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Θέμα: 5η Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ),
διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασής του για ένα επιπλέον τρίμηνο, με αντικείμενο την στελέχωση 500
Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ» και των τροποποιήσεων αυτής, στο πλαίσιο του
Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και υπηρεσιών ΕΟΔΥ», της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη
δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκον» με κωδικό
ΟΠΣ 5061257.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13619/08-06-2021 εγγράφου, ως προς τον πίνακα των Περιφερειακών
Ενοτήτων και συγκεκριμένα της ΠΕ Θεσπρωτίας.
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
έχοντας υπόψη:
1. Το N.4633/2019 (ΦΕΚ Α'/161/16-10-2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),
Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις»,
2. Το άρθρο 26 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»,
3. Το Π.Δ. 358/1992 «Οργάνωση –Λειτουργία – Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΦΕΚ
179 Α΄/1992),
4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. τέως Κ.Ε.Ε.Λ. (Υ1/οικ. 5028/2001-ΦΕΚ 831 Β΄/29-062001) όπως ισχύει,
5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 68/τ. Α’/20-3-2020)»,
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άρθρο 44 «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη
δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»,
6. Το N. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. Την Υπουργική Απόφαση 32492/24-3-2020 (ΦΕΚ 1110 Β΄) τροποποίηση της 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018
(ΦΕΚ

5968/Β/31-12-2018)

Υπουργική

Απόφαση

«Αντικατάσταση

της

υπ'

αριθ.

