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   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ                                                                                     
                                                                                                               Μαροφςι, 11-8-2016 

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 1905/δισ 
     

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ τησ δράςησ με τίτλο 

«Ολοκληρωμζνη επείγουςα παρζμβαςη υγείασ για την προςφυγική κρίςη», ςτο πλαίςιο 

τησ Ζκτακτησ Βοήθειασ του Σαμείου Αςφλου, Μετανάςτευςησ και Ζνταξησ (AMIF)  τησ 

Γενικήσ Διεφθυνςησ Μετανάςτευςησ & Εςωτερικϊν Τποθζςεων (DG HOME) τησ 

Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ.  

 

Σο ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Ρ.Ι.Δ. εποπτευόμενο 

από τον Υπουργό Υγείασ και επιχορθγοφμενο από το Υπουργείο Υγείασ, που εδρεφει ςτθν 

Ακινα, οδόσ Αβζρωφ αρ.10  ςτεγάηεται ςτο Μαροφςι (Αγράφων 3-5) και εκπροςωπείται εν 

προκειμζνω νόμιμα από τον Ρρόεδρο του Δ.Σ., αναπλθρωτι Κακθγθτι Χειρουργικισ κ. 

Θεόφιλο όηενμπεργκ 

 

Ζχοντασ υπόψθ:  
 

1. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1.1 Του Ν. 2071/1992 (άρκρο  26) – ςφςταςθ του Κζντρου Ελζγχου Ειδικϊν Λοιμϊξεων 

(Κ.Ε.Ε.Λ.) ωσ Ν.Ρ.Ι.Δ. εποπτευόμενο από ΥΥΚΑ 

1.2 Του Ρ.Δ. 358/1992 – οργάνωςθ, λειτουργία, αρμοδιότθτεσ Κ.Ε.Ε.Λ. 

1.3 Τθν Υ1/οικ. 5028/2001, ΦΕΚ 831/Β/29.6.2001, «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ 

Λειτουργίασ του Κ.Ε.Ε.Λ.» 

1.4 Του ΡΔ.407/93, ΦΕΚ 174/Α/5.10.1993, «Εξαίρεςθ από το Δθμόςιο Τομζα του 

Κζντρου Ελζγχου Ειδικϊν Λοιμϊξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)» 

1.5 Του Ν. 3370/2005, Άρκρο 20, ΦΕΚ 176/Α/11.7.2005 «Οργάνωςθ και Λειτουργία των 

υπθρεςιϊν δθμόςιασ Υγείασ και λοιπζσ διατάξεισ», μετονομαςία του Κ.Ε.Ε.Λ. ςε 

ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. και λοιπζσ ρυκμίςεισ 

1.6 Τισ  υπ. αρικμ. Α2β/Γ.Ρ.οικ: 31641 4/05/2016 & Α2β/Γ.Ρ.οικ 31933  5/05/2016 

Υπουργικζσ αποφάςεισ  με περιεχόμενο τον διοριςμό μελϊν ςτο Δ.Σ. του 

ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 
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1.7 Το Ν. 2690/ 1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 45 Αϋ/1999) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει  

1.8 Το Ν. 3527 (ΦΕΚ 25/Α/09-02-2007)( § 23α) άρκρου 3 Κεφ. Β’) «Κφρωςθ ςυμβάςεων 

υπζρ των νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

1.9 Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’) «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, 

μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ  διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ 

δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων» 

1.10  Το Ν. 4110/2013 άρκρο 23 § 2 και τισ τροποποιιςεισ που αυτόσ επζφερε ςτον 

ΚΦΑΣ 

 

2. Τισ αποφάςεισ: 

2.1 Το υπ’ αρικμ. 246/6-6-2016 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ με το οποίο ανακζτει 

ςτο ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. τθν διαχείριςθ και τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

2.2 Τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΕΕΛΡΝΟ που ελιφκθςαν κατά τισ 

13θ Συνεδρίαςθ/06-06-2016 και 19θ Συνεδρίαςθ-22-07-2016  ςχετικά με τθν 

απόφαςθ των Μελϊν για τθν ςυμμετοχι του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. ςτο χρθματοδοτοφμενο 

πρόγραμμα του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (AMIF)  τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Μετανάςτευςθσ & Εςωτερικϊν Υποκζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

2.3 Το υπ’ αρικμ. 12720//26-7-2016 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Μετανάςτευςθσ 

& Εςωτερικϊν Υποκζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με τθν ζγκριςθ του 

κατατεκειμζνου προγράμματοσ με τίτλο «Ολοκλθρωμζνθ επείγουςα παρζμβαςθ 

υγείασ για τθν προςφυγικι κρίςθ» 

2.4 Τθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ που ελιφκθ κατά τθν 

20θ/28-07-2016 ςχετικά με τθν ζγκριςθ του Ρρογράμματοσ με τίτλο 

«Ολοκλθρωμζνθ επείγουςα παρζμβαςθ υγείασ για τθν προςφυγικι κρίςθ». 

