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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο:
«Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» .

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), ιδρύθηκε με το αρ.
26 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α'/15-7-1992) και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Π.Δ. 358/1992 (ΦΕΚ 179 Α΄/24-11-1992), τον κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Υ1/οικ. 5028/2001 - ΦΕΚ 831 Β΄/29-6-2001) και τα
οριζόμενα στον Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄/11-7-2005), εκπροσωπείται δε εν προκειμένω
νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ,

Έχοντας υπόψη:
1. Τις κάτωθι διατάξεις όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:
•

Το Ν. 2071/1992 (άρθρο 26), [ΦΕΚ Α΄ 123/15.7.1992], «Σύσταση του Κέντρου
Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό
Υγείας».

•

Το Π.Δ. 358/1992 [ΦΕΚ Α΄ 179/24.11.1992], «Οργάνωση, Λειτουργία, Αρμοδιότητες
Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)».

•

Την Υ1/οικ. 5028/2001, [ΦΕΚ Β΄ 831/29.6.2001], «Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.».
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•

Το Ν. 3370/2005, (άρθρο 20), [ΦΕΚ Α΄ 176/11.7.2005], «Οργάνωση και Λειτουργία
των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις», μετονομασία του Κ.Ε.Ε.Λ. σε
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπές ρυθμίσεις.

•

Την υπ’ αριθμ. 18.864/13.3.2017 Υπουργική απόφαση με περιεχόμενο τον διορισμό
μελών στο Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. [Α.Δ.Α. : 70ΒΔ465ΦΥΟ-ΠΑ9]

•

Το Ν. 4270/2014 [ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014], «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπήχθη
με τον Ν. 4366/2016 (άρθρο 1 παρ. 1) [ΦΕΚ Α΄ 18/15.2.2016], «Κύρωση: α) της από
24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων
των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α'
182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «Ρύθμιση
κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α' 184) και άλλες διατάξεις».

•

Το Ν. 3871/2010 (άρθρο 21) [ΦΕΚ Α΄ 141/17.8.2010] «Δημοσιονομική Διαχείριση
και Ευθύνη», και το Π.Δ. 80/2016 [ΦΕΚ Α΄145/5.8.2016] «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες».

•

Το Ν. 3861/2010 [ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010] «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».

•

Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

•

Το Ν. 4250/2014 [ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014] «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.».

•

Το Ν.4024/2011 [ΦΕΚ

Α΄ 226/27.10.2011] «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.
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•

Το Ν. 4354/2015 [ΦΕΚ Α’ 176/16.12.2015] «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

•

Το Ν. 4110/2013 (άρθρο 23 § 2) [ΦΕΚ Α΄ 17/23.1.2013] και τις τροποποιήσεις που
αυτός επέφερε στον ΚΦΑΣ.

•

Το Ν. 2859/2000 [ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000] «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας».

•

Το Ν. 4172/2013 [ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013], «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις».

•

Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. κδ’ (όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.
4314/2014, ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14
παρ. 5 του Ν. 4403/2016, ΦΕΚ Α΄ 125/7.7.2016) της ΠΥΣ 33/2006 [ΦΕΚ 280
Α΄/28.12.2006],

«Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»,

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο για την σύναψη
συμβάσεων

μίσθωσης

έργου

ιδιωτικού

δικαίου

στο

πλαίσιο

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δεν απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή του
άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006.
•

Το άρθρο 123 του Ν. 4549/2018 [ΦΕΚ 105/τ. Α΄/14-6-2018] «Διατάξεις για την
ολοκλήρωση

της

Συμφωνίας

Δημοσιονομικών

Στόχων

και

Διαρθρωτικών

Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022
και λοιπές διατάξεις»
•

Την κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 123 του Ν.4549/2018 Κοινή
Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Γ.Π.οικ.64186/2018 με θέμα «Ένταξη
Προγράμματος για την Υγειονομική Κάλυψη του Προσφυγικού-Μεταναστευτικού
στο Π.Δ.Ε. με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ».

•

Την υπ’ αρ. πρ.: 96088 / 14.09.2018 (ΑΔΑ: ΨΨΛ3465ΧΙ8-Σ66) Απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

•

Την απόφαση που ελήφθη κατά την 18η Συνεδρίαση της 17ης Ιουλίου 2018 του ΔΣ
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σχετικά με την προκήρυξη του προγράμματος PHILOS 2.

•

Διατάξεις, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί
κατ’ εφαρμογή ή κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων.

•

Το κατεπείγον για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και γενικότερα εθνικού
συμφέροντος.
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•

Το με αριθμ. πρωτ. 26094/2018//1/2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
πλήρους απασχόλησης δεκαοκτάμηνης διάρκειας, ως και δυνατότητα παράτασης έως έξι
(6) μήνες , συνολικά χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε (1575) ατόμων, τα οποία θα
στελεχώσουν τις αντίστοιχες δομές, ως κατωτέρω:

Υποέργο 1 (ΥΠ1): Επιστημονική Εποπτεία, Διαχείριση και Συντονισμός του
Προγράμματος
Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ1 προτείνεται η πρόσληψη 40 ατόμων των κάτωθι
ειδικοτήτων:
•

ΠΕ/ ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας (10)

•

ΠΕ Φαρμακοποιών (1)

•

ΠΕ Στατιστικός (1)

•

ΠΕ Οικονομικού (15)

•

ΠΕ Διοικητικού (12)

•

ΠΕ Νομικός (1)

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
Α.1.1.
Α.1.2.
Β.1.1.
Β.1.2.
Δ.1.1
Δ.1.2.
Ε.1.1.
Ε.1.2.
Γ.1.1
Γ.1.2.
Ζ.1.1.
Z.1.2.
Z.1.3.
ΣΤ.1.1.
ΣΤ.1.2.
Θ.1.1.
Ι.1.1.
Η.1.1.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ.
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕ Ιατρός

ΙΔΟΧ

2

ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτής

ΙΔΟΧ

2

18 Μήνες
18 Μήνες

ΤΕ Μαιευτής / Μαία

ΙΔΟΧ

2

ΠΕ Ψυχολόγος

ΙΔΟΧ

2

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής
Εργασίας/Κοινωνικών
Λειτουργών

ΙΔΟΧ

18 Μήνες

ΙΔΟΧ

ΠΕ Νομικός
ΠΕ Φαρμακοποιών
ΠΕ Στατιστικός
Σύνολο θέσεων

18 Μήνες

2

ΠΕ Οικονομικού
ΠΕ Διοικητικού

18 Μήνες

18 Μήνες
15

ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ

4

12
1
1
1
40

18 Μήνες
18 Μήνες
18 Μήνες
18 Μήνες
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ
EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Η επιστημονική ομάδα θα απαρτίζεται από δύο υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα θα
στελεχώνεται από έναν ιατρό, ένα νοσηλευτή, μία μαία, έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό
επιστήμονα κατόχους διδακτορικού τίτλου. Οι αρμοδιότητές της θα είναι κυρίως η έκδοση
επιστημονικών αναφορών, η επιστημονική εποπτεία της εκπαίδευσης των εργαζομένων και
των δράσεων ενημέρωσης/παρεμβάσεων δημόσιας υγείας των ωφελούμενων και η έκδοση
πρωτοκόλλων διαχείρισης και κατευθυντήριων οδηγιών που τα συνοδεύουν. Η δεύτερη
υποομάδα θα στελεχώνεται από έναν ιατρό, έναν νοσηλευτή, μία μαία, έναν ψυχολόγο και
έναν κοινωνικό επιστήμονα κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου. Οι αρμοδιότητές της θα είναι
κυρίως οι τακτικές συναντήσεις για την επιστημονική υποβοήθηση της διαχείρισης του
έργου και η συνεργασία με τους αντίστοιχους επιστήμονες άλλων φορέων.
Η ομάδα διαχείρισης του έργου θα απαρτίζεται από δέκα διοικητικούς
υπαλλήλους και δεκαπέντε οικονομολόγους. Οι αρμοδιότητες της ομάδας διαχείρισης του
έργου περιλαμβάνει τα κάτωθι: τον έλεγχο πραγματοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του προγράμματος, την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου επιχειρησιακού
σχεδίου του προγράμματος, το συντονισμό της αντιμετώπισης επειγόντων συμβάντων, τη
διαχείριση της ροής των πληροφοριών, την παρακολούθηση κάθε φάσης υλοποίησης του
προγράμματος, την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού,
την εκτέλεση των απαραίτητων διαγωνισμών για την αποτελεσματική λειτουργία του
προγράμματος, την καθημερινή παρακολούθηση των οικονομικών διαδικασιών, την
επίβλεψη του συστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωσης του οικονομικού αντικειμένου, το
συντονισμό και την υλοποίηση συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, ώστε να
ανταποκρίνεται επιτυχώς στις ιδιαίτερα απαιτητικές προδιαγραφές του προγράμματος, την
επικοινωνία με όλα τα λοιπά μέρη που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και την υλοποίηση
δραστηριοτήτων ενημέρωσης/ δημοσιότητας των δραστηριοτήτων του προγράμματος
καθώς και διάχυσης των αποτελεσμάτων αυτού. Κομμάτι της ομάδας διαχείρισης
αποτελούν και δύο διοικητικοί υπάλληλοι/διαπολισμικοί μεσολαβητές, ένας αραβόφωνος
και ένας φαρσόφωνος, προκειμένου να υποστηρίζουν τη μετάφραση των πρωτοκόλλων και
των εργαλείων, καθώς και το συντονισμό των διαπολιτισμικών μεσολαβητών του
προγράμματος.
Στο Υποέργο 1 θα υπάρχει ένας φαρμακοποιός για τη διαχείριση των φαρμάκων,
τη διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους και διανομής τους στα ΚΦΠΜ και ΚΥΤ και
την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό. Παράλληλα, θα
5

ΑΔΑ: ΩΛΤΞ469ΗΜΛ-70Α

υπάρχει και ένας στατιστικός ο οποίος θα συλλέγει, θα αναλύει και θα επεξεργάζεται όλα
τα στοιχεία που συλλέγονται από όλες τις δομές αναφορικά με τον προσφυγικό πληθυσμό.
Τέλος, θα υπάρχει και ένας νομικός ο οποίος σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικών
Θεμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. θα υποστηρίζει νομικά το πρόγραμμα.
Το ως άνω προσωπικό θα απασχολείται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
σύμφωνα με τον «Πίνακα 3 - Εργαζόμενοι στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και
άλλες Υπηρεσίες» του παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Σύμφωνα με τις ανωτέρω θέσεις, καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα στους οποίους εντάσσονται οι υποψήφιοι όλων των προβλεπομένων από τις
ισχύουσες διατάξεις κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, με κριτήρια σύμφωνα με τα
παρακάτω προσόντα:
Α.1.1. ΠΕ Ιατρών, όλων των ειδικοτήτων ανάλογα με τα κριτήρια της προς κάλυψη θέσης
(Πρώτη Υποομάδα – 1 θέση)
Α.1. 1.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
στ) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
ζ) Εμπειρία σε πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών.
η) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
Α.1.2. ΠΕ Ιατρών, όλων των ειδικοτήτων ανάλογα με τα κριτήρια της προς κάλυψη θέση
(Δεύτερη Υποομάδα – 1 θέση)
Α.1. 2.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

6
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
στ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
ζ) Εμπειρία σε πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών, χρηστών, εκδιδόμενων προσώπων.
η) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Β. 1.1. ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής (Πρώτη Υποομάδα – 1 θέση)
Β.1.1.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες
τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε
ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής

στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του

τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους
εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του
επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του
ν.3252/2004
δ) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
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ε) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
ζ) Εμπειρία σε πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών.

