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                        ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  
 
για τθν επιλογι  οκτϊ (8) εξωτερικϊν ςυνεργατϊν από τθν 4θ Τ.Πε. Μακεδονίασ και 
Θάκθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ πράξθσ :  «τοχευμζνεσ Παρεμβάςεισ ςτθν 
Πρωτοβάκμια Φροντίδα Τγείασ ςε περιοχζσ με υγειονομικζσ ιδιαιτερότθτεσ 
(γεωγραφικζσ και πλθκυςμιακζσ): «Πρόγραμμα ΠΡΟΑΠΙ-ΖΩ»   με ςυνολικι 
δαπάνθ ζργου 1.370.560,00€   με  ΚΩΔ. Α Π/Τ(1): Ε0918 , Φορζα Α: 1010500  και  
ΚΩΔ. Πράξθσ Α: 2012Ε09180090. 
  
Θ 4θ ΤΠΕ Μακεδονίασ και Θράκθσ, μζςω του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων 
Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ (ΕΛΚΕΑ) τθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ με τίτλο 
«ηοτεσμένες Παρεμβάζεις ζηην Πρωηοβάθμια Φρονηίδα Υγείας ζε 

περιοτές με σγειονομικές ιδιαιηερόηηηες (γεωγραθικές και πληθσζμιακές): 

«Πρόγραμμα ΠΡΟΑΠΙ-ΖΩ» που υλοποιείται μζςω του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» με τθ 
ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο - ΕΚΣ) 
και εκνικϊν πόρων, και λαμβάνοντασ υπόψθ : 
 

1. Σθν υπ' αρικμ. 2599/19-7-2012 Απόφαςθ του Τπουργείου Τγείασ με κζμα «Ένηαξη ηηρ 

Ππάξηρ «τοχευμζνεσ Παρεμβάςεισ ςτθν Πρωτοβάκμια Φροντίδα Τγείασ ςε περιοχζσ 

με υγειονομικζσ ιδιαιτερότθτεσ (γεωγραφικζσ και πλθκυςμιακζσ): «Πρόγραμμα 

ΠΡΟΑΠΙ-ΖΩ»  με κωδικό MIS 380102 ζηο Επιχειπηζιακό Ππόγπαμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013». 

2. Οι υπ’ αρικμ. πρωτ. ΑΕΠ 20476/6-11-2012, 22627/4-12-2012 και 19891/2-12-2013 

Βεβαιϊςεισ του Ανϊτατου υμβουλίου Επιλογισ Προςωπικοφ  ότι δεν 

καταςτρατθγείται θ παρ. 2 του άρκρου 6 του Νόμου 2527/1997 όπωσ τροποποιικθκε 

με τθν παρ. 4 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 5 του άρκρου 40 του νόμου 4024/2011  

3. Σο με αρικ. Πρωτ. 3534/30-12-09 ζγγραφο επιβεβαίωςθσ  διαχειριςτικισ επάρκειασ 

από τθν Ε.Τ.τ.Τ.Κ.Α.,  για τθν υλοποίθςθ ζργων ΕΠΑ χωρίσ τεχνικό αντικείμενο (τφποσ 

Β), από τθν 4θ ΤΠΕ και ειδικότερα από τον ΕΛΚΕΑ, με το οποίο επιβεβαιϊνεται θ 

διαχειριςτικι επάρκεια του Φορζα Τλοποίθςθσ. 
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4. Σισ διατάξεισ του Νόμου 4071/2012 «Ρυθμίςεισ για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηςη και την αποκεντρωμζνη διοίκηςη Ενςωμάτωςη Οδηγίασ 2009/50/ΕΚ.»   
άρκρο 44, παρ. 5, εδ. βαα & ββ   (ΦΕΚ 85/11-4-2012) . 

5. Tθν υπ’ αρικμ. 856/30-12-2013 Απόφαςθ ςχετικά με τθν ζγκριςθ   πρόςκλθςθσ 
ενδιαφζροντοσ για τθν επιλογι 8 ςυνεργατϊν από τθν 4θ Τ.Πε. Μακεδονίασ για τθν 
υποςτιριξθ τθσ πράξθσ :  «ηοτεσμένες Παρεμβάζεις ζηην Πρωηοβάθμια 

Φρονηίδα Υγείας ζε περιοτές με σγειονομικές ιδιαιηερόηηηες 

(γεωγραθικές και πληθσζμιακές): «Πρόγραμμα ΠΡΟΑΠΙ-ΖΩ»  με 

ςυνολικι δαπάνθ ποςοφ 1.214.400 €   με  ΚΩΔ. Α Π/Τ(1): Ε0918 , Φορζα Α: 
1010500  και  ΚΩΔ. Πράξθσ Α: 2012Ε09180090. 

