
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

"ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ” 

 

Εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αίτηση του υπουργείου Υγείας για χρηματοδότηση 

δράσεων ύψους 24,2 εκατομμυρίων  ευρώ, με σκοπό την υγειονομική κάλυψη στον 

τομέα του προσφυγικού με τους κάτωθι τρεις άξονες : 

 

 α) Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογική Επιτήρηση, 

 

 β) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στα Κέντρα Φιλοξενίας, 

 

 γ) Ενίσχυση των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας (Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, 

ΠΕΔΥ, ΕΚΕΠΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ), για την υγειονομική κάλυψη προσφύγων και 

μεταναστών 

 

Οι δράσεις φέρουν τον γενικό τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας 

για την προσφυγική κρίση»  και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Έκτακτης 

Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  με έγκριση 

της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται σε πρόσφυγες και 

μετανάστες και για την υλοποίησή του απαιτείται η κάλυψη 850 νέων θέσεων 

εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων, 8μηνων συμβάσεων πλήρους (μη αποκλειστικής) 

απασχόλησης, (γιατρών, ψυχολόγων, νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας, 

κοινωνικών λειτουργών, εποπτών υγείας, τεχνολόγων, βοηθητικού υγειονομικού 

προσωπικού, διερμηνέων, διασωστών/οδηγών, διοικητικών υπαλλήλων κ.α.) 

 

Οι δράσεις χωροθετούνται με βάση τον προσφυγικό πληθυσμό στα διάφορα 

γεωγραφικά διαμερίσματα ανά την Επικράτεια. 

 

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο θα προβεί στις 

αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού. 

Επισημαίνεται ότι κατά την  διαδικασία πρόσληψης τηρούνται κριτήρια του ΑΣΕΠ, 

θα εκδοθεί πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων και θα υπάρξει δικαίωμα ενστάσεων 

μέχρι την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, ενώ δεν περιλαμβάνεται πλέον ως 

μέθοδος αξιολόγησης ατομική συνέντευξη. 

Υπογραμμίζεται ότι η καταληκτική Προθεσμία για να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον κάθε 

υποψήφιου με υποβολή αίτησης και λοιπά δικαιολογητικά είναι η 22/08/2016 και 

καλούνται να λάβουν την πλήρη έγκυρη πληροφόρηση σχετικά από τις αναρτημένες 

προκηρύξεις στον ιστότοπο http://www.keelpno.gr/el-

gr/προκηρύξειςδιαγωνισμοί.aspx 

 

Στην ίδια ηλεκτρονική δ/νση έχουν αναρτηθεί προκηρύξεις για προμήθειες και 

υπηρεσίες 

 

Το ενημερωτικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας ευρίσκεται στην δ/νση: 

http://www.keelpno.gr/el-gr/
http://www.keelpno.gr/el-gr/


http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/4072-

egkrithhke-h-aithsh-toy-ypoyrgeioy-ygeias-gia-xrhmatodothsh-24-2-ekat-eyrw-gia-

thn-ygeionomikh-kalypsh-twn-prosfygwn-kai-metanastwn " 
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