Β. 1.2. ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής (Δεύτερη Υποομάδα – 1 θέση)
Β.1.2.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες
τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε
ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής

στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του

τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους
εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του
επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του
ν.3252/2004
δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
ε) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
ζ) Εμπειρία σε πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών, χρηστών, εκδιδόμενων προσώπων.

Γ.1.1. ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας / Κοινωνικών Λειτουργών (Πρώτη Υποομάδα – 1 θέση)
Γ.1.1.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και

Πολιτικής Επιστήμης -

Κοινωνικής

Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
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δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού.
γ) Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
δ) Εμπειρία σε πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών.
ε) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Γ.1.2. ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας / Κοινωνικών Λειτουργών (Δεύτερη Υποομάδα – 1
θέση)
Γ.1.2.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και

Πολιτικής Επιστήμης -

Κοινωνικής

Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού.
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
δ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
ε) Εμπειρία σε πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών, χρηστών, εκδιδόμενων προσώπων.
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Δ.1.1. ΤΕ Μαιευτών/Μαιών (Πρώτη Υποομάδα – 1 θέση)
Δ.1.1.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαιών - Μαιευτών (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Μαιών - Μαιευτών (ΤΕ)
γ) Ταυτότητα μέλους του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών- Μαιευτών, η οποία να είναι σε
ισχύ (Β.Δ. 206/16.2.1966, ΦΕΚ Α'/50/1966)
δ) Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
ε) Εμπειρία σε πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών.
στ) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Δ.1.2. ΤΕ Μαιευτών/Μαιών (Δεύτερη Υποομάδα – 1 θέση)
Δ.1.2.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαιών - Μαιευτών (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Μαιών - Μαιευτών (ΤΕ)
γ) Ταυτότητα μέλους του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών- Μαιευτών, η οποία να είναι σε
ισχύ (Β.Δ. 206/16.2.1966, ΦΕΚ Α'/50/1966)
δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
ε) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
στ) Εμπειρία σε πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών, χρηστών, εκδιδόμενων.

Ε.1.1. ΠΕ Ψυχολόγων (Πρώτη Υποομάδα – 1 θέση)
Ε.1.1.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με
ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
γ) Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
δ) Εμπειρία σε πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών.
ε) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Ε.1.2. ΠΕ Ψυχολόγων (Δεύτερη Υποομάδα – 1 θέση)
Ε.1.2.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με
ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
δ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
ε) Εμπειρία σε πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών, χρηστών, εκδιδόμενων προσώπων.

ΣΤ.1.1. ΠΕ Διοικητικού (10 Θέσεις)
ΣΤ.1.1.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σποδών στα πεδία Διοίκησης ή Οικονομικών ή Υγείας
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
δ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
ε) Εργασιακή εμπειρία στο τομέα της Διοικητικής Υποστήριξης, τουλάχιστον ενός έτους.

ΣΤ.1.2. ΠΕ Διοικητικού (2 θέσεις)
ΣΤ.1.2.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
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α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
β) Γνώση φαρσί ή αραβικών.
Ζ.1.1. ΠΕ Οικονομικού (2 Θέσεις)
Ζ.1.1.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση
Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο
2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών

ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης

Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή

Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων

(Marketing)

ή Λογιστικής και

Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ
Αγροτικών Προϊόντων

ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών

Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών

ή

ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και

Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής
Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης ή

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών

Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και ΑναλογιστικώνΧρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
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Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)
ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
γ) Καλή Γνώση αγγλικής γλώσσας.
δ) Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης
ε) Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, τουλάχιστον (2) ετών

Ζ.1.2. ΠΕ Οικονομικού (5 Θέσεις)
Ζ.1.2.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση
Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο
2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σχέσεων ή

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή

Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων

(Marketing)

ή Λογιστικής και

Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ
Αγροτικών Προϊόντων

ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών

Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών

ή

ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και

Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής
Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών
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Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και ΑναλογιστικώνΧρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)
ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο τομέα της Διοίκησης ή Οικονομίας
γ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
δ) Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού Β’ Τάξης
ε) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
στ) Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, τουλάχιστον (2) ετών

Ζ.1.3. ΠΕ Οικονομικού (8 Θέσεις)
Ζ.1.3.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση
Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο
2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών

ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης

Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή

Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων

(Marketing)

ή Λογιστικής και

Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ
Αγροτικών Προϊόντων

ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών

Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών

ή

ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και

Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης
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Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής
Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης ή

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών

Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και ΑναλογιστικώνΧρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)
ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο τομέα της Διοίκησης ή Οικονομίας
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
δ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
ε) Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, τουλάχιστον (1) έτους

Η.1.1. ΠΕ Στατιστικού (1 Θέση)
Η.1.1.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής
και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και ΑναλογιστικώνΧρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο τομέα της Στατιστικής ή Βιοστατιστικής
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
δ) Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Θ.1.1. ΠΕ Νομικού (1 Θέση)
Θ.1.1.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
γ) Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Δημόσιο δίκαιο
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Ι.1.1. ΠΕ Φαρμακοποιού (1 Θέση)
Ι.1.1.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
δ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
ε) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης τουλάχιστον ενός έτους.

Υποέργο 2 (ΥΠ2): Λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης,
Συντονισμός Εμβολιασμών, Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμβάσεις
Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/ μεταναστών

Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ2 προτείνεται η πρόσληψη 62 ατόμων των κάτωθι
ειδικοτήτων:
-

ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας (46)

-

ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας (6)

-

ΠΕ Βιοστατιστικής (2)

-

ΠΕ Πληροφορικής (2)

-

ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Δημόσιας Υγείας (6)

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΕ

Α.2.

ΣΧΕΣΗ

ΑΡΙΘ.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΙΔΟΧ

Επισκέπτες/τριες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

18 Μήνες
46

Υγείας
Β.2.

ΤΕ Επόπτες

ΙΔΟΧ

18 Μήνες
6

Δημόσιας Υγείας

Γ.2.

ΠΕ Βιοστατιστικής

ΙΔΟΧ

2

18 Μήνες

Δ.2.

ΠΕ Πληροφορικής

ΙΔΟΧ

2

18 Μήνες

Ε.2.1

ΠΕ Ιατρός

ΙΔΟΧ

1

18 Μήνες
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Ε.2.2

ΠΕ/ΤΕ
Νοσηλευτής/ τρια

ΙΔΟΧ

Σύνολο θέσεων

5

18 Μήνες

62

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ
Αντικείμενο του οριζόμενου ως Υποέργου 2 (ΥΠ2) αποτελεί η λειτουργία
Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, ο Συντονισμός των Εμβολιασμών, η Εκτίμηση
συνθηκών υγιεινής και οι Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/
μεταναστών. Προβλέπεται να υπάρχει ένας επισκέπτης υγείας σε κάθε δομή (ΚΦΠΜ- ΚΥΤ) ή
ελλείψει αυτού κάποιος νοσηλευτής για την ενίσχυση διάγνωσης και απόκρισης εντός των
ΚΦΠΜ / ΚΥΤ και την αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης (σύνολο θέσεων 46).
Σκοπός του ΥΠ2 αποτελεί η έγκαιρη ανίχνευση λοιμωδών νοσημάτων στον
πληθυσμό των προσφύγων και μεταναστών, η άμεση και αποτελεσματική απόκριση όταν
απαιτείται, με βάση τα πρωτόκολλα του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και
Παρέμβασης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ο συντονισμός των εμβολιασμών στον εν λόγω πληθυσμό
και η εκτίμηση των συνθηκών διαβίωσης εντός των κέντρων φιλοξενίας και των ΚΥΤ. Οι
επιμέρους δράσεις του ΥΠ2 είναι οι ακόλουθες: ο συντονισμός και διαχείριση εργασιών, η
επιδημιολογική επιτήρηση στον πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών και ο συντονισμός
εμβολιασμών του παιδικού πληθυσμού. Οι εργαζόμενοι του Υποέργου 2 θα απασχολούνται
σε κεντρικό επίπεδο, εκτός από τους επόπτες δημόσιας υγείας εκ των οποίων δύο επόπτες
θα τοποθετηθούν στην κεντρική υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στην Αθήνα, δύο στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Θεσσαλονίκης, ένας στην περιφερειακή ενότητα Λέσβου και ένας στην
περιφερειακή ενότητα της Κω σύμφωνα με τον «Πίνακα 3 - Εργαζόμενοι στην Κεντρική
Υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ και άλλες υπηρεσίες» του παραρτήματος. Τέλος, οι 46 επισκέπτες
υγείας θα τοποθετηθούν στα ΚΦΠΜ και ΚΥΤ, σύμφωνα με τον «Πίνακα 1 - Εργαζόμενοι σε
ΚΦΠΜ και ΚΥΤ» του παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Σύμφωνα με τις ανωτέρω θέσεις, καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα στους οποίους εντάσσονται οι υποψήφιοι όλων των προβλεπομένων από τις
ισχύουσες διατάξεις κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, με κριτήρια σύμφωνα με τα
παρακάτω προσόντα:
17
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Α.2. ΤΕ Επισκεπτών/-τριών Υγείας (46 Θέσεις)
Α.2.1. Υποχρεωτικά Προσόντα :
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας (Α.Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Α.Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Α.Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε.
(Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής).
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας ή βεβαίωση ότι πληροί
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Επισκέπτη –
Επισκέπτριας Υγείας.
γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να
είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η
οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή
της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της Υ.Α. Γ4α/Γ.Π.100714/12-12-2014
(Φ.Ε.Κ. 3477/Β΄/23.12.2014).
Β.2. ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (6 Θέσεις)
Β.2.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής ή
βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής.

Γ.2. ΠΕ Βιοστατιστικής (2 Θέσεις)
Γ.2.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής
και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-
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Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Βιοστατιστική
Δ.2. ΠΕ Πληροφορικής (2 Θέσεις)
Δ.2.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας
ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της
Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και
Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών
ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

ΑΕΙ ή

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
γ) Εμπειρία επεξεργασίας σε βάσεις δεδομένων υγείας, τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Ε.2. ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας (6 θέσεις)


Ε.2.1. ΠΕ Ιατρών - όλων των ειδικοτήτων (1 Θέση)

Ε.2.1.1.Υποχρεωτικά Προσόντα :
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας,
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δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
στ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με κατεύθυνση στη Δημόσια Υγεία ή εμπειρία σε
πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών.
ζ) Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.