 
Καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να ςυνάψουν ςυμβάςεισ ζργου, ςφμφωνα με τισ παρακάτω 

ειδικότθτεσ για τισ Γενικζσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των Ρεριφερειϊν τθσ χϊρασ.  

 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

 1 Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Β5) 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 1 Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Β5) 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ-  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
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 1 Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Β5) 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ-  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 1 Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Β5) 

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

 1 Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Β5) 

 

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 1 Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Β5) 

 

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 1 Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Β5) 

 

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 1 Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Β5) 

 

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 1 Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Β5) 

 

10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 1 Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Β5) 

 

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ-  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

 1 Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Β5) 
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12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

 1 Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Β5) 

 

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 1 Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Β5) 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ - ΚΩΔ. ΘΕΗ Β5 

 Απόφοιτοι του Τμιματοσ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινοτικισ Υγείασ με κατεφκυνςθ 

Δθμόςιασ Υγείασ τθσ Σχολισ Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ ΤΕΙ ι αντίςτοιχο 

κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΤΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) 

ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 

ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ι ιςότιμοσ 

αναγνωριςμζνοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.  

 Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθ εκδιδόμενθ από αρμόδια διοικθτικι αρχι 

ότι ο υποψιφιοσ πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του 

επαγγζλματοσ Δθμόςιασ Υγιεινισ 

 Καλι γνϊςθ τουλάχιςτον μιασ ξζνθσ γλϊςςασ 

 Καλι γνϊςθ και ικανότθτα χειριςμοφ Η/Υ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά 

1. Αίτηςη – δήλωςη ςε ειδικό ζντυπο (Παράρτημα Ι). Η αίτθςθ - διλωςθ 

ςυμπλθρϊνεται με ακρίβεια και ςε όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτιςεισ ςε 

άλλο ζντυπο ι αιτιςεισ ςτισ οποίεσ δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα απαιτοφμενα 

ςτοιχεία, δεν γίνονται δεκτζσ.  Σθμειϊνεται ότι θ επιλογι προτίμθςθσ Α’ και Βϋ είναι 

κακοριςτικι για τθν τελικι επιλογι των υποψθφίων και κα τθρθκεί αυςτθρά θ 

ςειρά προτίμθςθσ  ςτθν διλωςθ. Ο/θ υποψιφιοσ/α που δεν κα ςυμπλθρϊςει τα 

μόρια, για καμία από τισ  δυο επιλογζσ  προτίμθςθσ  κεωρείται αποτυχϊν/ουςα . 

2. Τπεφθυνη Δήλωςη του Ν. 1589/1986 όπωσ αυτι επιςυνάπτεται τθσ προκιρυξθσ 

(Ραράρτθμα ΙΙ) για τθν μθ καταδίκθ, παραπομπι, ςτερθτικι δικαςτικι 

ςυμπαράςταςθ κτλ του/τθσ υποψθφίου/ιασ. 

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου κράτουσ μζλουσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ. Σε 

περίπτωςθ πτυχίων από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται 

φωτοαντίγραφο του ξενόγλωςςου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ 

και φωτοαντίγραφο τθσ απόφαςθσ ιςοτιμίασ του ΔΟΑΤΑΡ. Πλα τα ξενόγλωςςα 

πτυχία και πιςτοποιθτικά κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν μεταφραςτεί επίςθμα 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Στα απλά 

φωτοαντίγραφα των ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν κα πρζπει να 
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φαίνεται και θ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ (APOSTILLE) που ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο 

πτυχίο ι πιςτοποιθτικό, όπου αυτι απαιτείται. 

