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Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»                                       Σπάτα, Παρασκευή 9 Μαΐου 2014                                      
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Δημητρίου 23, Τ.Κ. 19004, Σπάτα                                        Αρ. Πρωτ. : 1973 
Τηλέφωνο: 210 66 35 955, Fax: 210 66 35 956 
Ε-mail: galilee@galilee.gr 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
                                  
Θέμα: Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 
1: “Παροχή Ανακουφιστικής Φροντίδας Κατ’ Οίκον & στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης”, 
της Πράξης με τίτλο: “Πρωτοβάθμια Συνεχιζόμενη Διεπιστημονική Φροντίδα και Υποστήριξη στην 
Κοινότητα, για Ασθενείς με Καρκίνο και τις Οικογένειες τους”, με κωδικό MIS 429996 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 
 
Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κωδ. 25, αρ. πρωτ. 
136/14-01-2013) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, στον Άξονα Προτεραιότητας "14 - Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, 
Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 
περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ). 
2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» για 
την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης “Πρωτοβάθμια Συνεχιζόμενη Διεπιστημονική Φροντίδα 
και Υποστήριξη στην Κοινότητα, για Ασθενείς με Καρκίνο και τις Οικογένειες τους” (Πράξη 1η/16-01-2013). 
3. Την ένταξη της Πράξης “Πρωτοβάθμια Συνεχιζόμενη Διεπιστημονική Φροντίδα και Υποστήριξη στην 
Κοινότητα, για Ασθενείς με Καρκίνο και τις Οικογένειες τους” στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» (αρ. πρωτ. 1082/28-02-2013) με MIS 429996. 
4. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης (ΤΔΠ) “Πρωτοβάθμια Συνεχιζόμενη Διεπιστημονική Φροντίδα 
και Υποστήριξη στην Κοινότητα, για Ασθενείς με Καρκίνο και τις Οικογένειές τους”. 

5. Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης έργων με συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ. 
6. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α/10-07-2007).  
7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». 
8. Το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας 
«ΓΑΛΙΛΑΙΑ» για την υλοποίηση πράξεων του ΕΣΠΑ. 
9. Την υπ.αριθμ. 1139/Φ.Προέγκ.429996_1-20/05/2013 διατύπωση γνώμης για το σχέδιο απόφασης 
υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1: Παροχή Ανακουφιστικής Φροντίδας Κατ’ Οίκον & στο Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης”, της Πράξης με τίτλο: “Πρωτοβάθμια Συνεχιζόμενη 
Διεπιστημονική Φροντίδα και Υποστήριξη στην Κοινότητα, για Ασθενείς με Καρκίνο και τις Οικογένειές 
τους”, με κωδικό MIS 429996.  
10. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» για 
την Εκτέλεση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 (Πράξη 7η/21-05-2013). 

mailto:galilee@galilee.gr
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11. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» περί 
ορισμού επιτροπής Πιστοποίησης και Παραλαβής των παραδοτέων για το Υποέργο 1 (Πράξη 7η/21-05-
2013). 
12. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» περί 
διενέργειας διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού και ορισμού Επιτροπής Προσλήψεων για το 
Υποέργο 1  (Πράξη 5η/7-05-2014). 
 

Προκηρύσσουμε 
 

Την πλήρωση μίας (1) θέσεως με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για την Πράξη με 
τίτλο: “Πρωτοβάθμια Συνεχιζόμενη Διεπιστημονική Φροντίδα και Υποστήριξη στην Κοινότητα, για 
Ασθενείς με Καρκίνο και τις Οικογένειές τους”,  η οποία χρηματοδοτείται με συνολική δαπάνη ποσού 
670.000,00 € από τη ΣΑΕ Ε0918 με κωδικό MIS 429996 στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
2007-2013», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, οπότε και εκτιμάται η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων τους στο Υποέργο 1, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν 
αίτηση για την παρακάτω θέση και ειδικότητα: 
 