6. Σισ υπογεγραμμζνεσ Προγραμματικζσ υμβάςεισ με τα Κζντρα Τγείασ Ν. 

Καλλικράτειασ, Πολυκάςτρου, ιδθροκάςτρου, Εχίνου, Πρίνου, Νευροκοπίου, Δικαίων, 

αμοκράκθσ. 

7. Σθν υπ’ αρικμ.  8θ /04-09-2013 (κζμα Ε.Θ.Δ. 4ο) απόφαςθ επιτροπισ Ε.Λ.Κ.Ε.Α. για 
επαναπροκφρθξθ των κζςεων που δε ςυμπλθρϊνουν ικανοποιθτικό αρικμό αιτιςεων. 

8. Σα από 13-8-2013, 30-8-2013, 6-9-2013, 8-10-2013 και 14-11-2013 με αρικμ. 5/3/2013 

αποδεικτικά παραλαβισ αιτιςεων των υποψθφίων για τθν κάλυψθ κζςεων του 

Προγράμματοσ «ΠΡΟΑΠΙ-ΗΩ» 

9. Σο γεγονόσ ότι από τισ προθγοφμενεσ προκθρφξεισ  των κζςεων εξωτερικϊν 

ςυνεργατϊν από τθν 4θ Τ.Πε. Μακεδονίασ για τθν υποςτιριξθ τθσ πράξθσ :  

«τοχευμζνεσ Παρεμβάςεισ ςτθν Πρωτοβάκμια Φροντίδα Τγείασ ςε περιοχζσ με 

υγειονομικζσ ιδιαιτερότθτεσ (γεωγραφικζσ και πλθκυςμιακζσ): «Πρόγραμμα 

ΠΡΟΑΠΙ-ΖΩ» δεν προζκυψαν υποψιφιοι για τισ ειδικότθτεσ των Κζντρων Τγείασ τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

10. Σθν  υπ’ αρικμ.  10545/ 30/7/2013 αρχικι Απόφαςθ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ.  

 

Ανακοινϊνει  
 
 

Πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με ςυνολικά  
εξιντα οκτϊ (8)  άτομα για τθν κάλυψθ αναγκϊν τθσ 4θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ 
Μακεδονίασ και Θράκθσ με ζδρα τα Κζντρα Τγείασ  ιδθροκάςτρου, Εχίνου, Νευροκοπίου, 
Δικαίων και  αμοκράκθσ,  με αντικείμενο τθν εκτζλεςθ του ζργου: «ηοτεσμένες 

Παρεμβάζεις ζηην Πρωηοβάθμια Φρονηίδα Υγείας ζε περιοτές με 

σγειονομικές ιδιαιηερόηηηες (γεωγραθικές και πληθσζμιακές): 

«Πρόγραμμα ΠΡΟΑΠΙ-ΖΩ» ςυνολικισ διάρκειασ δϊδεκα  (12) μινεσ,  ςτουσ 
οποίουσ κα ανατεκεί  θ παραγωγι μζρουσ των τελικϊν παραδοτζων που 
προβλζπονται ςτθ ςχετικι απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςισ τθσ. 
 το πλαίςιο του ζργου αυτοφ κα απαςχολθκεί ανά τόπο εκτζλεςθσ, ειδικότθτα και 
διάρκεια ςφμβαςθσ ο αρικμόσ ατόμων που περιγράφεται ςτον πίνακα Α, με τα 
αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά και πρόςκετα) προςόντα που περιγράφονται ςτον  
πίνακα Β.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Κωδικός  
απαζχόληζης 

Τόπος εκηέλεζης Ειδικόηηηα 
Διάρκεια 

ζύμβαζης 
Αριθμός 
αηόμων 

Κωδικόσ  50.0 
 

 Κζντρο Τγείασ  Κ. 
Νευροκοπίου 

ΠΕ Ιατρϊν   12 μινεσ 
 

 Ζνα (1)  
 