Ε.2.2. ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών (5 Θέσεις)

Ε.2.2.1.Υποχρεωτικά Προσόντα :
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες
τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε
ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του
τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους
εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του
επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του
ν.3252/2004
δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με κατεύθυνση στη Δημόσια Υγεία ή εμπειρία σε
πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών.
ε) Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Υποέργο 3 (ΥΠ3) - Υπηρεσίες Υγείας στο πεδίο
Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ3 προτείνεται η πρόσληψη 610 ατόμων των κάτωθι
ειδικοτήτων:
20

ΑΔΑ: ΩΛΤΞ469ΗΜΛ-70Α

•

ΠΕ/ΤΕ Γενικοί Συντονιστές (7)

•

ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Υγειονομικών Υπηρεσιών (7)

•

ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Πεδίου (46)

•

ΠΕ Ιατροί (103)

•

ΠΕ Οδοντίατροι (5)

•

ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (88)

•

ΤΕ Μαιευτές/ Μαίες (56)

•

ΠΕ Ψυχολόγοι (79)

•

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικοί Λειτουργοί (55)

•

ΔΕ Διασώστες/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (36)

•

ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές/Διερμηνείς (127)

ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ
Α.3.
Α.3.
Α.3.
Β.3.

Γ.3.
Δ.3.
Ε.3.
ΣΤ.3.1.
ΣΤ.3.2.
Ζ.3.
Η.3.
Θ.3.
Ι.3.
Κ.3.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ Ιατροί (Γενικός/
Παθολόγος)
ΠΕ Ιατροί (Παιδίατρος)
ΠΕ Ιατροί (Ψυχίατρος)
ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές και εν
ελλείψει ΔΕ Βοηθοί
νοσηλευτές
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής
Εργασίας/Κοινωνικοί
Λειτουργοί
ΤΕ Μαίες/ Μαιευτές
ΔΕ Διασώστες/
Πληρώματος
Ασθενοφόρων
ΔΕ Διαπολιτισμικοί
Μεσολαβητές/Διερμηνείς
ΠΕ Ψυχολόγοι
ΠΕ Οδοντίατροι
ΠΕ/ΤΕ Γενικοί

ΣΧΕΣΗ

ΑΡΙΘ.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΙΔΟΧ

63

ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ

25
15

18 μήνες
18 μήνες
18 μήνες
18 μήνες

88
ΙΔΟΧ

18 μήνες
55

ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ

56

18 μήνες
18 μήνες

36
ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ

127
79
5

18 μήνες
18 μήνες
18 μήνες
18 μήνες

7

Συντονιστές
ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές
Υγειονομικών Υπηρεσιών
ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές
Πεδίου
Σύνολο θέσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΔΟΧ
ΙΔΟΧ

7
46
609
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ
Στα ΚΦΠΜ και ΚΥΤ θα υπάρχει μια ιατρονοσηλευτική ομάδα και μια ψυχοκοινωνική
ομάδα. Η ιατρονοσηλευτική ομάδα αποτελείται από ιατρούς, νοσηλευτές/ τριες, μαίες,
διαμεσολαβητές και προβαίνει στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και τη διαλογή
τους, τον εντοπισμό ευάλωτων ομάδων, την τακτική λειτουργία ιατρείου παροχής
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ( τη λήψη ιατρικού ιστορικού και την καταγραφή, την
κλινική φυσική εξέταση), την παραπομπή σε περαιτέρω φροντίδα (δευτεροβάθμια/
τριτοβάθμια) και την παραπομπή στη ψυχοκοινωνική ομάδα όπου ακολουθείται η
διαδικασία ψυχοκοινωνικής εκτίμησης. Η ψυχοκοινωνική ομάδα αποτελείται από
ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και διαμεσολαβητές. Οι παραπάνω εφαρμόζουν τη
διαδικασία εκτίμησης υποδοχής (intake screening) για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που
περιλαμβάνει, παραπομπή, εάν χρειάζεται για αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπεία και έλεγχο
ψυχιατρικών νοσημάτων, παρέμβαση κρίσης/διαχείριση επεισοδίων ψυχικής υγείας,
διακομιδή περιστατικών με ψυχιατρικά προβλήματα που δεν μπορούν να παραμείνουν
στον χώρο, πρόγραμμα πρόληψης αυτοκτονιών, αξιολόγηση της ψυχικής υγείας ως μέρος
της ευαλωτότητας στα ΚΥΤ (ν. 4375/2016), εποπτεία του προσωπικού που παρέχει
ψυχοκοινωνική στήριξη σε πρόσφυγες και μετανάστες. Παράλληλα θα διασφαλίζεται η
διασύνδεσή τους με τις δημόσιες υπηρεσίες με στόχο την ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό
ιστό.
Οι μεταφορές των προσφύγων για τακτικά ραντεβού από τα ΚΦΠΜ και τα ΚΥΤ προς
τις Δομές Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΠΕΔΥ) διενεργούνται, όπου δεν είναι δυνατόν
να γίνεται με τις αστικές συγκοινωνίες, μέσω των κινητών μονάδων και των διασωστών
οδηγών.
Οι παραπάνω επαγγελματίες θα καθοδηγούνται από τους Συντονιστές. Ανά ΥΠΕ θα
υπάρχει ένας Γενικός Συντονιστής (με εξαίρεση τη 2η ΥΠΕ), ο οποίος θα είναι ο δίαυλος
επικοινωνίας μεταξύ όλων των δομών της ΥΠΕ και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και θα έχει υπό την
εποπτεία του όλες τις δομές της ΥΠΕ. Συγκεκριμένα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τις
αναφορές των δομών τις οποίες και προωθεί προς την κεντρική υπηρεσία , θα προωθεί και
Θα φροντίζει για την τήρηση

οδηγιών και κατευθύνσεων που θα δίνονται από το

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προς τις δομές και θα οργανώνει τις μαζικές δράσεις (αξιολόγηση δομών,
διενέργεια εμβολιασμών κτλ). Ο Γενικός Συντονιστής θα ενημερώνεται σε καθημερινή βάση
από το Συντονιστή Υγειονομικών Υπηρεσιών για τα ιατρικά περιστατικά. Ανά ΥΠΕ θα
υπάρχει ένας Υγειονομικός Συντονιστής (με εξαίρεση τη 2η ΥΠΕ), ο οποίος θα συντονίζει την
ιατρονοσηλευτική ομάδα κάθε δομής. Συγκεκριμένα θα ενημερώνεται σε καθημερινή βάση
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για τα σοβαρά περιστατικά του ιατρείου της δομής, θα διασφαλίζει τη κάλυψη σε ιατρικά
αναλώσιμα (ιατρικός εξοπλισμός, φάρμακα κτλ) ανά δομή και θα εποπτεύει τις ιατρικές
παρεμβάσεις στις δομές (πχ μαζικοί εμβολιασμοί). Οι Συντονιστές πεδίου θα είναι
υπεύθυνοι για όλο το προσωπικό που θα εργάζεται στην ιατρονοσηλευτική και
ψυχοκοινωνική υπηρεσία της δομής. Συγκεκριμένα θα συνεισφέρουν στην επίλυση
πολύπλοκων καταστάσεων, προβλημάτων πρόσβασης στις δομές υγείας, θα συνεργάζονται
με ανάλογους φορείς υλικού, παρεμβάσεων αγωγής υγείας και γενικότερα φορείς που
δραστηριοποιούνται εντός του ΚΦΠΜ ή ΚΥΤ, θα οργανώνουν ομάδες πληροφόρησης και
στήριξης του προσφυγικού πληθυσμού.
Το ως άνω προσωπικό θα τοποθετηθεί στα ΚΦΠΜ και ΚΥΤ, σύμφωνα με τον
«Πίνακα 1 - Εργαζόμενοι σε ΚΦΠΜ και ΚΥΤ» του παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Σύμφωνα με τις ανωτέρω θέσεις, καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα στους οποίους εντάσσονται οι υποψήφιοι όλων των προβλεπομένων από τις
ισχύουσες διατάξεις κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, με κριτήρια σύμφωνα με τα
παρακάτω προσόντα:
Α.3. ΠΕ Ιατρών
•

63 Θέσεις Γενικών Ιατρών ή Παθολόγων, εν ελλείψει αυτών ιατροί λοιπών ειδικοτήτων
και εν ελλείψει αυτών ιατροί άνευ ειδικότητας

•

25 Θέσεις Παιδιάτρων, εν ελλείψει αυτών ιατροί λοιπών ειδικοτήτων και εν ελλείψει
αυτών ιατροί άνευ ειδικότητας

•

15 Θέσεις Ψυχιάτρων, εν ελλείψει αυτών ιατροί λοιπών ειδικοτήτων και εν ελλείψει
αυτών ιατροί άνευ ειδικότητας

Α.3.1. ΠΕ Γενικών Ιατρών ή Παθολόγων
Α.3.1.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
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ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Εν ελλείψει αυτών
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου οποιασδήποτε ειδικότητας,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Εν ελλείψει αυτών
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
δ) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Α.3.2. ΠΕ Ιατροί (Παιδίατρος), εν ελλείψει αυτών ιατροί λοιπών ειδικοτήτων και εν
ελλείψει αυτών ιατροί άνευ ειδικότητας
Α.3.2.1.Υποχρεωτικά Προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας Παιδιατρικής,
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δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Εν ελλείψει αυτών
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου οποιασδήποτε ειδικότητας,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Εν ελλείψει αυτών
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
δ) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Α.3.3. ΠΕ Ιατροί (Ψυχίατρος), εν ελλείψει αυτών ιατροί λοιπών ειδικοτήτων και εν
ελλείψει αυτών ιατροί άνευ ειδικότητας
Α.3.3.1 Υποχρεωτικά Προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
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γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας Ψυχιατρικής,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Εν ελλείψει αυτών
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου οποιασδήποτε ειδικότητας,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Εν ελλείψει αυτών
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
δ) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Β.3. ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών/τριών, εν ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (88 Θέσεις)
Β.3.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
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δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας.
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε
ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) του
τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), για
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του
ν.3252/2004.
Εν ελλείψει αυτών
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής
Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής
ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής
Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές
Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή
Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός
Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής
Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια
διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.
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Γ.3. ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας /Κοινωνικών Λειτουργών (55 Θέσεις)
Γ.3.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και

Πολιτικής Επιστήμης -

Κοινωνικής

Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού.
Δ.3. ΤΕ Μαιευτών/Μαιών (56 Θέσεις)
Δ.3.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαιών - Μαιευτών (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Μαιών - Μαιευτών (ΤΕ)
γ) Ταυτότητα μέλους του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών- Μαιευτών, η οποία να είναι σε
ισχύ (Β.Δ. 206/16.2.1966, ΦΕΚ Α'/50/1966)
Ε.3. ΔΕ Διασωστών/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (36 Θέσεις)
Ε.3.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
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β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας

Πλήρωμα Ασθενοφόρων-

Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή άλλο ισότιμο δίπλωμα σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
γ) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
“Διασώστη - Πλήρωμα Ασθενοφόρου” (ν. 3919/2011 όπως ισχύει, Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/43-2015,

ΦΕΚ

1486/16-7-2015/τ.Β΄

και

Υ.Α.

