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Αχαρναί, Αρ. Πρωτ. 2842/7-11-2014 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. τον Ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

2. Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

(Δ.Ε.Κ.Ο.) όπως ισχύει,   

3. Τους εγκεκριμένους Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΦΕΚ 

12569/29-10-2007 και Γενικό Κανονισμό Εργασίας (ΦΕΚ 3638/29-05-2007, τ. Α.Ε. - 

Ε.Π.Ε.) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

4. Την με αρ. πρωτ. 136/14-01-2013 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 για την υποβολή προτάσεων στην κατηγορία 

παρεμβάσεων «Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του πληθυσμού» στον 

Άξονα Προτεραιότητας 13 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής 

Υγείας . Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας 

Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. Υ3β/Γ.Π./οικ.111951/27-11-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας σε προγράμματα 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (ΑΔΑ: Β4ΣΙΘ-ΒΛΠ), όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ’ αρ. πρωτ. Υ3β/Γ.Π./οικ 123885/27-12-2012 Απόφαση,  

6. Τις Αποφάσεις Ένταξης υπ’ αρ. πρωτ.1367/15-03-13 (ΑΔΑ ΒΕΔΑΘ-ΜΛ2) και 3316/4-8-

2014 (ΑΔΑ ΩΕ02Θ-ΚΕ9) εν θέματι “«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 

ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡ. 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)» με Κωδικό MIS 434241 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού” 

7. Την υπ’ αρ. 7283/10-5-2013 Βεβαίωση ΑΣΕΠ ότι οι ανάδοχοι «θα προσληφθούν για 

την εκτέλεση έργου πέραν των συνήθων καθηκόντων, το οποίο δεν μπορεί να 

εκτελεστεί από το υπάρχον και προβλεπόμενο από τον οργανισμό ή κανονισμό του 

φορέα προσωπικό»,  

8. Την Π.Υ.Σ υπ΄ αρ. ΔΙΠΠ/Φ. Εγκρ. 8/149/19503/29-11-2013 με θέμα «Έγκριση για 

την κίνηση διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, με εκατόν επτά (107) 

άτομα, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας 

Α.Ε. – Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (Υπουργείο Υγείας),  

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4135/Φ.ΠΡΟΕΓΚ.434241_1/10-10-2014 έγγραφο της Μονάδας Γ’ 

Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & 
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Διατύπωση Γνώμης για το σχέδιο Απόφασης 

Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Παροχή υπηρεσιών πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ» 

της Πράξης [434241] «Δράσεις που στοχεύουν στην απόκτηση πρόσβασης 

ανασφάλιστων ατόμων και ατόμων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχιας σε 

κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών υγείας (στις 8 περιφέρειες σύγκλισης)» (υπ. αρ. πρωτ. 

ΑΕΜΥ ΑΕ 2645/15-10-2014), 

 

καλεί Συνεργάτες – Επιστήμονες να υποβάλλουν αίτηση σύναψης σύμβασης 

μίσθωσης έργου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων 

με θέμα: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης)» με Κωδικό Πράξης 434241 (Απόφαση 

Ένταξης υπ’ αρ. πρωτ. 1367/15-03-13 (ΑΔΑ ΒΕΔΑΘ-ΜΛ2) και 3316/4-8-2014 (ΑΔΑ ΩΕ02Θ-

ΚΕ9) 

που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 136/14-01-2013 Ανοιχτής Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013», στην 

κατηγορία παρεμβάσεων «Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού», η 

Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ανέλαβε κατόπιν των υπό στοιχείο 6 της παρούσας 

αποφάσεων ένταξης την υλοποίηση του έργου της παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον 

αποκατάστασης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί 

στις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές: 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ ΣΕ 
ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Στις 8 

περιφέρειες σταδιακής Εισόδου)» 

 

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 
ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
ΚΡΗΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

 

Για τους ενδιαφερόμενους - δέκτες των υπηρεσιών αποκατάστασης που πληρούν τις 

προϋποθέσεις για να ενταχτούν στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιείται επίσκεψη από ιατρό 