 

Κωδικόσ  50.3 
 

Κζντρο Τγείασ  Εχίνου ΠΕ Ιατρϊν   12 μινεσ 
 

 Ζνα (1)  
 
 

Κωδικόσ  50.4 
 

Κζντρο Τγείασ  
αμοκράκθσ 

ΠΕ Ιατρϊν   12 μινεσ 
 

 Ζνα (1)  
 
 

Κωδικόσ  52.0 Περιφερειακό Ιατρείο  
Προμαχϊνα (Κζντρο 
Τγείασ  ιδθροκάςτρου) 

 ΠΕ Ιατρϊν, ειδικότθτασ 
Παιδιατρικισ  

12 μινεσ Ζνα (1) 

Κωδικόσ  52.2 Κζντρο Τγείασ  
αμοκράκθσ 

 ΠΕ Ιατρϊν, ειδικότθτασ 
Παιδιατρικισ  

12 μινεσ Ζνα (1) 

Κωδικόσ  54.2 Κζντρο Τγείασ  
αμοκράκθσ 

ΠΕ Ιατρϊν , ειδικότθτασ 
Ακτινοδιαγνωςτικισ 

12 μινεσ Ζνα (1) 

Κωδικόσ  58.2 Κζντρο Τγείασ  Δικαίων ΣΕ Επιςκεπτϊν/τριϊν 
Τγείασ  

12 μινεσ Ζνα (1) 

Κωδικόσ  58.3 Κζντρο Τγείασ  Εχίνου ΣΕ Επιςκεπτϊν/τριϊν 
Τγείασ  

12 μινεσ Ζνα (1) 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό απαςχόλθςθσ) 

Κωδικόσ 
απαςχόλθςθσ 

Σίτλοσ ςπουδϊν  
και  

λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

Κωδικόσ  50    
(50.0 ζωσ 50.4) 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1) Πτυχίο Ιατρικισ ( δεκτζσ και οι αιτιςεισ πτυχιοφχων χωρίσ ειδικότθτα)   
2) Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ. 
3) Σίτλοσ  ειδικότθτασ εάν υπάρχει  
4) Εγγραφι ςτον Ιατρικό φλλογο 
5) Εμπειρία ςτθ διαχείριςθ αντίςτοιχων ζργων ι  προγραμμάτων επικυμθτι 
6) Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ (ECDL)  
7)  Σίτλοσ πουδϊν Γνϊςθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςε επίπεδο τουλάχιςτον Lower     
 
Κακικοντα: 
υμμετοχι ςτισ δράςεισ που περιγράφονται από το πρόγραμμα ΠΡΟΑΠΙΗΩ ςτο 
πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του Κζντρου Τγείασ 
1. Σιρθςθ θλεκτρονικοφ φακζλου και «Χαρτογράφθςθ» των δθμογραφικϊν και 

κοινωνικϊν χαρακτθριςτικϊν του πλθκυςμοφ αναφοράσ, των νόςων με υψθλό 
επιπολαςμό.  
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό απαςχόλθςθσ) 

Κωδικόσ 
απαςχόλθςθσ 

Σίτλοσ ςπουδϊν  
και  

λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

2. Εφαρμογι προγραμμάτων πρόλθψθσ. 
3. Αγωγι υγείασ 
4. Πρϊτεσ Βοικειεσ 
5. Εμβολιαςμοί 
6. Ενθμζρωςθ και χοριγθςθ κεραπείασ  
7. Τποςτιριξθ ςτθ διαμόρφωςθ πρωτοκόλλου για κατ’ οίκον φροντίδα 
8. υμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα 
9. χεδιαςμόσ και εφαρμογι ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ παροφςασ 

κατάςταςθσ υγείασ  
10. υμμετοχι ςτθν ανάπτυξθ μθχανιςμοφ  παρακολοφκθςθσ, ζγκαιρθσ 
προειδοποίθςθσ και ταχείασ αντίδραςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεχοφσ 
παρακολοφκθςθσ (Monitoring) και εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ (Health Assessment) 
τθσ Δθμόςιασ Τγείασ. 