4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακοφ ή Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν (ςυναφοφσ 

αντικειμζνου).  Σε περίπτωςθ Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν  

πανεπιςτθμίου κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται και 

φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ. Σε περίπτωςθ Μεταπτυχιακοφ ι 

Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν  από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωςςου Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ 

τίτλου ςπουδϊν  , φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ και φωτοαντίγραφο τθσ 

απόφαςθσ ιςοτιμίασ του ΔΟΑΤΑΡ. Πλα τα ξενόγλωςςα Μεταπτυχιακοφ ι 

Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν  κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν μεταφραςτεί 

επίςθμα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Στα απλά 

φωτοαντίγραφα των ξενόγλωςςων Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ τίτλου 

ςπουδϊν  κα πρζπει να φαίνεται και θ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ (APOSTILLE) που ζχει 

τεκεί ςτο πρωτότυπο πτυχίο ι πιςτοποιθτικό, όπου αυτι απαιτείται. 

5. Φωτοαντίγραφο Άδειασ αςκήςεωσ επαγγζλματοσ  

6. Εγγραφή ςτον Επαγγελματικό φλλογο (όπου απαιτείται) 

7. Αντίγραφο πιςτοποιητικοφ γλωςςομάθειασ (όπου απαιτείται) 

8. Αντίγραφο πιςτοποιητικοφ γνϊςησ ηλεκτρονικοφ υπολογιςτή (όπου απαιτείται) 

9. Βεβαίωςη εθελοντικήσ εργαςίασ από ιδιωτικοφσ φορείσ (π.χ. Ριςτοποιθμζνεσ 

ΜΚΟ), Διεκνείσ Οργανιςμοφσ  ι δθμόςιουσ φορείσ  (π.χ. ΕΚΕΡΥ). 

10. Βεβαίωςη προχπηρεςίασ του εργοδότθ ι του αντίςτοιχου αςφαλιςτικοφ φορζα 

(ιδιωτικοφ ι δθμοςίου τομζα) ςε ςυναφζσ αντικείμενο ανά Κωδικό. 

11. Πιςτοποιητικό γζννηςησ ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικήσ ταυτότητασ 

ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτουσ μζλουσ τησ 

Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ή φωτοαντίγραφο του Δικαιϊματοσ Άδειασ Εργαςίασ ςτην 

Ελλάδα . 

12. Πιςτοποιητικό εκπλήρωςησ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ή νόμιμησ απαλλαγήσ 

από αυτζσ, προκειμζνου περί ανδρϊν  

13. Πιςτοποιητικό Οικογενειακήσ Κατάςταςησ του οικείου διμου ι βεβαίωςθ 

οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΡ  πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι 

παλαιότερθσ των 3 μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

αιτιςεων) για τθν απόδειξθ φπαρξθσ ανιλικων τζκνων. 

14. «Πιζηοποιηηικό Οικογενειακής Καηάζηαζης ηοσ οικείοσ δήμοσ ή βεβαίωζη 

οικογενειακής καηάζηαζης ποσ τορηγείηαι από ηα ΚΕΠ για ηοσς ηρίηεκνοσς  ή 

ηα ηέκνα ηριηέκνων.» 

15. Πιςτοποιητικό Οικογενειακήσ Κατάςταςησ του οικείου διμου ι βεβαίωςθ 

οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΡ  για ηοσς πολύηεκνοσς  ή 

ηα ηέκνα πολύηεκνων καθώς και πιζηοποιηηικό ηης Ανώηαηης 

Σσνομοζπονδίας Πολσηέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).» 

16. Πιςτοποιητικό Οικογενειακήσ Κατάςταςησ ή/και δικαςτική απόφαςη από τθν 

οποία να προκφπτει θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ των τζκνων,  για τθν απόδειξθ 

τθσ πλιρωςθσ του κριτθρίου τθσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ. 
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17. Βεβαίωςη μόνιμησ κατοικίασ από τον οικείο δήμο πρόςφατησ ζκδοςησ, όχι 

παλαιότερθσ των 2 μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

των αιτιςεων για το κριτιριο τθσ εντοπιότθτασ αυτϊν που είναι μόνιμοι κάτοικοι 

των διμων ι κοινοτιτων των νομϊν Ξάνκθσ, οδόπθσ, Ζβρου, Καβάλασ, Κιλκίσ, 

Σερρϊν, Δράμασ, Καςτοριάσ, Φλϊρινασ, Γρεβενϊν, Κοηάνθσ, Ευρυτανίασ, ι των 

νθςιϊν του Αιγαίου, Θεςπρωτίασ, Ιωαννίνων, Ρζλλασ. 

