
 

Μαροφςι, 07-05-2014 

Αρ. Πρωτ.: 2538 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για υλοποίθςθ δράςθσ υγειονομικισ 

κάλυψθσ των φιλοξενουμζνων ςτα Ρροαναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ 

Μεταναςτϊν Ραρανεςτίου Δράμασ, Ξάνκθσ και Φυλακίου Ορεςτιάδασ  

 

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

εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείασ και επιχορθγοφμενο από το Υπουργείο 

Υγείασ, που εδρεφει ςτθν Ακινα, οδόσ Αβζρωφ αρ.10  ςτεγάηεται ςτο Μαροφςι 

(Αγράφων 3-5) και εκπροςωπείται εν προκειμζνω νόμιμα από τον Γενικό Διευκυντι 

του Δρ. Θεόδ. Ραπαδθμθτρίου 

 

ζχοντασ υπόψθ : 

1. Το από 22-1-2013 ζγγραφο του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ & Ρροςταςίασ του 

Ρολίτθ (αρ. πρωτ. ΕΚΕΡΥ 163/22.01.2013) με το οποίο ανακζτει ςτο ΕΚΕΡΥ τθν 

υγειονομικι κάλυψθ των διαμενόντων ςτα Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν. 

2. Το από 22-05-2013 Μνθμόνιο Συνεργαςίασ μεταξφ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ 

& Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, τθσ υπεφκυνθσ Αρχισ του Ταμείου Εξωτερικϊν Συνόρων 

& Επιςτροφισ και του Υπουργείου Υγείασ ωσ τελικοφ δικαιοφχου τθσ Δράςθσ 

«Ραροχι υγειονομικισ υποςτιριξθσ ςτουσ κρατοφμενουσ / φιλοξενοφμενουσ των 

κζντρων κράτθςθσ και πρϊτθσ υποδοχισ».  



3. Τθν από 06-09-2013 ζγκριςθ από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 

τροποποίθςθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2013 των ζργων του 

ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ και ειδικότερα του Τομζα Υγείασ (ΣΑΕ 091/2) του 

Υπουργείου Υγείασ με τθν αντίςτοιχθ μεταφορά κονδυλίων. 

4. Το Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α’/23.12.2003) «Μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ λειτουργϊν και 

υπαλλιλων του Δθμοςίου, Ν.Ρ.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων ςτελεχϊν των ενόπλων 

Δυνάμεων και αντίςτοιχων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Ρυροςβεςτικοφ και 

Λιμενικοφ Σϊματοσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3833/2010 

(ΦΕΚ 40/Αϋ/15.03.2010) «Ρροςταςία τθσ εκνικισ οικονομίασ – Επείγοντα μζτρα για 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ» και με το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 

65/Αϋ/06.05.2010) «Μζτρα για τθν εφαρμογι του μθχανιςμοφ ςτιριξθσ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ από τα κράτθ – μζλθ τθσ Ηϊνθσ του ευρϊ και το Διεκνζσ 

Νομιςματικό Ταμείο». 

5. Το Ν. 4093/2012 «Μεςοπρόκεςμο 2013-2016: Συντάξεισ, Αποδοχζσ, εργατικά ΝΕΟΣ 

ΚΒΣ, Αποκρατικοποιιςεισ, Φάρμακα, Καφςιμα κλπ» ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ 

του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο – βακμολόγιο, 

εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου 

δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015». 

6. Το από 02-10-2013 Τεχνικό Δελτίο Ζργου «Δίκτυο Υγειονομικισ Υποςτιριξθσ 

Κζντρων Κράτθςθσ Μεταναςτϊν», που χρθματοδοτείται από τα Ετιςια 

Ρρογράμματα του Ταμείου Επιςτροφισ ςτο πλαίςιο του Γενικοφ Ρρογράμματοσ 

«Αλλθλεγγφθ και Διαχείριςθ Μεταναςτευτικϊν οϊν» τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

7. Τθν από 10/10/2013 Απόφαςθ ζνταξθσ του ζργου με τίτλο «Ραροχι Ιατρικισ 

βοικειασ ςτα Ρροαναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ» ςτθ Δράςθ 3.1.11 του Ετιςιου 

Ρρογράμματοσ 2012 και ςτθν αντίςτοιχθ του Ετιςιου Ρρογράμματοσ 2013 του 

Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Επιςτροφισ. 