 
Κωδικόσ  52 (52.0 ζωσ 
52.2) 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
1) Πτυχίο Ιατρικισ  
2) Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ. 
3) Σίτλοσ  ειδικότθτασ  Παιδιατρικισ   
4) Εγγραφι ςτον Ιατρικό φλλογο 
5) Προχπθρεςία ςτθν άςκθςθ τθσ Παιδιατρικισ ειδικότθτασ  
6) Εμπειρία ςτθ διαχείριςθ αντίςτοιχων ζργων ι  προγραμμάτων επικυμθτι 
7) Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ (ECDL)  
8) Σίτλοσ πουδϊν Γνϊςθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςε επίπεδο τουλάχιςτον Lower   

 
Κακικοντα: 
υμμετοχι ςτισ δράςεισ που περιγράφονται από το πρόγραμμα ΠΡΟΑΠΙΗΩ 
κακϊσ και ςτο ςφνολο των δραςτθριοτιτων του ΚΤ. 
υνολικι διαχείριςθ των δράςεων  πρόλθψθσ ςε παιδιά του προγράμματοσ 
ΠΡΟΑΠΙΗΩ 
1.Σιρθςθ θλεκτρονικοφ φακζλου  
2.Αγωγι υγείασ ςτα ςχολεία 
3.Διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ 
4. Πρϊτεσ Βοικειεσ 
5.Εφαρμογι προγραμμάτων πρόλθψθσ παιδιατρικϊν πακιςεων 
6.Εμβολιαςμοί.  
7.Ενθμζρωςθ και χοριγθςθ κεραπείασ ςε μετακινοφμενουσ πλθκυςμοφσ 
8.υμμετοχι ςε Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Κωδικόσ  54 (54.2) ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 

1) Πτυχίο Ιατρικισ  
2) Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ. 
3) Σίτλοσ  ειδικότθτασ  Ακτινοδιαγνωςτικισ    
4) Εγγραφι ςτον Ιατρικό φλλογο 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό απαςχόλθςθσ) 

Κωδικόσ 
απαςχόλθςθσ 

Σίτλοσ ςπουδϊν  
και  

λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

5) Προχπθρεςία ςτθν άςκθςθ τθσ ειδικότθτασ  Ακτινοδιαγνωςτικισ  
6) Εμπειρία ςτθ διαχείριςθ αντίςτοιχων ζργων ι  προγραμμάτων επικυμθτι 
7) Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ (ECDL)  
8) Σίτλοσ πουδϊν Γνϊςθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςε επίπεδο τουλάχιςτον Lower   

 
Κακικοντα: 
υμμετοχι ςτισ δράςεισ που περιγράφονται από το πρόγραμμα ΠΡΟΑΠΙΗΩ 
κακϊσ και ςτο ςφνολο των δραςτθριοτιτων του ΚΤ. 
1. Εφαρμογι προγραμμάτων πρόλθψθσ 
2. υμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα 

Κωδικόσ  58 (58.0 ζωσ 
58.3) 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1) Πτυχίο Επιςκεπτϊν-τριϊν Τγείασ Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ  
2)  Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ  
3)  Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΟ ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ) 
4)  Επαγγελματικι εμπειρία επικυμθτι 
 
Κακικοντα: 
υμμετοχι ςτισ δράςεισ που περιγράφονται από το πρόγραμμα ΠΡΟΑΠΙ-ΗΩ ςτο 
πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του Κζντρου Τγείασ 
1. Αρμοδιότθτεσ και κακικοντα που περιγράφονται από τισ διατάξεισ του 

Π.Δ.351/89   ΦΕΚ: 159/14-6-1989 περί Επαγγελματικϊν Δικαιωμάτων  των 
ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ - ΣΡΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ςε ςχζςθ με τισ δράςεισ που κα αναπτυχκοφν ςτα 
πλαίςια του προγράμματοσ ΠΡΟΑΠΙ-ΗΩ   

2. υμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα 

 
 

Σόποσ εκτζλεςθσ του ζργου κα είναι θ ζδρα των Κζντρων Τγείασ και οι χϊροι που 
κα οριςτοφν (για εκπαιδεφςεισ, παρεμβάςεισ ςτθν κοινότθτα κ.α.) ι όπου αλλοφ 
χρειαςτεί για τισ ανάγκεσ του ζργου κατά τθν κρίςθ των επιςτθμονικά υπευκφνων. 
Οι υποψιφιοι που κα επιλεχκοφν κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ανταποκρίνονται 
άμεςα ςτισ ανάγκεσ που κα προκφπτουν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  
 