Φυσικής Ιατρικής – Αποκατάστασης, όπου θα αξιολογείται η κλινική τους κατάσταση 

προκειμένου να καταγραφεί το πλάνο θεραπείας. Οι υπηρεσίες αποκατάστασης θα 
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συμπεριλαμβάνουν ανάλογα και με τις ανάγκες του ασθενούς, όπως αυτές καθορίζονται μετά 

την ιατρική αξιολόγηση: 

1. Φυσικοθεραπεία  

2. Εργοθεραπεία  

3. Λογοθεραπεία 

4. Στήριξη και συμβουλευτική από Κοινωνικό Λειτουργό  

5. Ψυχολογική υποστήριξη  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, 

αφού μελετήσουν τη συνοπτική περιγραφή του έργου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

υποβάλλοντας αίτηση (βλ. παράρτημα) για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου χρόνου 

για τις κατωτέρω αναφερόμενες ειδικότητες-θέσεις.   

Δυνάμει της Π.Υ.Σ υπ΄αρ. ΔΙΠΠ/Φ. Εγκρ. 8/149/19503/29-11-2013 με θέμα «Έγκριση για την 

κίνηση διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, με εκατόν επτά (107) άτομα, για 

χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. – Α.Ε.Μ.Υ. 

Α.Ε. (Υπουργείο Υγείας), έχουν εγκριθεί για τις δράσεις με κωδικό MIS 434241 στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης οι ακόλουθες ανά ειδικότητα τριάντα τέσσερις (34) θέσεις:  

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟ-

ΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔ

ΟΝΙΑ 

ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟ

Σ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΝΗΣΙΑ 

ΙΟΝΙΟΥ 

ΠΕ

ΛΟ

ΠΟ

ΝΝ

ΗΣ

ΟΣ 

ΒΟΡΕΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟ 

ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΣ

ΑΛΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ 

ΕΙΔΙΚΟ-

ΤΗΤΑ 

 ΠΕ Φυσίατρος 1        1 

 ΤΕ 

Φυσικοθεραπευτής 

2 2 2 2 3 2 2 3 18 

 ΤΕ Εργοθεραπευτής 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 ΤΕ Λογοθεραπευτής  1   1 1 1 1 5 

 ΤΕ Κοινωνικός 

Λειτουργός 

  1 1     2 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

4 4 4 4 5 4 4 5 34 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   34 

 

Ειδικότερα, τα απαιτούμενα καθώς και πρόσθετα προσόντα για τις ανωτέρω θέσεις 

αναλύονται στη συνέχεια. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1) Συνεργάτη Επιστήμονα ΠΕ ΦΥΣΙΑΤΡΟ  

Αριθμός συμβάσεων: 1  

Αντικείμενο Εργασιών 

Ο επιστήμονας – συνεργάτης που θα επιλεγεί θα παρέχει κατ’ οίκον υπηρεσίες διάγνωσης, 

αξιολόγησης, εκτίμησης ανικανότητας και αναπηρίας, καθώς και καθορισμού του 

προγράμματος αποκατάστασης. Θα είναι υπεύθυνος και θα συντονίζει την πολυ-επιστημονική 

ομάδα αποθεραπείας που θα απαρτίζεται από συνεργάτες των ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας, 

Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Στήριξης και Συμβουλευτικής και από Κοινωνικό Λειτουργό με 

απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων των ατόμων με φυσικά, κοινωνικά και άλλα 

ελλείμματα. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης των 

ασθενών – πληθυσμού ευθύνης του, την καταγραφή του πλάνου θεραπείας τους, τον ορισμό 

του αριθμού των συνεδριών που πρέπει να πραγματοποιηθούν ανά ειδικότητα και συνολικά 

για τον κάθε ασθενή, καθώς και τη συνολική παρακολούθηση του προγράμματος θεραπείας 

τους.  