8. Τθν από 10/10/2013 Συμφωνία Ανάκεςθσ – Επιχοριγθςθσ από τθν Υπθρεςία 

Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων του Υπουργείου 

Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ προσ το Εκνικό Κζντρο Επιχειριςεων 

Υγείασ του Υπουργείου Υγείασ για τθ Δράςθ «Ραροχι Ιατρικισ βοικειασ ςτα 

Ρροαναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ κατά τθ διάρκεια των διαδικαςιϊν 

επιςτροφισ». 



9. Τθν ανάγκθ ταχείασ διεκπεραίωςθσ των υποκζςεων που ζχουν ανατεκεί ςτο 

Ε.Κ.ΕΡ.Υ και ειδικότερα τθν επιτακτικι ανάγκθ άμεςθσ υλοποίθςθσ τθσ ωσ άνω 

αναφερόμενθσ Ευρωπαϊκισ Δράςθσ με τίτλο «Ραροχι υγειονομικισ υποςτιριξθσ 

ςτουσ κρατοφμενουσ/ φιλοξενοφμενουσ των κζντρων κράτθςθσ και πρϊτθσ 

υποδοχισ» λόγω επικείμενων εμφανίςεων κρουςμάτων μολυςματικϊν νοςθμάτων, 

τθσ εν γζνει αποτροπισ εμφάνιςθσ και ζξαρςθσ λοιμωδϊν νοςθμάτων εντόσ των 

εγκαταςτάςεων αλλά και ςτισ όμορεσ περιοχζσ, τθσ εκπλιρωςθσ των ελάχιςτων 

απαιτιςεων ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ ςτουσ διαμζνοντεσ αλλοδαποφσ όςο 

και ςτουσ εργαηόμενουσ θμεδαποφσ ςτουσ χϊρουσ των Ρροαναχωρθςιακϊν 

Κζντρων Κράτθςθσ Μεταναςτϊν, ςφμφωνα με το εκνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. 

10. Τθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΕΕΛΡΝΟ που ελιφκθ κατά τθν  1θ 

Συνεδρίαςθ/16-01-2014 περί ζγκριςθσ του κειμζνου Σφμβαςθσ Συνεργαςίασ μεταξφ 

Ε.Κ.ΕΡ.Υ. και ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

11. Τθν από 20-11-2013 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ με κζμα «Αρμοδιότθτεσ 

Εκνικοφ Κζντρου Επιχειριςεων Υγείασ για κζματα υγειονομικισ κάλυψθσ των 

Κζντρων Κράτθςθσ και Ρρϊτθσ Υποδοχισ Μεταναςτϊν». 

12. Τθν από 20-01-2014 (αρ. Ρρωτ. ΚΕΕΛΡΝΟ 321/20.01.2014) Σφμβαςθ Συνεργαςίασ 

μεταξφ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ και του Ε.Κ.ΕΡ.Υ. 

13. Το κατεπείγον τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ των Ρροαναχωρθςιακϊν Κζντρων Κράτθςθσ 

Μεταναςτϊν. 

 

Καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ ν’ απαςχολθκοφν, ςφμφωνα με τισ παρακάτω 

ειδικότθτεσ, ςτα Ρροαναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Μεταναςτϊν των Νομϊν 

Δράμασ, Ξάνκθσ και Ζβρου, να υποβάλουν αίτηςη κατά τα παρακάτω: 

 

Νομόσ Δράμασ 

1. Τρεισ (3) Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν 

2. Ρζντε (5) Νοςθλευτζσ, ΡΕ, ΤΕ Νοςθλευτϊν 

3. Τρεισ (3) Διοικθτικοί Υπάλλθλοι ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ κατθγορίασ 

 