Οι υποψιφιοι κατατάςςονται ςε πίνακεσ προτεραιότθτασ κατά φκίνουςα ςειρά 
ςυνολικισ βακμολογίασ. Σα τυπικά και πρόςκετα προςόντα βακμολογοφνται 
ςφμφωνα με τον ακόλουκο ΠΙΝΑΚΑ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
 
  1. ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑ (20 μονάδεσ για 4 μινεσ ανεργίασ και 2 μονάδεσ ανά μινα 
ανεργίασ άνω των 4 μθνϊν, με ανϊτατο όριο τουσ 12 μινεσ) 

μινεσ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 
μονάδεσ 0 0 0 20 22 24 26 28 30 32 34 40 

 
    2. ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ  (για ΠΕ και ΣΕ οι μονάδεσ του βαςικοφ τίτλου με 2 
δεκαδικά ψθφία πολλαπλαςιάηονται με το 40, ενϊ για ΔΕ με το 20) 

κατθγορίεσ  ΠΕ & ΣΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατθγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδεσ 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

 
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδεσ ανά μινα εμπειρίασ και ζωσ 60 μινεσ) 

μινεσ εμπειρίασ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 
60 και 
άνω 

μονάδεσ 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 

 
4. ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ, ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ, ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ, ΚΑΙ  ΑΔΕΙΕ 
ΑΚΗΕΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΟΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝΣΑΙ   
Δεν βακμολογοφνται αλλά θ προςκόμιςι τουσ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

 
Συπικά και πρόςκετα προςόντα 50% 

υνζντευξθ υποψθφίων 35% 

ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ 15% 

αμοκράκθ    15 % 
Πρίνοσ            10 % 
Δίκαια             5 % 

ΤΝΟΛΟ                                                                                                                                             100% 

 

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΠΟΤ Ο ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΟΜΙΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΩΝ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΤΝ ΜΟΝΟ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΙΟΨΗΦΙΑ  

 

 

1. Μετά τθν οριςτικι επιλογι θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αιτιςεων κα ςυντάξει 
πρακτικό επιλογισ το οποίο κα κατακζςει ςτθ γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. και το 
οποίο κα δθμοςιευτεί μζςω του προγράμματοσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

2. Σα ονόματα των τελικϊν επιτυχόντων κα αναρτθκοφν και ςτθ ςελίδα τθσ 4θσ 
Τ.Πε, και κα κλθκοφν αυτοί να υπογράψουν ςφμβαςθ όπου κα περιγράφονται 
αναλυτικά τα παραδοτζα, θ ανκρωποαπαςχόλθςθ (π.χ. ανκρωποϊρεσ 
ανκρωπομινεσ), θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και θ κοςτολόγθςθ πακζτων 
εργαςίασ.  
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3. Με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ επιλογισ των ςυνεργατϊν (τακτικοί και επιλαχόντεσ) 
που κα απαςχολθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ, καταρτίηεται 
επικαιροποιθμζνοσ πίνακασ με τα ςτοιχεία και τισ ειδικότθτζσ τουσ (ςτοιχείο 
φακζλου του υποζργου), ο οποίοσ, αποςτζλλεται ςτθν Ε.Τ.τ.Τ.Κ.Α. (Ειδικι 
Τπθρεςία τομζα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ) 

 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ 
για τθ ςφναψθ τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου καλοφνται να υποβάλουν 
το αργότερο μζχρι τθν 15/1/2014 (ςφραγίδα ταχυδρομείου ι κατάκεςθ), πλιρθ 
φάκελο βιογραφικϊν ςτοιχείων, (όπωσ βιογραφικό ςθμείωμα και άλλα ςτοιχεία 
που, κατά τθν κρίςθ τουσ, κα βοθκιςουν τθν επιτροπι επιλογισ ςτθ διαμόρφωςθ 
ορκισ γνϊμθσ για τθν εμπειρία, τισ γνϊςεισ, τθν προςωπικότθτα και γενικά τθν 
καταλλθλότθτα τουσ), ςε κλειςτό  φάκελο.  
 