Ο επιστήμονας συνεργάτης πρέπει επίσης να οργανώνει συναντήσεις με την ομάδα έργου 

προκειμένου να ενημερώνεται για την πορεία εξέλιξης των ασθενών – πληθυσμό ευθύνης 

τους, καθώς και συντάσσει αναφορές προς τα αρμόδια στελέχη του Δικαιούχου της Δράσης 

όποτε αυτό του ζητηθεί. 

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής  ή ισότιμος και 

αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής*  

 Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 

 Άδεια χρήσης τίτλου ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. 

 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 

 Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με 

βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν 

απαιτείται. 

 Τουλάχιστον διετής (2) Εργασιακή Εμπειρία στην ιατρική ειδικότητα από την 

απόκτηση του τίτλου της 

*Ελλείψει ιατρού ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και προκειμένου να 

μην δυσχερανθεί η υλοποίηση του προγράμματος δύναται να γίνει δεκτός από την 

Επιτροπή και ιατρικός τίτλος ειδικότητας Νευρολογίας ή Ορθοπεδικής. 

 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν 

 Μεταπτυχιακός – Διδακτορικός Τίτλος στην ιατρική επιστήμη  
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 Εργασιακή Εμπειρία στην ειδικότητα άνω των δύο ετών και μέχρι δέκα (10) έτη. 

 Πιστοποιημένη Γνώση Αγγλικών 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Έδρα: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: έως ένα (1) έτος (μέχρι τη λήξη του έργου). 

2) Συνεργάτη Επιστήμονα ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ   

Αριθμός συμβάσεων: 18 

Αντικείμενο Εργασιών 

Ο Επιστήμονας συνεργάτης ειδικότητας φυσιοθεραπευτή που θα επιλεγεί θα είναι μέλος της 

ομάδας έργου που θα απαρτίζεται από συνεργάτες των ειδικοτήτων Λογοθεραπείας, 

Εργοθεραπείας, Στήριξης και Συμβουλευτικής από Κοινωνικό Λειτουργό, καθώς και από Ιατρό 

Φυσικής Ιατρικής – Αποκατάστασης, ως υπεύθυνο της ομάδας έργου. Θα παρέχει υπηρεσίες 

αποκατάστασης της ειδικότητάς του στους δέκτες του προγράμματος, σε συνεδρίες κατ’ 

οίκον, θα αξιολογεί τα κινητικά και σωματαισθητικά ελλείμματα του ασθενούς και θα σχεδιάζει 

και εφαρμόζει λειτουργικό πρόγραμμα αποκατάστασης προκειμένου για τη βελτίωση της 

λειτουργίας μυών και νεύρων, τη βελτίωση της κινητικότητας, της αισθητικότητας με 

απώτερο στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αυτονόμησης του ατόμου. Σε 

συνεργασία με τον εργοθεραπευτή και τον κοινωνικό λειτουργό θα παρέχουν συμβουλές και 

λύσεις όσον αφορά την ασφαλή και άνετη διαβίωση του ατόμου με αναπηρία στο χώρο της 

οικίας του, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον.  

Ο αριθμός των συνεδριών, καθώς και το πρόγραμμα αποκατάστασης που θα ακολουθείται 

κατά περίπτωση θα καθορίζεται από τον υπεύθυνο της ομάδας έργου. Επιπλέον ο 

επιστήμονας συνεργάτης πρέπει να ενημερώνει τον υπεύθυνο της ομάδας έργου για την 

πορεία εξέλιξης του ασθενή καθώς και να συμμετέχει σε συναντήσεις της ομάδας έργου. 

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Πτυχίο ή δίπλωμα  Φυσιοθεραπείας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (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.  