 Ένας (1) ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτής με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους 
απασχόλησης (Κωδικός: ΝΟΣ) 

 
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, στα πλαίσια 
του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
 
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της Πράξης με κωδικό 2013ΣΕ09180016 της ΣΑΕ 
091/8 του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η αμοιβή του προσληφθεισομένου θα εξειδικευθεί στην ατομική σύμβαση και θα ρυθμίζεται από τα 
κατώτερα όρια με βάση τις τυχόν ισχύουσες συλλογικές ή κλαδικές συμβάσεις και σε συνάρτηση με τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 32 και 32 Α  τις ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/13-2-2013 όπως έχει 
διευκρινισθεί με την εγκύκλιο αριθμ. πρωτ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12-4-2013 του Γενικού  Γραμματέα 
Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 4/06/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 
στα γραφεία της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» (Αγ. Δημητρίου 23, Τ.Κ. 19004, Σπάτα). 
Η ημερομηνία και ώρα αυτή αποδεικνύεται από το γενικό πρωτόκολλο εισερχομένων της Μονάδας 
Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» 
Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη για τουλάχιστον 15 ημέρες στις ιστοσελίδες 
www.galilee.gr της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» και  www.ygeia-pronoia.gr  της  ΕΥτΥΚΑ  του  Υπουργείου  Υγείας και  

 
συγκεκριμένα από την 20/05/2014 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Παράλληλα 
θα γίνει δημοσίευση και στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» την ανωτέρω ημερομηνία. 
 

http://www.galilee.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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Αιτήσεις που υποβάλλονται ή περιέρχονται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στη ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» μετά 
την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει: 
 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες 

 
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) 
τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων. 
 
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των λοιπών Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως. 
 
Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των 
καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 4027/2011 

και ΠΔ 363/98 όπως ισχύει) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας [τηλ. (2310)459101 και 
(210) 3443384]. 
 
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής γλώσσας του Αριστο- 
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54 006, Τηλ. 2310 / 
997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή 
σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 
 
Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, 
αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 
 
2. Ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ορίζεται το 23ο, δηλαδή να έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 

1991. 
 
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 

της θέσεως του νοσηλευτή. 
 
4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού: 

 
 
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 
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β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστο-
γραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα 
της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 
 
δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που 
ορίστηκε για τη στέρηση. 
 
ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. 
 
στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του 
άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της 
παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή 
λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του 
εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 
 
Σημείωση: Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη του υποψηφίου για διορισμό, 
εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί, κατά το άρθρο 47 παρ.1 του 
Συντάγματος, διάταγμα που να αίρει το σχετικό κώλυμα για το συγκεκριμένο υποψήφιο. 
 
5. Οι άντρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατ’ αναλογία του άρθρου 5 
του Ν.2683/1999. 

 
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα. 
 
2. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
Για την προκηρυσσόμενη θέση της πρόσκλησης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει απαραιτήτως τον 
τίτλο σπουδών που αναγράφεται στη συνέχεια. Πρόσθετα προσόντα τα οποία και θα συνυπολογιστούν 
στη διαδικασία αξιολόγησης επίσης ακολουθούν. Αιτήσεις που δε θα πληρούν τα απαραίτητα προσόντα 
θα αποκλείονται αυτομάτως της διαδικασίας. 
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Π.Ε./Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΚΩΔ: NOΣ) 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής) της ημεδαπής ή 
ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.  

 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλευτή. 

 Βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή 

 Απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής. 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

 Μεταπτυχιακές σπουδές  

 Ταυτότητα μέλους ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση 
Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.). 