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
8. Το με αρ. πρωτ.: 6094/2020-18/03/2020 ακριβές απόσπασμα πρακτικού της 16ης/18-03-2020 Συνεδρίασης
ΔΣ του ΕΟΔΥ σχετικά με την Υποβολή Πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 49_Α 2.2_00 (Α.Π.:663/17-032020, τίτλος « Ειδικές Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟμΥ νοσηλευτών) για την υποστήριξη των δομών της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο τη πρόληψης της δημόσιας υγείας λόγω
έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού (COVID-19 )») του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομές 2014-2020» και Ορισμός Υπεύθυνου Έργου,
9. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
− δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014), ως ισχύει,
10. Το Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 184/23.9.2020),
11. Το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 129/2908-2019).
12. Tην με αριθ. 134453 απόφαση περί «Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης
46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)»,(ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015),
13. Τη με αριθ. 663/17-3-2020 Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με Κωδικό
Πρόσκλησης: 49_Α.2.2._00 και Κωδ. ΟΠΣ: 4246 (ΑΔΑ ΡΟΑ446ΜΤΛΡ-39Θ),
14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α1α/οικ.22817 (ΦΕΚ 1177/6-4-2020) «Περί λεπτομερειών σύστασης
και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την
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αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19», την
επανεκτύπωση της προαναφερόμενης με υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ1α/οικ.22817/2020 , την τροποποίηση αυτής με
υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ1α/ΓΠ.οικ.24361/2020 (ΦΕΚ 1296/Β/10-4-2020), την Υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38269 (ΦΕΚ
2457/21-6-2020), την Υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.58069 (ΦΕΚ 4072/22-9-2020) καθώς και την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.
οικ. 81693 (ΦΕΚ 5640/Β’/ 21-12-2020)
15. Το υπ’ αριθμ. 8095/10.04.2020 ακριβές απόσπασμα της 26ης/09.04.2020 Συνεδρίασης ΔΣ Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με
την έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα
16. Το υπ’ αριθμ. 8096/10.04.2020 ακριβές απόσπασμα της 26ης/09.04.2020 Συνεδρίασης ΔΣ Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με
την απόφαση πρόσληψης εργαζομένων για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού στο πλαίσιο της ανωτέρω
πράξης
17. Την υπ’ αριθ. 8147/10.04.2020 με ΑΔΑ: ΩΞ8Π46ΜΗΨ5-Π12 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
18. Την υπ’ αριθ. 8148/10.04.2020 με ΑΔΑ: 909Α46ΜΗΨ5-ΟΒΙ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
19. Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων 1, 2, 3, 4, 5 της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπ. Υγείας για την εποπτεία του
έργου, τα οποία εγκρίθηκαν από το ΔΣ του ΕΟΔΥ και κοινοποιήθηκαν στη Διαχειριστική Αρχή
20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 686/21-03-2020 Απόφαση Ένταξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΜΔΤ της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ, της Πράξης «Δημιουργία δικτύου
νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα
Κορωνοϊού κατ΄ οίκον» με κωδικό ΟΠΣ 5061257, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2013-2020» και τις τροποποιήσεις αυτής, και τις τροποποιήσεις αυτής, 1η
τροποποίηση με αριθμ. πρωτ.: 951/6-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ6Φ46ΜΤΛΡ-Γ74), 2η τροποποίηση με αριθμ. πρωτ.:
1465/3-7-2020 (ΑΔΑ: 68Ω946ΜΤΛΡ-3Ρ6), 3η τροποποίηση με αριθμ. πρωτ.:1826/28.08.2020 (ΑΔΑ:
ΨΞ9Μ46ΜΤΛΡ-Ε1Τ), 4η τροποποίηση με αριθμ. πρωτ.: 1843/01.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΣΔ546ΜΤΛΡ-Ζ0Ο), 5η
τροποποίηση με αριθμ. πρωτ.: 2213/20-10-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ξ046ΜΤΛΡ-ΙΚΕ) 6η τροποποίηση με αριθμ. πρωτ.
2772/ 24-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ2146ΜΤΛΡ-542) και 7η τροποποίηση με αριθμ. πρωτ.: 643/30-03-2021 (ΑΔΑ:
966Ρ46ΜΤΛΡ-ΝΓΒ),
21. Την με αριθ. 8250/13-4-2020 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και
τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ» της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων
βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορωνοϊού κατ΄ οίκον» στο ΕΠ
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5061257, την υπ’ αριθ. 14635/07-7-2020 1η
τροποποίηση αυτής που ελήφθει κατά την 48η/ 3-07-2020 συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΔΥ με ΑΔΑ
ΩΚΙΛ46ΜΗΨ5-ΗΦΓ, καθώς και την υπ΄ αριθ. 21214/5-10-2020 2η τροποποίηση αυτής που ελήφθει κατά την
67η/ 30-09-2020 συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΔΥ με ΑΔΑ ΩΞΝΣ46ΜΗΨ5-ΝΘΖ, την υπ’αριθ. 27610/30-12-2020
3η τροποποίηση αυτής που ελήφθει κατά την 85η/ 23-12-2020 συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΔΥ με ΑΔΑ
ΩΦ0Ο46ΜΗΨ5-Σ9Ζ
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22. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8986/27-04-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα «Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασής του για ένα επιπλέον τρίμηνο, με
αντικείμενο την στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ, στο
πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ» της Πράξης «Δημιουργία
δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα
κρούσματα» και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14781/17-7-2020 1η τροποποίησή της , την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16155/247-2020 2η τροποποίησή της, την υπ’αριθμ. πρωτ. 22631/26-10-2020 3η τροποποίησή της καθώς και την
υπ’αριθμ. πρωτ. 27456/28-12-2020 4η τροποποποίησή της
23. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13674/29-06-2020 σχετική Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΥ που εγκρίνει το από 25-06-2020
πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπ. Υγείας για την εποπτεία του έργου με
θέμα την ανακατανομή μέρους των ΚΟΜΥ με στόχο την ενίσχυση της συνοριακής και νησιωτικής χώρας στην
εργαστηριακή διάγνωση της νόσου COVID
24. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38269 (ΦΕΚ 2457/21-6-2020) «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
Δ1α/οικ.22817/3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υγείας “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας
(Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19” (B’ 1177)»
25. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9794/08-05-2020 ανακοίνωση σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8986/27-04-2020
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με αντικείμενο τη στελέχωση
500 Κινητών Ομάδων Ειδικού Σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1
«Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ» της Πράξης «Δημιουργία Δικτύου Νοσηλευτών για
τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού κατ’
οίκον»
26. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14770/7-7-2020 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΥ, που λήφθηκε κατά την 49η/ 6-7-2020
συνεδρίαση αυτού, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8986/27-04-2020 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
27. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16006/23-7-2020 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΥ, που λήφθηκε κατά την 54η/ 22-7-2020
συνεδρίαση αυτού, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8986/27-04-2020 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22602/26-10-2020 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΥ, που λήφθηκε κατά την 71η συνεδρίαση
αυτού, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8986/27-4-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
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29. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΠ 27089/ 21-12-2020 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΥ, που λήφθηκε κατά την 84η
συνεδρίαση αυτού, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8986/27-4-2020 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
30. Το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπ. Υγείας για την εποπτεία του έργου
υπ’ αριθ. 2017/04-06-2021, το οποίο κοινοποιήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΚΠ 13506/ 07-06-2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΥ, που λήφθηκε κατά την 33η συνεδρίαση αυτού, σχετικά
με την εν μέρει αποδοχή του παραπάνω πρακτικού και την διόρθωση του πίνακα 2 στην εγγραφή «ΠΕ
Θεσπρωτίας»,
31. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΠ 13508/ 07-06-2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΥ, που λήφθηκε κατά την 33η
συνεδρίαση αυτού, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8986/27-4-2020 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
32. Το γεγονός της ύπαρξης σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία της χώρας,
με την παρούσα τροποποιεί την υπ’ αριθ. πρωτ. 8986/27-04-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτή
ισχύει μετά τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 14781/17-7-2020, 16155/24-7-2020, 22631/26-10-2020 και 27456/28-12-2020
τροποποιήσεις της, ως εξής:
Λόγω αυξημένων αναγκών, με την παρούσα ενισχύεται το Προσωπικό των ΚΟμΥ της Πράξης σε διάφορα σημεία ανά
την επικράτεια μέσω της διάθεσης των κενών θέσεων Προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής, η δε
σχετική κατανομή των θέσεων Προσωπικού των ΚΟμΥ διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Περιφερειακές Ενότητες
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ
Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΟΜΥ * Νο