18. Βεβαίωςη ΟΑΕΔ για τθν πιςτοποίθςθ του χρόνου ανεργίασ, εφόςον ο υποψιφιοσ 

είναι άνεργοσ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων κα γίνει από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία ορίηεται 

από το Δ.Σ. του ΚΕΕΛΡΝΟ. Η Επιτροπι κα αξιολογιςει τουσ υποψθφίουσ ωσ προσ τα 

απαιτοφμενα προςόντα, ςφμφωνα με τον προςαρτθμζνο πίνακα βακμολόγθςθσ 

κριτθρίων  (Ραράρτθμα ΙΙΙ) τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ,  και κα καταρτίςει ςχετικοφσ 

αναλυτικοφσ  πίνακεσ επιτυχόντων και αποτυχόντων, οι οποίοι κα δθμοςιοποιθκοφν με 

ανάρτθςι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕΕΛΡΝΟ. 

Κατά των παραπάνω πινάκων, οι ζχοντεσ ζννομο ςυμφζρον,  μποροφν να αςκιςουν 

γραπτι ζνςταςθ μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κατά τα 

προθγοφμενα δθμοςιοποίθςι τουσ. 

Οι ενςτάςεισ εξετάηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ενςτάςεων που ορίηεται από το 

Δ.Σ. του ΚΕΕΛΡΝΟ.  

Η διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ κα ολοκλθρωκεί με ανάρτθςθ , ςτθν ιςτοςελίδα του 

ΚΕΕΛΡΝΟ, τελικοφ πίνακα επιτυχόντων, μετά και τθν ζκδοςθ των αποφάςεων επί των 

ενςτάςεων.  Πςοι επιλεγοφν κα ειδοποιθκοφν και ατομικά. 

Επιςημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθζτουν τα ελάχιςτα απαιτοφμενα 
προςόντα, θα αποκλείονται αυτομάτωσ από την περαιτζρω διαδικαςία αξιολόγηςησ. 
 
 
ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

Οι ςυμβαλλόμενοι κα απαςχολθκοφν ςτο πρόγραμμα με ςφμβαςθ ζργου ζωσ και τισ 30 

Απριλίου 2017 με άμεςθ ζναρξθ. Το μζςο μθνιαίο μιςκολογικό κόςτοσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των προβλεπόμενων κρατιςεων – ειςφορϊν), κάκε 

ενδιαφερόμενου διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ αμοιβζσ των αντίςτοιχων ειδικοτιτων, 

ςφμφωνα με το Ενιαίο Μιςκολόγιο.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  
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Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν τθν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (ςε 

κλειςτό φάκελο) είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, 

εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι είτε 

ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθ Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. Αγράφων 3-5, 

Μαροφςι, Τ.Κ 15123. Στθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ το 

εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ 

αποςτολισ ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των 

υποψθφίων. Σθμειϊνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, που κζλουν να υποβάλλουν αίτθςθ για 

παραπάνω από μία κζςθ, υποχρεοφνται να κατακζςουν μία αίτθςθ για κάκε κζςθ ςτον ίδιο 

φάκελο.  

 

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 με αρικμ. πρωτ. 1905/δισ/11-08-2016 ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ με τίτλο «Ολοκλθρωμζνθ επείγουςα παρζμβαςθ υγείασ για 

τθν προςφυγικι κρίςθ» 

 

Στοιχεία αποςτολζα: ………..   

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  

 

Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι είκοςι τζςςερισ (24) θμζρεσ και αρχίηει από τθν 

θμζρα τθσ δθμοςίευςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςτθν ιςτοςελίδα του 

ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. μζχρι τισ 31/08/2016 και ϊρα 15:00. Συμπλθρωματικζσ ι/και διευκρινιςτικζσ 

πλθροφορίεσ για τα δικαιολογθτικά, υποχρεϊςεισ κλπ., παρζχονται από το Γραφείο 

Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ, ςτο τθλζφωνο 210 52 12 890, 

κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 09:00-14:00. 

 

Με την υποβολή των προτάςεων εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ και των βιογραφικϊν 

ςτοιχείων τουσ οι ενδιαφερόμενοι αποδζχονται πλήρωσ τουσ όρουσ τησ παροφςασ 

πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ, καθϊσ και ότι η διαδικαςία δφναται με απόφαςη 

τησ αναθζτουςασ αρχήσ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο 
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περιεχόμενο χωρίσ να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωςη των ενδιαφερομζνων ζναντι τησ 

αναθζτουςασ αρχήσ. 

 

Ο Ρρόεδροσ Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

 

 

Θεόφιλοσ όηενμπεργκ 

Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Χειρουργικισ 