 Γνώση ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση Αγγλικής, Γερμανικής ή Γαλλικής. 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ 

 Προϋπηρεσία στην Ανακουφιστική Φροντίδα 

 Εθελοντισμός –  πρακτική άσκηση 

 Δίπλωμα οδήγησης 

 Κοινωνικό κριτήριο 

 Εντοπιότητα 

 Συστατικές επιστολές σχετικές με το αντικείμενο εργασίας 
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3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν : 
 
Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το 
Ι.Τ.Ε ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή Πράξη Αναγνώρισης 
Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι 
σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.", σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της 
Ε.Ε.).Η ως άνω Πράξη ή Πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων. 
 
Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης, δεν προκύπτει το γνωστικό αντικεί- 
μενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το 
γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 
 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι του πτυχίου Νοσηλευτικής, το οποίο έχει χορηγηθεί από Κράτος Μέλος 
της Ε.Ε. εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την 
αντιστοιχία του τίτλου, εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή-
Νοσηλεύτριας στην ημεδαπή, σύμφωνα με το π.δ. 97/86 (ΦΕΚ 35/Α/86). 
 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί 
σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελ- 
ματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του 
Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α) όπως ισχύει και κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν 
αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης 
νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής 
εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178Α΄), εξαιρούνται από την 
υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου. 
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                                                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
                                 ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
  
Το έντυπο της αιτήσεως είναι συνημμένο στην παρούσα και μαζί με το τεύχος της πρόσκλησης θα 
διατίθεται στα γραφεία της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας (ΜΑΦ) «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», Aγ. Δημητρίου 23, 
19004 Σπάτα, καθημερινά από 08:00π.μ. έως 15:00μ.μ., καθώς και στην ιστοσελίδα της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» 
www.galilee.gr 
 
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες του τεύχους διαγωνισμού διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο 
δεν είναι πλήρες δικαιούνται να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του 
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της πρόσκλησης θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο φάκελος της αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
1. Έντυπο Αίτησης Πρόσληψης Προσωπικού υποψηφιότητας (συνημμένη στην παρούσα). 
2. Συνοδευτική επιστολή (cover letter) μέχρι 200 λέξεις. 
3. Βιογραφικό σημείωμα. 
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να    
     προκύπτει η χρονολογία γέννησης. 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός 
     επίδοσης. 
6. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος. 
7. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν ως εξής: 

i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης. 

ii. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, 
επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού 
προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

iii. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της 
παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα 
και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από 
την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

8. Σφραγισμένη συστατική επιστολή (τουλάχιστον μία) με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη, 
εφόσον υπάρχει.  

9. Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των    
ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψηφίου (π.χ. επικυρωμένο αντίγραφο 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που θα αναγράφεται ο βαθμός επίδοσης, επικυρωμένο αντίγραφο 
τίτλου ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά γνώσης της, αντίγραφο πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης 
χειρισμού Η/Υ, ταυτότητα μέλους ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  ή  Βεβαίωση  εγγραφής  στην 
Ε.Ν.Ε κ.ά.). 
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Σημείωση: Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας 
και η αίτησή του απορρίπτεται. 
 
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των 
δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 
 
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν το φάκελο της αίτησής τους, είτε ιδιοχείρως, είτε με υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση: 

 

 
ο οποίος θα παραλαμβάνεται με απόδειξη που θα έχει πρωτοκολληθεί στη Γραμματεία κατά το χρονικό 
διάστημα από την Τρίτη 20 Μαΐου 2014 έως και την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014. Αιτήσεις που θα υποβληθούν 
μετά τις 4/06/2014, δε θα ληφθούν υπ’  όψιν. 
 