Γ4α/Γ.Π.

οικ.34218/8-5-2017,

ΦΕΚ

1729/19.5.2017/τ.Β΄), που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή
Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των θέσεων
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας

Πλήρωμα Ασθενοφόρων-

Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή άλλο ισότιμο δίπλωμα σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των θέσεων
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων
Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου
ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα
Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του
Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή
δίπλωμα

ή

απολυτήριος

τίτλος

Ηλεκτρολογικών

Συστημάτων

Αυτοκινήτου

ή

Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη
Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών
και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού
Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ η Β΄ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδα- πής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των θέσεων
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
β) οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

ΣΤ.3.1 ΔΕ Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών/Διερμηνέων (110 Θέσεις)
ΣΤ.3.1.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών – Αραβικά ή Φαρσί ή Κιρμαντζί ή/και καταγωγή.
β) Γνώση της ελληνικής και εν ελλείψει αυτής της αγγλικής γλώσσας (μέσω οποιουδήποτε
επίσημου εγγράφου ή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986).
γ) Άδεια εργασίας στην ημεδαπή (για αλλοδαπούς υπηκόους).

ΣΤ.3.2. Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών/Διερμηνέων (17 Θέσεις)
ΣΤ.3.2.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Άριστη γνώση γαλλικής γλώσσας ή και καταγωγή.
β) Γνώση της ελληνικής και εν ελλείψει αυτής της αγγλικής γλώσσας (μέσω οποιουδήποτε
επίσημου εγγράφου ή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986).
γ) Άδεια εργασίας στην ημεδαπή (για αλλοδαπούς υπηκόους).

Ζ.3. ΠΕ Ψυχολόγων (79 Θέσεις)
Ζ.3.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση
στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
Η.3. ΠΕ Οδοντίατροι (5 Θέσεις )
Η.3.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
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α)Πτυχίο ή δίπλωμα Οδοντιατρικής

ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια άσκησης Οδοντιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του Οδοντιατρικού επαγγέλματος
γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου.

Θ.3. ΠΕ/ΤΕ Γενικοί Συντονιστές (7Θέσεις)
Θ.3.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής
β) Προϋπηρεσία ενασχόλησης στο προσφυγικό τουλάχιστον ενός (1) έτους.
γ) Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
Ι.3. ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Υγειονομικών Υπηρεσιών (7 Θέσεις)
Ι.3.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και
Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και Άδεια χρησιμοποίησης
τίτλου οποιασδήποτε ειδικότητας και Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Οδοντιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
και
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Άδεια άσκησης Οδοντιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του Οδοντιατρικού επαγγέλματος και Βεβαίωση ιδιότητας
μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας και
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας και
Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε
ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) του
τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), για
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του
ν.3252/2004 ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας και
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαιών - Μαιευτών (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Μαιών - Μαιευτών (ΤΕ) και
Ταυτότητα μέλους του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών- Μαιευτών, η οποία να είναι σε ισχύ
(Β.Δ. 206/16.2.1966, ΦΕΚ Α'/50/1966)
β) Προϋπηρεσία ενασχόλησης στο προσφυγικό τουλάχιστον ενός (1) έτους.
γ) Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
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Κ.3. ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Πεδίου (46 Θέσεις)
Κ.3.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής
β) Προϋπηρεσία ενασχόλησης στο προσφυγικό τουλάχιστον ενός (1) έτους.
γ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Υποέργο 4 (ΥΠ4) – Ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας
Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ4 προτείνεται η πρόσληψη 862 ατόμων των κάτωθι
ειδικοτήτων:
•

ΠΕ Ιατροί (220)

•

ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές (140)

•

ΤΕ Μαιευτές/ Μαίες (85)

•

ΠΕ Ψυχολόγοι (60)

•

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί/ Κοινωνικής Εργασίας (90)

•

ΔΕ Διασώστες/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (104)

•

ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές / Διερμηνείς (160)

•

ΠΕ Διοικητικού (3)

ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΣΗ

ΑΡΙΘ.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.4.

ΠΕ Ιατροί

ΙΔΟΧ

220

18 Μήνες

Β.4.

ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές

ΙΔΟΧ

140

18 Μήνες

ΙΔΟΧ

90

18 Μήνες

ΙΔΟΧ

85

18 Μήνες

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής
Γ.4.

Εργασίας/Κοινωνικών
Λειτουργών

Δ.4.

ΤΕ Μαιευτών/Μαιών
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ΔΕ Διασωστών/
Ε.4.

Πληρώματος

ΙΔΟΧ

104

18 Μήνες

ΙΔΟΧ

160

18 Μήνες

Ασθενοφόρου
ΔΕ Διαπολιτισμικοί
ΣΤ.4.

Μεσολαβητές/Διερμηνείς

Ζ.4.

ΠΕ Ψυχολόγων

ΙΔΟΧ

60

18 Μήνες

Η.4.

ΠΕ Διοικητικού

ΙΔΟΧ

3

18 Μήνες

Σύνολο θέσεων

862

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Το ως άνω προσωπικό θα απασχολείται στις δημόσιες δομές του συστήματος
υγείας σύμφωνα με τον «Πίνακα 2 – Εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές υγείας» στο
παράρτημα, εκτός από τους 3 διοικητικούς υπαλλήλους που θα απασχοληθούν στο ΕΚΕΠΥ,
σύμφωνα με τον «Πίνακα 3 – Εργαζόμενοι στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ και
άλλες Υπηρεσίες», και τους 104 Διασώστες των οποίων η κατανομή φαίνεται στον «Πίνακα
4 – Εργαζόμενοι στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)». Σύμφωνα με τις ανωτέρω
θέσεις, καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία και ειδικότητα στους οποίους εντάσσονται οι
υποψήφιοι όλων των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις κατηγοριών, κλάδων και
ειδικοτήτων, με κριτήρια σύμφωνα με τα παρακάτω προσόντα:
Α.4.ΠΕ Ιατρών σύμφωνα με τον «Πίνακα 2 – Εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές υγείας»
(220 Θέσεις)
Α.4.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τον «Πίνακα 2 –
Εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές υγείας» του παραρτήματος.
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δ) Βεβαίωση εκπλήρωσης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται
ε) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
Β.4. ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής (140 Θέσεις)
Β.4.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας.
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε
ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) του
τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), για
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του
ν.3252/2004.

Γ.4. ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικών Λειτουργών (90 Θέσεις)
Γ.4.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και

Πολιτικής Επιστήμης -

Κοινωνικής

Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
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πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού.

Δ.4. ΤΕ Μαιευτών/Μαιών (85 Θέσεις)
Δ.4.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας και και
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαιών - Μαιευτών (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Μαιών - Μαιευτών (ΤΕ)
γ) Ταυτότητα μέλους του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών- Μαιευτών, η οποία να είναι σε
ισχύ (Β.Δ. 206/16.2.1966, ΦΕΚ Α'/50/1966)

Ε.4. ΔΕ Διασωστών/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (ΕΚΑΒ) (104 Θέσεις)
Ε.4.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας

Πλήρωμα Ασθενοφόρων-

Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή άλλο ισότιμο δίπλωμα σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
γ) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
“Διασώστη - Πλήρωμα Ασθενοφόρου” (ν. 3919/2011 όπως ισχύει, Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/43-2015,

ΦΕΚ

1486/16-7-2015/τ.Β΄

και

Υ.Α.

Γ4α/Γ.Π.

οικ.34218/8-5-2017,

ΦΕΚ

1729/19.5.2017/τ.Β΄), που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή
Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των θέσεων
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
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β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας

Πλήρωμα Ασθενοφόρων-

Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή άλλο ισότιμο δίπλωμα σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των θέσεων
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
β) Απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης τουλάχιστον του Α΄ εξαμήνου
του ΙΕΚ της ειδικότητας Πλήρωμα Ασθενοφόρων - Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή βεβαίωση
αποφοίτησης από το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.
ΣΤ.4. ΔΕ Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών/Διερμηνέων (160 Θέσεις)
ΣΤ.4.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών – Αραβικά ή Φαρσί ή και καταγωγή.
β) Γνώση της ελληνικής και εν ελλείψει αυτής της αγγλικής γλώσσας (μέσω οποιουδήποτε
επίσημου εγγράφου ή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986).
γ) Άδεια εργασίας στην ημεδαπή (για αλλοδαπούς υπηκόους).
Ζ.4. ΠΕ Ψυχολόγων (60 Θέσεις)
Ζ.4.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με
ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Η.4. ΠΕ Διοικητικού (3 Θέσεις)
Η.4.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
γ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
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Υποέργο 6 (ΥΠ6) – Στρατηγική Επικοινωνίας
Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ6 προτείνεται η πρόσληψη 2 ατόμων των κάτωθι
ειδικοτήτων:
•

ΠΕ Δημοσιογραφίας (1)

•

ΠΕ Πληροφορικής (1)

ΚΩΔ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΣΗ

ΑΡΙΘ.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.6.

ΠΕ Δημοσιογραφίας

ΙΔΟΧ

1

18 Μήνες

Β.6.

ΠΕ Πληροφορικής

ΙΔΟΧ

1

18 Μήνες

2

Σύνολο θέσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ
Από το προτεινόμενο Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης καταδεικνύεται η δυνατότητα
προβολής

του

Προγράμματος.

Η

πληροφόρηση

των

πολιτών

και

των

προσφύγων/μεταναστών είναι ένα ιδιαίτερο έργο που πρέπει να προετοιμάζεται
προσεκτικά και να συνοδεύει όλα τα Υποέργα και τις φάσεις υλοποίησης του
προγράμματος. Στην επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων που έχουν τεθεί και την
υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης επισπεύδοντες θα είναι τα
στελέχη του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας με την αρωγή ενός συμβούλου επικοινωνίας
καθώς και ενός ειδικού πληροφορικής σύμφωνα με τον «Πίνακα 3 – Εργαζόμενοι στην
Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και άλλες Υπηρεσίες».

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Σύμφωνα με τις ανωτέρω θέσεις, καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα στους οποίους εντάσσονται οι υποψήφιοι όλων των προβλεπομένων από τις
ισχύουσες διατάξεις κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, με κριτήρια σύμφωνα με τα
παρακάτω προσόντα:
Α.6. ΠΕ Δημοσιογραφίας (1 θέση)
Α.6.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Επικοινωνία προαγωγής υγείας
γ) Τριετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην επικοινωνία έργου και προγραμμάτων είτε
στην προαγωγή της υγείας, είτε στη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων δημόσιας υγείας
δ) Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Β.6. ΠΕ Πληροφορικής (1 θέση)
Β.6.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας
ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της
Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και
Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών
ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

ΑΕΙ ή

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης .
γ) Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στον προγραμματισμό ιστοσελίδων.
δ) Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1.