Διαφορά
θέσεων

18
18
15

-8
-1
-4

Νέα
κατανομή
θέσεων
10
17
11

51

-3

48

21
25
4
50
4
6
8
8
4
15

-3
-6
2
10
3
2
1
4
2
1

18
19
6
60
7
8
9
12
6
16

ΑΔΑ: 6ΤΕ346ΜΗΨ5-ΞΔΗ
Σημείωση: * Η κάθε ΚΟΜΥ περιλαμβάνει έναν οδηγό και τουλάχιστον έναν επαγγελματία υγείας. Η ως άνω κατανομή
των επιπλέον προσληπτέων επαγγελματιών υγείας δύναται να τροποποιηθεί με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν
στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης.

Σημειώνεται ότι, με την παρούσα, δεν επέρχεται καμία τροποποίηση στα προσόντα και στη διαδικασία πρόσληψης
των επαγγελματιών υγείας ούτε στον αριθμό των προσληπτέων ΔΕ Οδηγών αλλά ούτε και στα προσόντα και στη
διαδικασία πρόσληψης των τελευταίων. Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι ήδη αναρτημένοι πίνακες αποτελεσμάτων των
υποψηφίων θα εναρμονιστούν με τα δεδομένα του Πίνακα 1 και θα αναρτηθούν εκ νέου επικαιροποιημένοι στην
ιστοσελίδα του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των νέων αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2838/08-05-2020 έγγραφό του, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι οι θέσεις
ΠΕ Διοικητικού έχουν υπερκαλυφθεί και ως εκ τούτου, με εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα, η πλατφόρμα
υποβολής αιτήσεων δεν θα δέχεται άλλες αιτήσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της με αριθμό πρωτοκόλλου 8986/27-4-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του ΕΟΔΥ καθώς και των υπ’ αριθμ. πρωτ. 14781/17-7-2020, 16155/24-7-2020, 22631/26-10-2020 και
27456/28-12-2020 τροποποιήσεων αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό τρόπο στην
ιστοσελίδα: https://eody.komy.services.gov.gr

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ

Παναγιώτης Αρκουμανέας

ΑΔΑ: 6ΤΕ346ΜΗΨ5-ΞΔΗ

Εσωτερική Διανομή :
Γραφείο Γραμματείας Προέδρου
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Κονδυλίων
Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης
Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού
Διεύθυνση Ετοιμότητας και Απόκρισης
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Υγείας