Επιτρέπεται η υποβολή ΜΙΑΣ (1) αίτησης ανά υποψήφιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν 
κατατεθεί από τον ίδιο υποψήφιο περισσότερες της μίας αιτήσεις, τότε θα απορρίπτονται όλες και ο 
υποψήφιος θα τίθεται εκτός διαδικασίας. 
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και θα πραγματοποιηθεί σε 
δύο φάσεις: 
 
A. Φάση Συγκριτικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Υποψηφίων 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τους υποψήφιους ως προς τα απαιτούμενα προσόντα και τα 
συνεκτιμώμενα προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και με βάση τον Πίνακα 
Κριτηρίων Αξιολόγησης Υποψηφίων, τα οποία ορίζονται στην παράγραφο 6 της παρούσας. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης θα δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, που κρίνει απαραίτητη. 
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα αποκλείονται 
αυτομάτως από τη διαδικασία αξιολόγησης. 
Στην πρώτη φάση, τα προσόντα του υποψηφίου θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και θα 
βαθμολογηθούν με άριστα το 100, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης Υποψηφίων.  
 

 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» 

Αγ. Δημητρίου 23, 19004 - Σπάτα 
Με την ένδειξη:  

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού Κωδικός: ΝΟΣ» 
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Στη δεύτερη φάση, θα προκριθούν όσοι από τους υποψήφιους συγκεντρώσουν ίσους ή περισσότερους 
από 50 βαθμούς. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγγράφως. 
B. Φάση Προσωπικής Συνέντευξης 
Αρχής γενομένης της δεύτερης φάσης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ανάγει τη βαθμολογία των 
προκριθέντων υποψηφίων της πρώτης φάσης στο 60%. Στη συνέχεια, θα διενεργήσει προσωπική 
συνέντευξη των προκριθέντων υποψηφίων του πρώτου σταδίου, που θα βαθμολογείται με άριστα το 40. 
Ο τελικός πίνακας κατάταξης θα συμπληρωθεί με το άθροισμα της αναγμένης βαθμολογίας από την 
πρώτη φάση και της βαθμολογίας από τη συνέντευξη (άριστα το 100%). Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι 
θα ενημερωθούν εγγράφως. 
 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

1. Η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται στην 
πρόσκληση, ειδάλλως θα θεωρείται μη αξιολογήσιμη. 

2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και οποιαδήποτε μορφή αποδεδειγμένης μετεκπαίδευσης, 
εξειδίκευσης, σεμιναρίου, ημερίδων κ.λπ. λαμβάνονται υπόψη συνολικά, αλλά κατά προτεραιότητα 
εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο της δράσης, δηλαδή με την ανακουφιστική φροντίδα ασθενών 
με απειλητική για τη ζωή τους νόσο.  

3. Ως προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μόνο η αποδεδειγμένη εργασία στην ανακουφιστική φροντίδα. Η 
εθελοντική εργασία, αλλά και η πρακτική άσκηση δεν υπολογίζονται ως προϋπηρεσία, αλλά θα 
προσμετρηθούν. 

4. Οι συστατικές επιστολές λαμβάνονται υπόψη εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο εργασίας. 
5. Η προσωπικότητα του υποψηφίου όπως αξιολογείται από το βιογραφικό του και τη συνοδευτική 

επιστολή (cover letter) της αίτησης καθώς και από την παρουσία του κατά την προσωπική συνέντευξη. 
6. Τα πρόσθετα προσόντα που περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

α/α Κριτήριο Αξιολόγησης Τεκμηρίωση Βαθμολογία 

1 

Βασικό Πτυχίο Ειδικότητας - Μεταπτυχιακές 
σπουδές - Ειδικές σπουδές στην Ανακουφιστική 
Φροντίδα 

Βεβαίωση σπουδών, 
μεταπτυχιακών, σεμιναρίων, 
ημερίδων κ.λπ. 40 βαθμοί 

2 Προϋπηρεσία στην Ανακουφιστική Φροντίδα 

Εργασιακή εμπειρία στην 
Ανακουφιστική Φροντίδα και σε 
άλλα πλαίσια  (Νοσοκομεία, 
Κέντρα Υγείας κ.λπ.) 15 βαθμοί 

3 Εθελοντισμός - Πρακτική άσκηση 
Βεβαιώσεις εθελοντικής 
εργασίας/άσκησης 15 βαθμοί 