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν

ηλικία από 18 έως 65 ετών. Τα όρια ηλικίας πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την
κατάρτιση του πίνακα όσο και κατά την πρόσληψη.
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2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
3. Να είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ)
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από
την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και Ομογενείς εξ΄ Αιγύπτου,
χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η
ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους
τρόπους (ν.δ.3832/1958).
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής
γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας
Στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία δύνανται να συμμετέχουν και αλλοδαποί,
υπήκοοι

τρίτων

χωρών

εκτός

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

εφόσον

διαθέτουν

νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής που τους παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Η προϋπόθεση της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Α΄ 175) λογίζεται ότι
πληρούται και στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός αποδεικνύει εργασιακή εμπειρία
τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην Ελλάδα, εντός των τελευταίων οκτώ (8) ετών πριν
την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η εργασιακή εμπειρία σε οποιαδήποτε
καθήκοντα αποδεικνύεται είτε με βεβαίωση του οικείου στην Ελλάδα ασφαλιστικού
φορέα, από την οποία να προκύπτει η τετραετής διάρκεια της ασφάλισης, είτε με
βεβαίωση ημεδαπού δημοσίου φορέα για τον τετραετή χρόνο απασχόλησής του.

2.ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η μοριοδότηση του προσωπικού στους αντίστοιχους πίνακες ανά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια

ΠΕ-ΤΕ

ΔΕ

Βαθμός επί εκατόν δέκα (110)

Βαθμός Πτυχίου

μονάδες
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Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο γνωστικό
αντικείμενο

Τετρακόσιες (400)
-

μονάδες

Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε άλλο

Διακόσιες (200)

γνωστικό αντικείμενο

-

μονάδες

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας

Διακόσιες (200)

τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό

-

μονάδες

αντικείμενο
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό

Εκατό (100) μονάδες

-

αντικείμενο
Δεύτερο πτυχίο σχετικό με επαγγέλματα

Εκατόν πενήντα (150)

υγείας

-

μονάδες

Δεύτερο πτυχίο σχετικό με τη Διοίκηση και
την Οικονομία

Εκατό (100) μονάδες

Γνώση ξένης γλώσσας [με μέγιστο

Άριστη : Εβδομήντα (70) μονάδες

βαθμολογούμενο τις τρεις (3) ξένες

Πολύ καλή: Πενήντα (50) μονάδες

γλώσσες]

Καλή: Τριάντα (30) μονάδες

Γνώση χειρισμού Η/Υ (όπου δεν αναφέρεται
ως απαραίτητο προσόν) στα αντικείμενα: (α)
επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών

Ογδόντα (80) μονάδες

φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Για του υποψήφιους κλάδου Δ.Ε. Δίπλωμα

Εκατόν

μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής

πενήντα

εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. δωδεκάμηνης (12)
τουλάχιστον φοίτησης, ή δεύτερος τίτλος
σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το
41
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γνωστικό αντικείμενο της θέσης της αυτής
εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο
σπουδών που απαιτείται από την
προκήρυξη/ πρόσκληση/ ανακοίνωση.
Β. Εμπειρία

ΠΕ-ΤΕ

ΔΕ

Τριακόσιες (300)
μονάδες [Από ένα (1)
έως δώδεκα (12)
μήνες]
Χρόνος από την ημερομηνία απόκτησης του
τίτλου της ειδικότητας (για την κατηγορία
ΠΕ Ιατρών)

Διακόσιες (200)
μονάδες [Από
δεκατρείς (13) έως

-

δέκα οκτώ (18) μήνες]
Εκατό (100) μονάδες
[Από δέκα εννέα (19)
μήνες και άνω, έως
είκοσι τέσσερεις (24)]

Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη
θέσης [έως και ογδόντα τέσσερις (84) μήνες]

Εμπειρία σε πληθυσμό

Επτά (7) μονάδες ανά μήνα έως και
πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (588)
μονάδες
Τέσσερις (4) μονάδες ανά μήνα έως

προσφύγων/μεταναστών [έως και ογδόντα
τέσσερις (84) μήνες]

και τριακόσιες τριάντα έξι (336)
μονάδες

Γ. Κοινωνικά Κριτήρια

ΠΕ-ΤΕ

ΔΕ

Για κάθε ένα από τα τέκνα πενήντα
Ανήλικα τέκνα του υποψήφιου

(50) μονάδες έως και τριακόσιες
(300) μονάδες

42

ΑΔΑ: ΩΛΤΞ469ΗΜΛ-70Α

Υποψήφιος – τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
Υποψήφιος - τέκνο τρίτεκνης οικογένειας
Υποψήφιος γονέας μονογονεϊκής

Εβδομήντα (70) μονάδες
Πενήντα (50) μονάδες

Εκατό (100) μονάδες

οικογένειας
Υποψήφιος με ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω

Εκατό (100) μονάδες

Υποψήφιος με ανήλικο τέκνο ή επιμέλεια
ανηλίκου το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας

Εκατό (100) μονάδες

67% και άνω
Ανεργία, τουλάχιστον δύο (2) ετών, εφόσον
υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της

Πενήντα (50) μονάδες

αίτησης.
Εντοπιότητα
Το κριτήριο της εντοπιότητας αφορά τους
μονίμους κατοίκους των δήμων, των νομών
ή των νησιών ή παραμεθορίων περιοχών
που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ) της
παραγράφου 8 του άρθρου 17 του
ν.2190/1994, καθώς και δήμων με
πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων,
εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το
διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της
παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και
της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997
στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο
περιοχή ή δήμο.

43

Εκατό (100) μονάδες

ΑΔΑ: ΩΛΤΞ469ΗΜΛ-70Α

Για κάθε κατηγορία υπολογίζονται αντίστοιχα τα μόρια σύμφωνα με τα υποχρεωτικά και μη
προσόντα κάθε κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.

3.

ΣΕΙΡΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

–

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης,
κατατάσσεται ανά κατηγορία και ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά
συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των
κριτηρίων του ανωτέρω πίνακα.
(1) Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής [βάση πέντε (5)
άριστα (10)] και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [αναγόμενος στην δεκάβαθμη (10βαθμη)
κλίμακα] υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία.
(2) Για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.) ως
δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης,
θεωρείται μόνο ο τίτλος Α.Ε.Ι. (ΠΕ) προκειμένου για τις θέσεις Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και μόνο ο τίτλος Α.Τ.Ε.Ι. (ΤΕ) προκειμένου για τις θέσεις της κατηγορίας
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).
(3) Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών,
μοριοδοτείται επιπλέον με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων που
προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. Βαθμολογούνται το μέγιστο δύο (2)
μεταπτυχιακοί και δύο (2) διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Ισχύουν όλοι οι συνδυασμοί
μεταξύ συνόλου διδακτορικών και συνόλου μεταπτυχιακών τίτλων, κάθε φορά όμως
υπολογίζεται ο συνδυασμός τίτλων που αποδίδει τις περισσότερες μονάδες ανά κατηγορία
(μεταπτυχιακό/ διδακτορικό).
(4) Η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και έως ογδόντα τέσσερις (84)
μήνες, και ως τέτοια θεωρείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα στο
αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με
τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις
για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
(5) Η εμπειρία σε πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών μοριοδοτείται με τέσσερις (4)
μονάδες ανά μήνα και έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, και ως τέτοια θεωρείται η
απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή
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άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με εμπειρία σε πληθυσμό
προσφύγων/μεταναστών, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο
υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες
απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
(6) Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι
αθροιστική του επιπέδου της πρώτης ξένης γλώσσας και της γνώσης έως και δύο (2)
επιπλέον.
(7) Για τους υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), για τους οποίους
απαιτούνται ως τυπικά προσόντα πρόσληψης διαζευκτικά περισσότεροι του ενός τίτλοι
σπουδών Δ.Ε., συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς το δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. δωδεκάμηνης (12) τουλάχιστον φοίτησης, ή
δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται από την
προκήρυξη/πρόσκληση/ανακοίνωση. Ο υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους από
τους τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του στον πίνακα, βαθμολογείται, με
150 μονάδες για το δεύτερο τίτλο σπουδών, είτε είναι συναφής, είτε όχι με το γνωστικό
αντικείμενο. Επίσης, για τους υποψήφιους του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/-τριών,
που κατέχουν δύο ή περισσότερους τίτλους σπουδών, έκαστος των οποίων ορίζεται από
την προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, προκειμένου για την κατάταξή τους,
λαμβάνεται υπόψη ο δηλωθείς από αυτούς βασικός τίτλος σπουδών, χωρίς να ερευνάται
εάν η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η βεβαίωση αποκτήθηκε με βάση αυτόν τον τίτλο
σπουδών. Ο δεύτερος εκ των αποδεκτών τίτλων σπουδών βαθμολογείται επίσης με 150
μονάδες.
(8) Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων στην συνολική βαθμολόγηση προηγείται ο
υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο της εμπειρίας και αν αυτές
συμπίπτουν αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο των ακαδημαϊκών
σπουδών και αν και αυτά συμπίπτουν , αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στα
κοινωνικά κριτήρια. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο
καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται για
τους υποψηφίους της Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας
(Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
(9) Οι τίτλοι σπουδών καθώς και οι τίτλοι ειδικότητας (προκειμένου για υποψήφιος
ιατρούς) της αλλοδαπής δε θα γίνονται δεκτοί εάν δεν είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι.
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(10) Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι ορίζονται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην
παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’) και την υποπ. 6β , παρ.1 του άρθρου 25
του ν.4440/2016. Η ύπαρξη τριών τέκνων ορίζεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο
άρθρου 3, παρ.1 του ν. 3454/2006 και την υποπ. 6β , παρ.1 του άρθρου 25 του
ν.4440/2016. Για την απόδειξη των παραπάνω πρέπει να υποβληθούν όλα τα κατά
περίπτωση πρόσφατα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του
τελευταίου τριμήνου (3μηνου). Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο
πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνος και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας δικαιούται λαμβάνει
μία