Νομόσ Ξάνκθσ 

1. Τρείσ (3) Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν 



2. Τρείσ (3) Νοςθλευτζσ, ΡΕ, ΤΕ Νοςθλευτϊν 

3. Τρείσ (3) Διοικθτικοί Υπάλλθλοι ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ κατθγορίασ 

 

Νομόσ Ζβρου 

1. Εννζα (9) Ιατροί, ΡΕ ιατρϊν 

2. Εννζα (9) Νοςθλευτζσ, ΡΕ, ΤΕ Νοςθλευτϊν 

3. Εννζα (9) Διοικθτικοί Υπάλλθλοι ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ κατθγορίασ 

 

Οι ςυμβαλλόμενοι κα απαςχολθκοφν ςτο πρόγραμμα με ςφμβαςθ εργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου πεντάμθνθσ (5) διάρκειασ και με άμεςθ ζναρξθ. Το μζςο μθνιαίο 

μιςκολογικό κόςτοσ (ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των προβλεπόμενων κρατιςεων 

– ειςφορϊν – ζκτακτων αποδοχϊν), κάκε ενδιαφερόμενου που κα επιλεγεί για 

απαςχόλθςθ είναι ςφμφωνο με τισ διατάξεισ του Ενιαίου Μιςκολογίου όπωσ αυτό 

ιςχφει για τουσ υπαλλιλουσ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

 

Ειδικά για το Ιατρικό προςωπικό, κα προτιμθκοφν οι ειδικότθτεσ τθσ Γενικισ 

Ιατρικισ, Ρακολογίασ, Ρνευμονολογίασ-Φυματιολογίασ και Δερματολογίασ. Το 

ιατρονοςθλευτικό και διοικθτικό προςωπικό κα παρζχει κακθμερινά υπθρεςίεσ 

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςε όλουσ τουσ μετανάςτεσ που χριηουν ιατρικισ 

εξζταςθσ και φαρμακευτικισ κάλυψθσ ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ/κράτθςθσ που 

αναφζρονται άνωκεν. Το προςωπικό κα εργάηεται με κυκλικό 24ωρο ωράριο. 

 

Ωσ κριτιρια επιλογισ και κατάταξθσ ορίηονται: 

Α. Τυπικά προςόντα, ςε ποςοςτό 40% (πτυχίο και βιογραφικό) 

Β. Εντοπιότθτα, ςε ποςοςτό 20% 

Γ. Συμμετοχι ςε επιχειρθςιακζσ δράςεισ ι διοργανϊςεισ 15% 

Δ. Συνζντευξθ 25% 

 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει  να υποβάλλουν απαραίτθτα: 

Α) Αίτθςθ με τθν επικυμθτι κζςθ εργαςίασ (βλ. παράρτθμα) 

Β) Τίτλουσ ςπουδϊν 

Γ) Βιογραφικό ςθμείωμα  



Δ) Αντίγραφο τθσ ταυτότθτασ τουσ. 

Ε) Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ όπου απαιτείται 

Στ) Εγγραφι ςτον οικείο Ιατρικό Σφλλογο (μόνο για τουσ Ιατροφσ) 

Η) Αντίγραφο τίτλου ιατρικισ ειδικότθτασ (μόνο για Ιατροφσ) 

Θ) Εγγραφι ςτθν Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδασ (μόνο για τουσ Νοςθλευτζσ) 

 

Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλλουν ςυμπλθρωματικά: 

Α) Μεταπτυχιακό τίτλο ςυναφι με το αντικείμενο (μετανάςτεσ, trafficking, δθμόςια 

υγεία κλπ) 

Β) Αποδεικτικά ςυμμετοχισ ςε επιχειρθςιακζσ δράςεισ ι διοργανϊςεισ του τομζα 

υγείασ 

 

Πλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα που εκδόκθκαν από ελλθνικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

γίνονται δεκτά μόνο με ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων. Πλα 

τα ηθτοφμενα ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ ι αλλοδαπζσ 

αρχζσ γίνονται δεκτά με ευκρινι αντίγραφα τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 

δικθγόρο ι δθμόςια αρχι. 