4 Ξένες γλώσσες, γνώσεις Η/Υ Βεβαιώσεις , πιστοποιητικά 10 βαθμοί 

5 Δίπλωμα οδήγησης Δίπλωμα οδήγησης 10 βαθμοί 

6 Κοινωνικό Κριτήριο  Οικογενειακή κατάσταση 5 βαθμοί 

7 Εντοπιότητα Τόπος κατοικίας 5 βαθμοί 

ΣΥΝΟΛΟ 100 βαθμοί 
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7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Διονύση Μαίρη καθημερινά από 
τις 08:00π.μ. έως τις 15:00μ.μ. στο τηλέφωνο 210 66 35 955. 
 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις αποστέλλοντας e-mail στο galilee@galilee.gr. Οι 
διευκρινιστικές απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» (www.galilee.gr). 
 
Η Υπεύθυνη της Πράξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

mailto:galilee@galilee.gr
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣ 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  (1) Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Η μη συμπλήρωση τους  
                            συνιστά λόγο ακύρωσης της αίτησης. 
                      (2) Για την ακρίβεια των στοιχείων αποκλειστική ευθύνη φέρει ο/η υποψήφιος/α. 
                      (3) Η μη συμπλήρωση στοιχείων θα θεωρηθεί ως έλλειψη αυτών. 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙ(συμπληρώστε με κεφαλαία) 
 

 

Επώνυμο(*)                                        :  
 

Όνομα(*)                                             :  
 

Όνομα πατρός(*)                              :  

 

Επώνυμο και όνομα μητέρας(*)    :  
 

Ημερομηνία γέννησης(*)                :  
(ημέρα/μήνας/έτος) 

Στοιχεία Δελτίου ταυτότητας(*)     : 
 

 

Οικογενειακή Κατάσταση(*)          :  
 

Αριθμός προστατευόμενων        : 
 

τέκνων(*)                                              
 

 

 

Στρατιωτικές υποχρεώσεις(*)        :  
(για τους άνδρες υποψήφιους) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

 Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας(*)      
 (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ)                  :   

Τηλέφωνα επικοινωνίας(*)               
(σταθερό, κινητό)                                               : 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση(e-mail)  : 
 

ΣΠΟΥΔΕΣ (αναφέρατε έτος απόκτησης τίτλων, εκπαιδευτικό ίδρυμα, τίτλους πτυχίων / κατεύθυνση και τυχόν ισοτιμίες.)
* 

Α/Α ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΘΜΟΣ 

     

     

     

      

      

      

      

      

 

Αριθμός: 
 

Εκδ.αρχή: 
 

 

Ημ. έκδοσης: 
  

      

      

 

Εκπληρωμένες 
 Μη υπόχρεος με 

νόμιμη απαλλαγή 

 Ημ/νία 

απολύσεως/απαλλαγής 

 

 
 
 

    

     

     

ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 



                                                                                                                                                                                     ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                
www.ygeia-pronoia.gr                                                                                                 www.epanad.gov.gr       www.espa.gr 

Σε
λί

δ
α

 1
2 

Με τη 

συγχρηματοδότηση 

της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (αναφέρατε διάστημα απασχόλησης-εφόσον υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη σε κύρια 

ασφαλιστικά ταμεία- , επωνυμία εργοδότη, ειδικότητα / αντικείμενο / τίτλο θέσης) 
Α/Α ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΘΕΣΗΣ 

      

      

      

      

      

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 1. 

 2. 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 1. 

 2. 

ΓΑΛΛΙΚΑ 1. 

 2 

ΑΛΛΗ: 1. 

 2. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Η/Υ:
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ Windows και Microsoft office  
 1. 

 2. 

 3. 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

  

  

  

  

 
                                                                                         Ο / Η   ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

                                                                                 

                                                                                                                           
                                                                                                          

      ________________________________ 
                                                                                                                         

                                                                                                                         Ημερομηνία:       /     / 2014      