φορά

την

προβλεπόμενη

βαθμολόγηση,

αποκλειόμενης

της

αθροιστικής

βαθμολόγησης.
(11) Για τους υποψηφίους με αναπηρία, ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
που τυγχάνουν και κηδεμόνες ανηλίκου, με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω, η μοριοδότηση ισχύει σωρευτικά και οι μονάδες αθροίζονται. Σε κάθε
περίπτωση, ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει σχετική πιστοποίηση του ποσοστού
αναπηρίας από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010, ΦΕΚ 115 Α’) για κάθε μία εκ των περιπτώσεων που
επικαλείται. Κατ΄ εξαίρεση όταν οι υποψήφιοι πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό ή
κώφωση, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Η άσκηση
του δικαιώματος από ένα μέλος της οικογένειας αυτομάτως αποκλείει τα υπόλοιπα μέλη
της οικογένειας.
(12) Οι προϋποθέσεις όλων των υπαρχόντων, αναφερομένων και υποβαλλομένων
προσόντων από τους υποψηφίους θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της λήξης
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, λαμβανομένου δε ιδιαιτέρως υπόψη ότι ο εκάστοτε
υποψήφιος μαζί με την υποβολή της αίτησής του, υπογράφει για την ορθότητα των
υποβληθέντων και επικαλουμένων υπ’ αυτόν στοιχείων.
(13) Ως χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, από υποψηφίους οι οποίοι ήταν άνεργοι
τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά το χρόνο ένταξής τους στο πρόγραμμα.
(14) Οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι, δήμων των νομών (παρ. 27, άρθρο 9, Ν.
4057/2012 ΦΕΚ 54/ 14.3.2012/τ.Α΄) Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας,
Καστοριάς, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας ή των νησιών της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών
Κυθήρων και Αντικυθήρων ή των κατωτέρω παραμεθόριων περιοχών του νομού Ιωαννίνων,
που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17, του Ν.
2190/1994

και

όπως

οι

περιοχές
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ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2443/οικ.21290/12.10.1999 (ΦΕΚ 1925/25.10.1999/τ.Β’) απόφαση Υπουργού
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δηλαδή, των δήμων ‘Ανω Καλαμά,
Άνω Πωγωνίου, Δελβινακίου, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Καλπακίου, Κεντρικού Ζαγορίου,
Κονίτσης, Μαστοροχωρίων, Μολοσσών, Τύμφης ή των κοινοτήτων Αετομηλίτσης,
Λάβδανης, Πάπιγκου, Πωγωνιανής και Φούρκας και μετά το Ν. 3852/2010 των δήμων
Πωγωνίου, Ζίτσας, Ζαγορίου και Κόνιτσας του νομού Ιωαννίνων ή των κατωτέρω περιοχών
του νομού Φωκίδας, όπως ορίζονται στην υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/663/12636/3.5.2018
απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 1581/8.5.2018/τ.Β΄), δηλαδή
των δήμων Δελφών και Δωρίδος καθώς και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000
κατοίκων, δηλαδή των δήμων Αγίου Βασιλείου, Αγράφων, Αμαρίου, Ανωγείων, Αργιθέας,
Βιάννου, Βόρειων Τζουμέρκων, Γαύδου, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Διστόμου - Αράχοβας –
Αντίκυρας, Δυτικής Μάνης, Δωδώνης, Ελαφονήσου, Επιδαύρου, Ερυμάνθου, Ζαγοράς –
Μουρεσίου, Ζαχάρως, Θέρμου, Καντάνου – Σελίνου, Κεντρικών Τζουμέρκων, Λίμνης
Πλαστήρα, Μετσόβου, Νεμέας, Νότιας Κυνουρίας, Οροπεδίου Λασιθίου, Πόρου, Σφακίων,
Τροιζηνίας, Ύδρας, Φιλιατών, εφόσον προκηρύσσονται θέσεις στον αντίστοιχο νομό ή
νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο, σύμφωνα με τους ΠΙΝΑΚΕΣ 1,2,3 και 4 του
παραρτήματος, και προσκομίσουν «βεβαίωση μόνιμης κατοικίας» (όχι πιστοποιητικό
εντοπιότητας) του δημάρχου του οικείου δήμου σύμφωνα με το άρθρο 279 του Ν.
3463/2006 (Α΄114) μοριοδοτούνται με 100 μονάδες.

4.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση, ενός μόνος κλάδου και
ειδικότητας και το πολύ μέχρι δυο υποέργα με ανώτατο όριο τις τρεις (3) θέσεις. Η
υποβολή περισσότερων των μια αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση
θέσεων διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης, κλάδων και ειδικοτήτων συνεπάγεται
αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό
φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5,
Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
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αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή
της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ , στην ιστοσελίδα του, στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Θεσσαλονίκης καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών
καταστημάτων των δήμων στους οποίους εδρεύουν οι ως άνω υπηρεσίες, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι,
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία
ορίζεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους σύμφωνα με τον
ανωτέρω πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων της παρούσας πρόσκλησης, και θα καταρτίσει
σχετικούς προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων, οι οποίοι θα
κυρωθούν με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ και θα δημοσιοποιηθούν με ανάρτησή τους
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και στην ιστοσελίδα του. Στη συνέχεια θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax:210
6467728 ή 213 1319188 καθώς και οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και
απορριπτέων θα αποσταλούν προς το ΑΣΕΠ εντός πέντε (5) ημερών από τη σύνταξή τους.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307,
Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής
παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην
ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη
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προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει
δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και
των δικαιολογητικών των προσληπτέων, των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση
κατά των πινάκων κατάταξης καθώς και όσων κρίνεται απαραίτητο στο πλαίσιο του
ελέγχου. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της ένστασης ή
αυτεπαγγέλτως εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσιοποίηση ή
αποστολή των πινάκων, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ασκεί
έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει σχετική απόφαση, την οποία και κοινοποιεί στον
ενδιαφερόμενο και στο φορέα, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 4 του
άρθρου 7 του Ν. 2527/1997 (Α 206) και των παραγράφων 13 και 20 του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994 (Α 28). Στη συνέχεια θα καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και
προσληπτέων και όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν ατομικά.
Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα
προσόντα, θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

6.ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης δεκαοκτάμηνης διάρκειας από την υπογραφή
της σύμβασης. Επιπλέον, οι ιατροί μπορούν να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησής
τους για την συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία, να εργάζονται με καθεστώς
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οπότε η υπηρεσία τους στο πρόγραμμα
λογίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ. Η υπηρεσία του προσωπικού στο πρόγραμμα λογίζεται
ως

προϋπηρεσία στο δημόσιο

τομέα.

Το

μέσο μηνιαίο

μισθολογικό

κόστος

(συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών), κάθε
ενδιαφερόμενου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αμοιβές των αντίστοιχων ειδικοτήτων
κατά το Ενιαίο Μισθολόγιο.

7.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα). Η αίτηση - δήλωση
συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε
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άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα
στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές. Σημειώνεται ότι η επιλογή προτίμησης Α’, Β΄ και Γ΄
είναι καθοριστική για την τελική επιλογή των υποψηφίων και θα τηρηθεί αυστηρά
η σειρά προτίμησης στην δήλωση. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Προκειμένου να δηλώσετε τη
θέση ΠΕ Στατιστικής του Υποέργου 1 πρέπει να σημειώσετε : ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Η.1.1.,
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (Κ.Υ), ΥΠΟΕΡΓΟ 1.(ΠΙΝΑΚΑΣ 3)
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται της προκήρυξης ότι
δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού (ν. 3528/2007 άρθρο 8), (για
τη μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ του/της
υποψηφίου/ιας) καθώς και συμπλήρωση αυτής για όπου απαιτείται.
3. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο του Δικαιώματος Άδειας Εργασίας στην
Ελλάδα.
4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός , η
ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με
αξιολογικό χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής
για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
•

Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή
πρόσληψη στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό
μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται
από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί
αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.
Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκομίσουν :
•

Δίπλωμα

Επαγγελματικής

Κατάρτισης

Επιπέδου

Μεταδευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης και βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως
και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) που αποτελεί αναπόσπαστο
παράρτημα του διπλώματος από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της
βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή
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•

Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την οποία να προκύπτει ο
μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων
πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος
κατέστη διπλωματούχος. Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος
βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο
αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο
παράρτημα του διπλώματος.

•

Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων
από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του
ξενόγλωσσου

πτυχίου,

φωτοαντίγραφο

επίσημης

μετάφρασης

και

φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας
και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με
τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και
πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην
ελληνική

γλώσσα

σύμφωνα

με

τις

κείμενες

διατάξεις.

Στα

απλά

φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να
φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο
πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.
•

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Μαιευτικής,
Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής, τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη
Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή
βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος (Νοσηλευτή-τριας, Ιατρού, Μαιών-ευτών, Οδοντιάτρου και
Φαρμακοποιού), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα α) στις διατάξεις του
Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ή β) σύμφωνα με όσα
προβλέπονταν στις διατάξεις των π.δ. 40/1986, ΦΕΚ 14/Α/86 (νοσοκόμοι),
84/1986, ΦΕΚ 31/Α/86 (ιατροί), 97/1986, ΦΕΚ 35/Α/86 (μαίες/-ευτές), 98/1986,
ΦΕΚ 35/Α/86 (οδοντίατροι), 213/2003, ΦΕΚ 172/Α/2003 & Υ.Α. Α4/5226/1987
ΦΕΚ 613/Β/87(φαρμακοποιοί), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης
πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι
όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Ι.Τ.Ε. ή
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.
51

ΑΔΑ: ΩΛΤΞ469ΗΜΛ-70Α

5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών καθώς και βεβαίωση
από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών ή την
απαιτούμενη εξειδίκευση από την πρόσκληση , εφόσον τούτο δεν προκύπτει
σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Σε περίπτωση Μεταπτυχιακού ή
Διδακτορικού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση
Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών
Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

απαιτείται

από χώρες εκτός της

φωτοαντίγραφο

του

ξενόγλωσσου

Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών , φωτοαντίγραφο επίσημης
μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα
ξενόγλωσσα Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών

θα πρέπει

απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με
τις

κείμενες

διατάξεις.

Στα

απλά

φωτοαντίγραφα

των

ξενόγλωσσων

Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών θα πρέπει να φαίνεται και η
σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή
πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.
6. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις ή άλλες επαγγελματικές άδειες
•

Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (για τους
υποψήφιους ιατρούς) και Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου
ειδικότητας (για τους υποψήφιους Ιατρούς όπου προβλέπεται).

•

Φωτοαντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή Βεβαίωσης εκδιδόμενης
από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για
την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος (Ν. 3919/2011, όπως ισχύει) (όπου
απαιτείται).

•

Φωτοαντίγραφο Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ ή Β΄
τάξης η οποία αποδεικνύεται μόνο με την υποβολή όλων των όψεων του
ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ σε ισχύ,
που εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε. ότι είναι κάτοχος
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΗ

–

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

(π.δ.

