθν ηίηινπ εηδηθφηεηαο (κφλν γηα ηνπο  εηδηθεπκέλνπο Ηαηξνχο) 

Ζ) Βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή λφκηκεο απαιιαγήο απφ 

απηέο, πξνθεηκέλνπ πεξί αλδξψλ. 

Θ) Απνδεηθηηθφ εληνπηφηεηαο απφ ηνλ Γήκν δηακνλήο ησλ Τπνςεθίσλ  
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Παξαηεξήζεηο: 

- Πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο απφ μέλε ρψξα ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππνςήθην επηθπξσκέλα 

θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα. 

- Γηα ηελ απφδεημε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα πνπ 

απηή απνθηήζεθε ή πξνυπεξεζία ή ζπζηαηηθή επηζηνιή ή ππεχζπλε δήισζε επηθπξσκέλε 

ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία. 

- Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδφζεθαλ απφ ειιεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο γίλνληαη 

κε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ. Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο ή αιινδαπέο αξρέο γίλνληαη δεθηά κε επθξηλή 

αληίγξαθα ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δεκφζηα αξρή.  

 

ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 

Οη ζπκβαιιφκελνη ζα απαζρνιεζνχλ ζην πξφγξακκα κε ζχκβαζε έξγνπ δηάξθεηαο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηηο 19/09/2016 κε άκεζε έλαξμε. Σν κέζν κεληαίν κηζζνινγηθφ 

θφζηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ), θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζπλάδεη 

κε ηηο ακνηβέο ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ, ζχκθσλα κε ην Δληαίν Μηζζνιφγην.  

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (ζε θιεηζηφ θάθειν) 

είηε απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Αγξάθσλ 3-5, Μαξνχζη, Σ.Κ 15123. ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ 

αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν 

θάθεινο απνζηνιήο ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.  
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ 

Α Ι Σ Η  Η  
Κζντρο Ελζγχου Και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.) 
Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι 
 
Για τθν:  
Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ με τίτλο 

«Άμεςθ ενίςχυςθ τθσ ανταπόκριςθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ εξαιτίασ τθσ 

προςφυγικισ/μεταναςτευτικισ κρίςθσ που αντιμετωπίηουν τα νθςιά του Ανατολικοφ 

Αιγαίου». 

 

Στοιχεία Υποψθφίου: ……….. 

Κωδικόσ Θζςθσ: …………          

 
Ν Α  Μ Η Ν  Α Ν Ο Ι Χ Θ Ε Ι  Α Π Ο  Σ Η Ν  Σ Α Χ Τ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α  ή  
Σ Η  Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α  

 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. κέρξη ηηο 

21/03/2016 θαη ψξα 15:00. πκπιεξσκαηηθέο ή/θαη δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηνινγεηηθά, 

ππνρξεψζεηο θιπ., παξέρνληαη απφ ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ, ζην ηειέθσλν 210 52 12 890, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 10:00-14:00. 

 

Με ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ησλ βηνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ 

ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαζώο θαη όηη ε δηαδηθαζία δύλαηαη κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 

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

ππάξμεη νηαδήπνηε αμίσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

                                 Ο Πρόεδροσ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 

Ομότιμοσ Καθηγητήσ Χειρουργικήσ 

Αθανάςιοσ Γιαννόπουλοσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ – ΠΡΟΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

 
ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚ∆ΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ 

……… ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΙΑ: 

Α’ ΕΠΙΛΟΓΗ ………………………….. 

Β΄ΕΠΙΛΟΓΗ …………………………… 

Επϊνυμο :  

Πνομα :  

Πνομα πατρόσ :  

Αρικμόσ τθλεφϊνου οικίασ ι κινθτοφ :  

Ε-mail :  

Ημερομθνία γζννθςθσ :  

Υπθκοότθτα :  

Στρατιωτικι κθτεία (για τουσ άνδρεσ) : Απαλλαγι          

Εκπλθρωμζνθ     από : .... /.... /.....  
                           ζωσ : …. /.... /..... 

Υποβάλω τθν πρόταςι μου για τον Κωδικό Θζςθσ: ………… 
 
Δθλϊνω υπεφκυνα ότι:  
 
Α)  αποδζχομαι τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικμ. 547 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για 

υποβολι πρόταςθσ  

Β) διακζτω όλα τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν όςα αναφζρω ςτθν παροφςα (ςε 
πρωτότυπα ι επίςθμα αντίγραφα)  

Γ)  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: .…/.…/2016 
 
Ονοματεπϊνυμο 
 
Υπογραφι 