θμειϊνεται πωσ οι υποψιφιοι μποροφν να δθλϊςουν παραπάνω τθσ μία κζςθσ 
υποψθφιότθτασ, με ςειρά προτεραιότθτασ. Ο φάκελοσ αποςτζλλεται ι κατατίκεται 
ςτθν εξισ Διεφκυνςθ :  
 
4θ ΤΠΕ Μακεδονίασ και Θράκθσ  
Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ παροχισ υπθρεςιϊν Τγείασ 
(Για τισ κζςεισ ….………………με κωδικοφσ……...  του προγράμματοσ ΠΡΟΑΠΙΗΩ) 

Αριςτοτζλουσ 16 
546 23 Θεςςαλονίκθ  
 
(ςτθν παρζνκεςθ αναγράφεται υποχρεωτικά θ ειδικότθτα και οι κωδικοί των 
κζςεων για τισ οποίεσ υποβάλλεται θ αίτθςθ). 
 
Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπϊν ιδιοτιτων τουσ και τθσ εμπειρίασ τουσ οφείλουν να προςκομίςουν, νομίμωσ 
επικυρωμζνα, όλα τα  απαιτοφμενα από τθν παροφςα ανακοίνωςθ  

 

Απαραίτθτα δικαιολογθτικά :  

  Αίτθςθ (υπόδειγμα ακολουκεί ςτο τζλοσ τθσ προκιρυξθσ) 
• Βιογραφικό ςθμείωμα (με αναφορά ςτα ςχετικά με τθν προκιρυξθ προςόντα)  
• Επικυρωμζνα αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν  
• Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ  
• Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ  

  Αποδεικτικά ανεργίασ 

 

Οι κάτοχοι τίτλων ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίηουν για τίτλουσ 
Πανεπιςτθμιακισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ επίςθμθ μετάφραςθ κακϊσ και 
Πράξθ αναγνϊριςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π), για τθν ιςοτιμία και αντιςτοιχία του τίτλου ι 
Πράξθ Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ από το υμβοφλιο Αναγνωρίςεωσ 
Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Σίτλων Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ςτθν 
περίπτωςθ αυτι οι απαιτοφμενοι βάςει τθσ προκιρυξθσ τίτλοι ςπουδϊν εμπίπτουν 
ςτα νομοκετικϊσ ρυκμιηόμενα επαγγζλματα αρμοδιότθτασ του ".Α.Ε.Ι.", ςφμφωνα 
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με τα άρκρα 10 παρ. 2 ζωσ 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρκρο 8 οδθγίασ 89/48 του 
υμβουλίου τθσ Ε.Ε.). Θ ωσ άνω Πράξθ ι Πιςτοποιθτικό να ζχει εκδοκεί μζχρι τθν 
τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. 
 
Θ εμπρόκεςμθ υποβολι των αιτιςεων που κα αποςταλοφν ταχυδρομικά 
αποδεικνφεται από τθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου.  
 

Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δεν δεςμεφει τθν 4θ ΤΠΕ   
Μακεδονίασ και Θράκθσ να ςυνάψει ςυνεργαςία με τουσ ενδιαφερόμενουσ και 
δεν δθμιουργεί δικαιϊματα προςδοκίασ.  
 
Θ ςυνολικι κατ’ αποκοπι αμοιβι κα είναι ανάλογθ των ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ και του 
προχπολογιςμοφ του ζργου ςτο οποίο κα απαςχολθκοφν οι υποψιφιοι. Θ αμοιβι 
για τον κάκε ςυμβαλλόμενο υπόκειται ςτισ κατά τον νόμο κρατιςεισ και 
περιλαμβάνει τισ πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ, οπότε θ υποχρζωςθ για τθν κάλυψθ 
αςφαλιςτικϊν, ιατροφαρμακευτικϊν και λοιπϊν παροχϊν βαρφνει αποκλειςτικά 
τον κάκε ςυμβαλλόμενο και όχι τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. τθσ ΔΤΠΕ.  
 
Ο τρόποσ πλθρωμισ κα πραγματοποιείται κατά ςτάδια (όχι μθνιαίωσ) με βάςθ τθν 
εκταμίευςθ των χρθμάτων από τθν διαχειριςτικι αρχι και ςφμφωνα με τθν 
παραγωγι του ζργου που κα ανατεκεί ςτουσ ςυμβαλλομζνουσ. 
 