340/1998/Α΄/Φ.Ε.Κ. 228/6.10.98 άρθρο 4 παρ.6, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει)
•

Φωτοαντίγραφο Άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας.
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Όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης της άδειας, αλλά μόνο η
ημερομηνία λήξης αυτής ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση
αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
- η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο
λόγος αδυναμίας καθώς και
- η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 του
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της
κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί
να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ.
51/2012, όπως ισχύει. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Για τους Ιατρούς :
• Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, στην οποία να
βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η
ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της (για τους
υποψήφιους ιατρούς).
• Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη
με βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν
απαιτείται.
Για τους Οδοντίατρους :
• Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου,
Για τους Νοσηλευτές-τριες (ΠΕ,ΤΕ) :
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• Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών /τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε)., η οποία να
είναι σε ισχύ ή Bεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος έτους
ή
• Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η
οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την
έκδοσή της,

Για τις Μαίες-ευτές:
• Ταυτότητα μέλους του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών , η οποία να
είναι σε ισχύ.

Για τους Επισκέπτες-τριες Υγείας ΤΕ
• Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η
οποία να είναι σε ισχύ ή
• Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η
οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την
έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της Υ.Α. Γ4α/Γ.Π.
100714/12-12-2014 (ΦΕΚ 3477/Β΄/23.12.2014)

7.

Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και επίσημη μετάφραση αυτού για την
απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
«Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας» που είναι ανηρτημένο στην
ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Για τις γλώσσες

Φαρσί ή Κιρμαντζί

οποιαδήποτε αποδεικτικά γνώσης αυτών ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986
ή/και καταγωγή.

8.

Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ για την απόδειξη της γνώσης χρήσης Η/Υ
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο «Ειδικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) Απόδειξης
Χειρισμού

Η/Υ»

που

είναι

ανηρτημένο

στην

ιστοσελίδα

(http://www.asep.gr/)

9.

Εμπειρία (τρόπος απόδειξης - επισημάνσεις και λοιπές διευκρινίσεις)
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει
στη διαγωνιστική διαδικασία και όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα προσόντα όπως
αυτά ορίζονται στο σώμα της πρόσκλησης , άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλη
επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητος
μετά την απόκτηση αυτών, σε συνδυασμό πάντοτε με την, κατά περίπτωση,
ασφαλιστική κάλυψη, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην
πρόσκληση.
Ειδικότερα για τη/τις θέση/εις με κωδικό/ούς (Ζ.1.1 και Ζ.1.2.) η εμπειρία
προσμετράται πριν και μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την προκήρυξη
επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού ως εξής:
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από τη λήψη του πτυχίου μέχρι και 31-121998 λαμβάνεται υπόψη (διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια
άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού). Ο χρόνος εμπειρίας που έχει
διανυθεί από 1-1-1999 και μετά λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχει διανυθεί
με άδεια (π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και προσμετράται
μετά την λήψη αυτής.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της βαθμολογούμενης εμπειρίας
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθώς και της απαιτούμενης εμπειρίας (πλην
της εμπειρίας σε πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών, χρηστών, εκδιδόμενων
προσώπων) είναι:
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
Βεβαίωση προϋπηρεσίας του εργοδότη ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
του υποψηφίου στην οποία

πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική

διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη,
φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό
πρόσωπο και βεβαίωση του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να
αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της
εμπειρίας.
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(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η
χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία πρέπει να δηλώνεται, ότι
πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το
αντικείμενο της εμπειρίας και

μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία

παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το
είδος της εμπειρίας.
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών
δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση,
παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει: (1) Όταν κατά το ισχύον νομικό
καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: Βεβαίωση του
εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική
διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και Βεβαίωση του
οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς
ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του
ενδιαφερομένου. (2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η
ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση
εργασίας είναι μη υποχρεωτική: Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο
απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου, Στην Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου να
αναγράφονται επακριβώς η χρονική διάρκεια απασχόλησης και το είδος της
εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας
της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και Βεβαίωση της αρμόδιας
αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο
επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη
νομοθεσία του κράτους τούτου. (3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε
υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με
βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. (4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας
εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η
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προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους μέλους προέλευσης.
10. Βεβαίωση προϋπηρεσίας του εργοδότη για την απόδειξη της εμπειρίας σε
πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών, χρηστών, εκδιδόμενων προσώπων.
11. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο
μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) του
οικείου Δήμου, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος
κάτοικος του δήμου αυτού, για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας. Για
την απόδειξη του κριτηρίου αυτού δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το οποίο
προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.
12. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από
αυτές, προκειμένου περί ανδρών , στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό.
13.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου δήμου στα δημοτολόγια
του οποίου είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ για τους έχοντες την πολυτεκνική ιδιότητα (από 3 τέκνα και
πάνω) ή τα τέκνα πολυτέκνων (οικογένεια με 3 τέκνα και άνω) μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

14.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ για τους πολυτέκνους ή τα
τέκνα πολύτεκνων καθώς και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

15.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου που περιέχει όλα τα
γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση
της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

16. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή/και δικαστική απόφαση από την οποία
να προκύπτει η άσκηση της γονικής μέριμνας των τέκνων, για την απόδειξη της
πλήρωσης του κριτηρίου της μονογονεϊκής οικογένειας. (άρθρο 29 παρ. 6
ν.3838/2010).
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17. Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ και με το οποίο
προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του υποψηφίου.

18. Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, με το οποίο
προσδιορίζεται ή πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου –
συγγενή και Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή
κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου,
πρόσφατης έκδοσης (εντός του τελευταίου τριμήνου), από τα οποία να προκύπτει
η συγγενική σχέση με το άτομο, την αναπηρία του οποίου επικαλούνται.
Προκειμένου

για

αλλοδαπούς,

αντίστοιχο

πιστοποιητικό

οικογενειακής

κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου
έχουν, πρόσφατης έκδοσης (εντός του τελευταίου τριμήνου) και Υπεύθυνη
δήλωση του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), στην οποία ο υποψήφιος να αναφέρει
τα ονόματα όλων των (λοιπών) προσώπων, τα οποία αντλούν προστασία από την
αναπηρία του ατόμου από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία (γονείς, τέκνα,
συζύγους, αδελφούς) βεβαιώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν υπήρξε άσκηση του
δικαιώματος προστασίας για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη διαδικασία άλλου
μέλους της οικογένειας.
Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και
πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

19. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την πιστοποίηση του χρόνου ανεργίας, εφόσον ο υποψήφιος
είναι άνεργος κατά την υποβολή της αίτησης.
Όσα δεν προβλέπονται στην παρούσα ενότητα αποδεικνύονται κατά τα ειδικώς οριζόμενα
στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ που είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ
Κέντρο Ελέγχου Και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
Αγράφων 3-5, 15123, Μαρούσι
Για την:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ……../…….….. στο πλαίσιο
υλοποίησης του Προγράμματος με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για
την προσφυγική κρίση».
Στοιχεία αποστολέα: …………………………………
Κωδικός Θέσης: …………………………….
Τοποθεσία επιλογής: ……………………………

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις
κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Μετακινούμενων Πληθυσμών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στα
τηλέφωνα 2105212012, 2105212073 και 2105212822 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
09:00-15:00.
Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των λοιπών στοιχείων
τους οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο
περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι
της αναθέτουσας αρχής.

8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων.
Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη
των υποψηφίων, εκτελείται άμεσα από το φορέα, ενώ απολύονται οι προσωρινά
προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι απολυόμενοι
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λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της
απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους,
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των
πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων,
απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
9. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια
ηλικίας και όλα τα στοιχεία της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει), σε
συνδυασμό

με

τις

διατάξεις

του

άρθρου

123

του

Ν.4549/2018

και

την

υπ΄αριθ.Γ.Π.οικ.64186/5.9.2018 ΚΥΑ, να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, κατά τα οριζόμενα στην παρ.9 του άρθρου 21 του
Ν.2190/1994.
Ανάρτηση ολόκληρης της πρόσκλησης να γίνει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), στην ιστοσελίδα του, στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Θεσσαλονίκης καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών
καταστημάτων των δήμων στους οποίους εδρεύουν οι ως άνω υπηρεσίες. Θα συνταχθεί και
σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:
sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.
ΠΡΩΤ.…………………..
Α’

ΕΠΙΛΟΓΗ:

ΚΩΔ.

ΘΕΣΗΣ

…………,

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

…………………………………..….,

ΘΕΣΗΣ

…………,

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

……………………………..……….,

ΘΕΣΗΣ

…………,

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

……………………………..……….,

ΥΠΟΕΡΓΟ……………….
Β΄ΕΠΙΛΟΓΗ:

ΚΩΔ.

ΥΠΟΕΡΓΟ……………….
Γ΄ΕΠΙΛΟΓΗ:

ΚΩΔ.

ΥΠΟΕΡΓΟ……………….
Επώνυμο:
Όνομα:
Όνομα πατρός:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Ε-mail:
Ημερομηνία γέννησης:
Υπηκοότητα:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
Α) διαθέτω όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν όσα αναφέρω στην παρούσα (σε
πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα)
Β) για την ανάληψη του έργου 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 πρότασή µου
γίνει δεκτή.

Ημερομηνία: .…/.…/2018
Ονοματεπώνυμο
Υπογραφή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (να καταγραφούν τα επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά):

61

ΑΔΑ: ΩΛΤΞ469ΗΜΛ-70Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ :
(1)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
(3)

Ημερομηνία: ……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα
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Επισκέπτης
Υγείας

Διασώστης

Διερμηνέας

Κοινωνικός
Λειτουργός

Ψυχολόγος

Μαιευτής/
Μαία

Νοσηλευτής

Οδοντίατροι

Ψυχίατρος

Παιδίατρος

(Τοποθεσία)

Ιατρός (γενικός
/ παθολόγος)

ΥΠΕ –ΚΦΠΜ/
ΚΥΤ

Γενικός
Συντονιστής
Συντονιστής
Υγειονομικών
Υπηρεσιών
Συντονιστής
πεδίου

Πίνακας 1 - Εργαζόμενοι στα ΚΦΠΜ – ΚΥΤ (Υποέργα 2 & 3)

1η ΥΠΕ (ΚΦΠΜ
ΕΛΑΙΩΝΑ,
ΚΦΠΜ
ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ,
ΚΦΠΜ ΛΑΥΡΙΟΥ)

1

1

4

6

2

1

2

6

5

5

4

13

2

4

2η ΥΠΕ (ΚΦΠΜ
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ,
ΚΦΠΜ ΣΧΙΣΤΟΥ,
ΚΦΠΜ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

1

1

4

5

3

1

1

7

4

6

4

12

2

4

5η ΥΠΕ (ΚΦΠΜ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ,
ΚΦΠΜ
ΡΙΤΣΩΝΑΣ,
ΚΦΠΜ ΘΗΒΑΣ,
ΚΦΠΜ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ,
ΚΦΠΜ
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,
ΚΦΠΜ
ΒΟΛΟΥ,ΚΦΠΜ
ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
, ΚΦΠΜ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