 

Ρζραν των τυπικϊν προςόντων και τθσ προχπθρεςίασ, θ αποδεδειγμζνθ γνϊςθ 

ξζνθσ γλϊςςασ και χειριςμοφ Θ/Υ κα αξιολογθκοφν κετικά.  

 

Διλωςθ προςόντων ςτθν αίτθςθ υποψθφίου χωρίσ να ςυνοδεφεται από ςχετικό 

δικαιολογθτικό δεν κα λαμβάνεται υπόψθ. 

 

Οι αιτιςεισ των υποψθφίων κα εξεταςκοφν από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ και κα 

κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ όςοι υποψιφιοι κρικοφν κετικά. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ 

κα κρίνει τουσ υποψιφιουσ ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλογισ και  βάςει 

μοριοδότθςθσ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν ι να ταχυδρομιςουν με ςυςτθμζνθ 

επιςτολι ή courier κλειςτό φάκελο που κα περιζχει τθν αίτθςι τουσ με όλα τα 

δικαιολογθτικά, ςτον οποίο κα αναγράφεται εμφανϊσ ο τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ, 



ονοματεπϊνυμο υποψθφίου και επικυμθτι κζςθ, ςτθ Γραμματεία του ΚΕΝΣΡΟΤ 

ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) (Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123, 

Μαροφςι) με τθν ένδειξη "ΠΡΟΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ " με κεφαλαία γράμματα.  

 

Καταληκτική προθεςμία παραλαβήσ των αιτήςεων και των αντίςτοιχων 

δικαιολογητικών είναι η Παραςκευή 16/5/2014 και ώρα 14:00.  

 

Στθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικά ι με courier, το 

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

αποςτολισ.  

 

Συμπλθρωματικζσ ι/και διευκρινιςτικζσ πλθροφορίεσ για τα δικαιολογθτικά, 

υποχρεϊςεισ κλπ., παρζχονται από το Γραφείο Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν 

Ρρογραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., ςτα τθλ. 210 5212829, 210 5212830, 210 5212831 

και 210 5212894, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 10:00-13:00. 

 

Για το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ 

 

 

 

 

 

 

Δρ. ΘΕΟΔΩΟΣ ΡΑΡΑΔΘΜΘΤΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚ∆ΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  
ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ: ……… 
 
Επώνςμο :  

Όνομα :  

Όνομα παηπόρ :  

Απιθμόρ ηηλεθώνος οικίαρ ή κινηηού :  

Ε-mail :  

Ημεπομηνία γέννηζηρ :  

Υπηκοόηηηα :  

Σηπαηιυηική θηηεία (για ηοςρ άνδπερ) : Απαλλαγή          

Εκπληπυμένη     από : .... /.... /.....  
  

έυρ : …. /.... /..... 

Οικογενειακή καηάζηαζη : Άγαμορ         
Έγγαμορ       

    
Υποβάλυ ηην αίηηζή μος για ηη θέζη: ………… 
 
∆ηλώνυ ςπεύθςνα όηι:  
 
Α)  αποδέσομαι ηοςρ όποςρ ηηρ με απ. ππυη. ………/….-….-2014 ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ 

ενδιαθέπονηορ για ςποβολή αίηηζηρ για ηη θέζη: ………… 

Β) διαθέηυ όλα ηα δικαιολογηηικά πος αποδεικνύοςν όζα αναθέπυ ζηην παπούζα (ζε 
ππυηόηςπα ή επίζημα ανηίγπαθα)  

Γ)  για ηην ανάλητη ηος έπγος και ηην είζππαξη ηηρ ζςμθυνηθείζαρ αµοιβήρ δεν ζςνηπέσει 
κανένα κώλςµα ζηο ππόζυπό µος και ζε ανηίθεηη πεπίπηυζη, θα θπονηίζυ για ηην 
άπζη κάθε κυλύµαηορ για ηο ζκοπό αςηό, εθόζον η παπούζα αίηηζή µος γίνει δεκηή. 

 
Ημεπομηνία: .…/.…/2014 
 
 
Ονομαηεπώνςμο 
 
 
Υπογπαθή 

 