ε περίπτωςθ, που για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου  ςυμφωνθκεί παράταςθ του 
χρόνου λιξθσ του, οι ςυμβαλλόμενοι υποχρεοφνται να εκτελζςουν το 
προαναφερκζν ζργο χωρίσ να δικαιοφνται περαιτζρω αμοιβι. 
 
ε περίπτωςθ μθ υλοποίθςθσ του ςυνόλου του ζργου που κα ανατεκεί, για 
οποιοδιποτε λόγο, ςτον εκάςτοτε ςυμβαλλόμενο κα καταβλθκεί μόνον θ 
αναλογοφςα και αντιςτοιχοφςα αμοιβι του για το μζροσ του υποζργου που 
υλοποιικθκε. 
 
Θ παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ ΔΤΠΕ και τθσ ΕΤΣΤΚΑ. 
 

Επιςθμαίνεται ότι θ διαδικαςία πρόςκλθςθσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ 
ζργου τθσ παροφςθσ δεν είναι διαγωνιςτικι, και δεν ζχει τον χαρακτιρα 
«πρόςλθψθσ». Κατά ςυνζπεια δεν απαιτείται θ διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ να 
ολοκλθρωκεί με ςφνταξθ «πίνακα κατάταξθσ» ι «πίνακα επιτυχόντων», ενϊ όςοι 
επιλεγοφν κα ειδοποιθκοφν κατ’ ιδίαν.  
 
Με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και του φακζλου των βιογραφικϊν τουσ ςτοιχείων, οι 
υποψιφιοι αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κατά τα λοιπά ιςχφει θ υπ’ αρικμ.  10545/ 30/7/2013 
Απόφαςθ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ. 
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ΗΜΕΙΩΗ :  
Δεν γίνονται αποδεκτοί υποψιφιοι οι οποίοι: 

 Ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, 
υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, 
δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ 
υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά 
τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ 
γενετιςιασ ηωισ. 

 Ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα  
τθσ περίπτωςθσ αϋ, ζςτω και αν το αδίκθμα ζχει παραγραφεί. 

 Λόγω καταδίκθσ, ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο  
διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι. 

 Σελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό  
επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) ι και υπό τισ δφο αυτζσ 
καταςτάςεισ. 

 Δεν είναι υγιείσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ  
Αϋ 26). 

  Ζχουν απολυκεί, εξαιτίασ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ. 
 
Θ ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν επιλογι των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί μζςω 
τθσ ιςτοςελίδασ τθσ 4θσ ΤΠΕ .   
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται κάκε εργάςιμθ θμζρα και ϊρεσ από 
10:00π.μ. ζωσ 13:00π.μ. ςτα τθλζφωνα 2313/327800-837-817-854 

 
             Ο Διοικθτισ  
          τθσ 4θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ   
                                              Μακεδονίασ και Θράκθσ  
 

 
                     Θραςφβουλοσ Ν. Βεντοφρθσ 
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ΑΙΣΗΗ 
 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΕΡΑ: 

ΕΣΟ ΓΕΝΝΘΕΩ: 

ΚΑΣΟΙΚΟ: 

ΟΔΟ-ΑΡΙΘΜΟ: 

Σ.Κ.: 

ΣΘΛΕΦΩΝΟ οικίασ: 

       Κινθτό τθλζφωνο:  

Email :  

 
 
 
Hμερομθνία ……… /….... / 2014   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Προσ  
 
Σθν 4θ Τγειονομικι Περιφζρεια  
Μακεδονίασ και Θράκθσ  
 
 
 
Παρακαλϊ να ςυμπεριλθφκϊ ςτουσ 
υποψθφίουσ για τθν επιλογι οκτϊ (8) 
εξωτερικϊν ςυνεργατϊν  για το   
πρόγραμμα : «τοχευμζνεσ 
Παρεμβάςεισ ςτθν Πρωτοβάκμια 
Φροντίδα Τγείασ ςε περιοχζσ με 
υγειονομικζσ ιδιαιτερότθτεσ 
(γεωγραφικζσ και πλθκυςμιακζσ): 
«Πρόγραμμα ΠΡΟΑΠΙ-ΖΩ»    
  Για τθν ειδικότθτα 
.…………………………………………………………. 
με κωδικό ………………………………………….  
  
Με τθν παροφςα υποβάλλω 
επικυρωμζνα τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά:  
 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
 
 
 
  
 
  Ο/Θ  αιτ…………….. 

 