1

1

10

12

4

4

0

14

10

11

9

21

8

10

4η ΥΠΕ ΚΦΠΜ
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ,
ΚΦΠΜ
ΛΟΥΤΡΩΝ
ΒΟΛΒΗΣ, ΚΦΠΜ
ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ,
ΚΦΠΜ
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ,
ΚΦΠΜ ΣΕΡΡΩΝ,
ΚΦΠΜ ΔΡΑΜΑΣ,
ΚΦΠΜ
ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΥΤ
ΕΒΡΟΥ

1

1

9

9

5

2

1

14

10

13

10

20

6

9

1

1

8

9

3

1

1

12

9

10

7

18

4

8

3η ΥΠΕ ΚΦΠΜ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
(ΗΜΑΘΙΑ),
ΚΦΠΜ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ
(ΒΕΡΟΙΑ), ΚΦΠΜ
ΔΙΑΒΑΤΩΝ,
ΚΦΠΜ ΚΑΤΩ
ΜΗΛΙΑΣ, ΚΦΠΜ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ,
ΚΦΠΜ ΣΙΝΔΟΥ,
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ΚΦΠΜ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

6η ΥΠΕ ΚΦΠΜ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ,
ΚΦΠΜ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ,
ΚΦΠΜ
ΔΟΛΙΑΝΩΝ,
ΚΦΠΜ ΑΓΙΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ, ΚΦΠΜ
ΚΑΤΣΙΚΑ

1

1

6

5

2

1

0

7

6

6

5

8

6

6

2η ΥΠΕ ΚΥΤ
ΛΕΣΒΟΥ, ΚΥΤ
ΛΕΡΟΥ, ΚΥΤ
ΧΙΟΥ, ΚΥΤ ΚΩ,
ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ

1

1

5

17

6

5

0

28

12

28

16

35

8

5

Σύνολο Θέσεων

7

7

46

63

25

15

5

88

56

79

55

127

36

46
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Πίνακας 2 - Εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές Υγείας (Υποέργο 4)

ΓΝΑ
ΕΛΠΙΣ
ΓΝΑ
ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΑΣ
ΓΝΑ
ΕΥΑΓΓΕ
ΛΙΣΜΟΣ
ΓΝΑ
ΠΑΙΔΩΝ
ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΝΑ
ΚΑΤ
ΓΑ ΟΝΑ
ΑΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΝΑ
ΚΟΡΓΙΑ
ΛΕΝΕΙΟ
ΜΠΕΝΑ
ΚΕΙΟ
ΕΕΣ
ΓΝΑ
ΠΑΙΔΩΝ
Π & Α.
ΚΥΡΙΑΚ
ΟΥ
ΓΝΜΑ
ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕ
ΛΟΥ
ΓΝΑ
ΣΩΤΗΡΙ
Α
ΓΝΑ Γ.
ΓΕΝΝΗ
ΜΑΤΑΣ
ΚΥ
ΚΑΠΑΝ
ΔΡΙΤΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΛΕΝΟΡ

2
5

9

1

3

2

3

1

4

2

2

1

1

2

1

0

2

1

2

4

2

4

1

2

2

5
3

4

0

5

2

1

1

Φυσίατρος
Πλαστικός
Χειρουργός

Βιοπαθολόγος

Γενικός Ιατρός

Δερματολόγος

Αναισθησιολόγος

Γαστρεντερολόγος

Πνευμονολόγος

Νεφρολόγος

Οφθαλμίατρος

Ω.Ρ.Λ

Καρδιολόγος

Ουρολόγος

Ορθοπεδικός

Χειρουργός

Ακτινολόγος

Εντατικολόγοι

Οδοντίατροι

Παιδοχειρουργός

1

1

2

1

4

2

4

0

1

3

4

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
0

2

Ψυχίατρος

1

5

4

Ιατρός
Γυναικολόγος

Κοινωνικός Λειτουργός
Παιδίατρος /
Νεογνολόγος
Παθολόγος

2

3

5

Διερμηνέας

Ψυχολόγος

Μαία / Μαιευτής

Δομή
Υγείας
(Τοποθε
σία)

Νοσηλευτής

Ειδικότητες

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2
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ΜΑΝ
ΚΥ
ΛΑΥΡΙΟ
Υ
ΓΝΑ
ΣΙΣΜΑΝ
ΟΓΛΕΙΟ
ΚΥ
ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΑΣ
ΓΝ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΓ.ΠΑΝ
ΤΕΛΕΗ
ΜΩΝ
ΓΝΠ
ΤΖΑΝΕΙ
Ο
ΨΝΑ
ΔΑΦΝΙ
ΓΝ
ΘΡΙΑΣΕΙ
Ο
ΠΓΝ
ΑΤΤΙΚΟ
ΓΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΔΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΓΝ ΧΙΟΥ
ΓΝ
ΣΑΜΟΥ
ΓΝ ΚΥ
ΚΩ
ΚΘ-ΚΥ
ΛΕΡΟΥ
ΓΝΘ
ΠΑΠΑΓΕ
ΩΡΓΙΟΥ
ΓΝΘ Γ.
ΓΕΝΝΗ
ΜΑΤΑΣ
ΓΝΘ
ΠΑΠΑΝΙ
ΚΟΛΑΟ
Υ
ΓΝ
ΚΑΤΕΡΙ
ΝΗΣ
ΓΝ
ΓΙΑΝΝΙΤ
ΣΩΝ
ΓΝ
ΒΕΡΟΙΑ

2

1

1

2

1

1

1

1

0

0

2

3

1

0

0

0

2

1

4

3

0

2

1

2

1

3

3

1

4

2

2

2

2

0

4

5

2

3

1

1

3

1

1

1

4

3

1

4

2

2

1

4

2

2

3

2

1

1

3

1

2

3

2

1

1

3

2

1

3

1

1

1

2

2

1

3

1

2

2

2

1

3

1

2

3

2

1

3

1

1

4

7

1

4

2

1

1

1

1

1

3

0

1

3

2

1

1

1

1

1

3

0

1

3

2

3

0

0

2

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3
1
1
1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
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Σ
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΙΑΒΑΤ
ΩΝ
ΚΥ
ΚΑΤΕΡΙ
ΝΗΣ
ΚΥ
ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΕΙΑΣ
ΓΝ
ΔΡΑΜΑ
Σ
KY
ΔΡΑΜΑ
Σ
Γ.Ν.ΚΑΒ
ΑΛΑΣ
ΚΥ
ΚΑΒΑΛ
ΑΣ
ΚΥ
ΟΡΕΣΤΙ
ΑΔΑΣ
ΓΝ
ΔΙΔΥΜΟ
ΤΕΙΧΟΥ
ΓΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΚΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΚΥ
ΠΟΛΥΚ
ΑΣΤΡΟΥ
ΚΥ
ΠΑΡΑΝ
ΕΣΤΙΟΥ
ΚΥ
ΣΟΧΟΥ
ΓΝ
ΚΙΛΚΙΣ
ΓΝΘ
ΙΠΠΟΚΡ
ΑΤΕΙΟ
ΚΥ
ΜΑΔΥΤ
ΟΥ
ΚΥ
ΖΑΓΚΛΙΒ
ΕΡΙΟΥ
ΠΓΝ
ΛΑΡΙΣΑ
Σ
ΓΝ
ΛΑΡΙΣΑ

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

0

2

1

1

1

0

2

1

2

0

0

2

1

0

1

0

2

1

1

1

1

3

1

1

0

0

0

0

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

3

2

1

1

1

1

0

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

0

1

0

2

1

1

1

1

0

2

1

0

1

0

2

1

0

0

0

2

1

1

1

1

0

3

2

1

1

1

0

2

1

1

1

0

2

1

2

1

1

3

2

2

1

1

3

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
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Σ
ΓΝ
ΛΑΜΙΑΣ
ΓΝ
ΛΕΙΒΑΔΙ
ΑΣ
ΓΝ
ΘΗΒΑΣ
ΓΝ
ΒΟΛΟΥ
ΓΝ
ΧΑΛΚΙΔ
ΑΣ
ΚΥ
ΛΕΧΑΙΝ
ΩΝ
ΓΝΠ
ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑ
Σ
ΓΝ
ΠΥΡΓΟΥ
ΚΥ
ΦΙΛΙΠΠΙ
ΑΔΑΣ
ΓΝ
ΠΡΕΒΕΖ
ΑΣ
ΓΝ
ΑΡΤΑΣ
ΠΕΔΥ
ΚΟΝΙΤΣ
ΑΣ
ΓΝ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΧΑΤΖΗΚ
ΩΣΤΑ
ΠΓΝ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΠΕΔΥ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
Σύνολο
Θέσεων

2

1

1

3

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

2

2

2

3

1

1

4

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1
4
0

8
5

6
0

1
6
0

9
0

1

1

1

1
1

4
8

1

1

3
7

3
0

2
4

2

2

6

4

1
3

5

1

9
220
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2

8

1

2

2

1
0
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1
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Νοσηλευτής

Μαιευτής / Μαία

Ψυχολόγος

Κοινωνικός
Επιστήμονας

Οικονομολόγος

Διοικητικό
Προσωπικό

Νομικός

Φαρμακοποιός

Στατιστικός

Επόπτης Υγείας

Βιοστατιστικός

Πληροφορικός

Δημοσιογράφος

Κεντρική
Υπηρεσία
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Θεσσαλονίκης
Περιφερειακή
Ενότητα
Λέσβου
Περιφερειακή
Ενότητα Κω
ΕΚΕΠΥ
Σύνολο
Θέσεων

Ιατρός

Πίνακας 3 - Εργαζόμενοι στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και άλλες Υπηρεσίες ( Υποέργα 1, 2, 4 & 6)
Τοποθεσία
Ειδικότητα

3

7

2

2

2

15

12

1

1

1

2

2

3

1

2
1
1
3
3

7

2

2

2

15

15

1

1

1

6

2

3

1

Πίνακας 4 - Εργαζόμενοι στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ( Υποέργο 4)
Τοποθεσία
Αριθμός θέσεων
Παράρτημα
Επιχειρησιακή Μονάδα
Αττικής
10
Αθήνας
Βοιωτίας
2
Εύβοιας
2
Ημαθίας
2
Πέλλας
2
Θεσσαλονίκης
Πιερίας
2
Κιλκίς
3
Θεσσαλονίκης
8
Πάτρας
Αχαΐας
2
Αλεξανδρούπολης
Έβρου (Ορεστιάδα)
3
Καβάλας
3
Καβάλας
Δράμας (Παρανέστι)
2
Σερρών
3
Λάρισας
Λάρισας
3
Ιωαννίνων
3
Ιωαννίνων
Φιλιππιάδας
2
Κοζάνης
Κοζάνης
2
Ρόδου
7
Κω
6
Καλύμνου
4
Μυτιλήνης
Λέρου
3
Σάμου
7
Χίου
7
Λέσβου
16
Σύνολο θέσεων
104
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