 Κάτοχος Αδείας Άσκησης Επαγγέλματος Φυσιοθεραπευτή 

 Πιστοποιημένη τουλάχιστον Καλή Γνώση Αγγλικών 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους από την απόκτηση της αδείας 

φυσικοθεραπευτή 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν 

 Μεταπτυχιακός – Διδακτορικός Τίτλος στην ειδικότητα 

 Εργασιακή Εμπειρία στην ειδικότητα άνω του έτους και μέχρι έξι (6) έτη. 
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Έδρα: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2 συνεργάτες), Ήπειρος (2 συνεργάτες), Δυτική 

Ελλάδα (2 συνεργάτες), Νησιά Ιονίου (2 συνεργάτες), Πελοπόννησος (3 συνεργάτες), Βόρειο 

Αιγαίο (2 συνεργάτες), Κρήτη (2 συνεργάτες), Θεσσαλία (3 συνεργάτες) 

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: έως ένα (1) έτος (μέχρι τη λήξη του έργου). 

 

3) Συνεργάτη Επιστήμονα ΤΕ Εργοθεραπευτή  

Αριθμός συμβάσεων: 8 

Αντικείμενο Εργασιών 

Ο Επιστήμονας συνεργάτης ειδικότητας εργοθεραπευτή που θα επιλεγεί θα είναι μέλος της 

ομάδας έργου που θα απαρτίζεται από συνεργάτες των ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας, 

Λογοθεραπείας, Στήριξης και Συμβουλευτικής από Κοινωνικό Λειτουργό, καθώς και από Ιατρό 

Φυσικής Ιατρικής – Αποκατάστασης, ως υπεύθυνο της ομάδας έργου. Θα παρέχει υπηρεσίες 

αποκατάστασης της ειδικότητάς του στους δέκτες του προγράμματος, σε συνεδρίες κατ’ 

οίκον, θα σχεδιάζει και εφαρμόζει πρόγραμμα αποθεραπείας με χρήση σκόπιμων και 

στοχοκατευθυνόμενων δραστηριοτήτων, κατάλληλα προσαρμοσμένο για κατ’ οίκον εφαρμογή 

και μέσω του οποίου θα προωθηθεί η αποκατάσταση και η διατήρηση των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των διαφόρων καθημερινών δραστηριοτήτων. Σε συνεργασία με 

τον φυσικοθεραπευτή και τον κοινωνικό λειτουργό θα παρέχουν συμβουλές και λύσεις όσον 

αφορά την ασφαλή και άνετη διαβίωση του ατόμου με αναπηρία στο χώρο της οικίας αλλά και 

στο ευρύτερο περιβάλλον.  

Ο αριθμός των συνεδριών καθώς και το πρόγραμμα αποκατάστασης που θα ακολουθείται 

κατά περίπτωση θα καθορίζεται από τον υπεύθυνο της ομάδας έργου. Επιπλέον, ο 

επιστήμονας συνεργάτης πρέπει να ενημερώνει τον υπεύθυνο της ομάδας έργου για την 

πορεία εξέλιξης του ασθενή, καθώς και να συμμετέχει σε συναντήσεις της ομάδας έργου. 

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Πτυχίο ή δίπλωμα  Εργοθεραπείας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (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.  

 Κάτοχος Αδείας Άσκησης Επαγγέλματος Εργοθεραπευτή 

 Πιστοποιημένη τουλάχιστον Καλή Γνώση Αγγλικών 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους από την απόκτηση της αδείας 

εργοθεραπευτή 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν 

 Μεταπτυχιακός – Διδακτορικός Τίτλος στην ειδικότητα 

 Εργασιακή Εμπειρία στην ειδικότητα άνω του έτους και μέχρι έξι (6) έτη. 
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Έδρα: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1 συνεργάτης), Ήπειρος (1 συνεργάτης), Δυτική 

Ελλάδα (1 συνεργάτης), Νησιά Ιονίου (1 συνεργάτης), Πελοπόννησος (1 συνεργάτης), Βόρειο 

Αιγαίο (1 συνεργάτης), Κρήτη (1 συνεργάτης), Θεσσαλία (1 συνεργάτης). 

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: έως ένα (1) έτος (μέχρι τη λήξη του έργου). 

4) Συνεργάτη Επιστήμονα ΤΕ Λογοθεραπευτή  

Αριθμός συμβάσεων: 5 

Αντικείμενο Εργασιών 

Ο Επιστήμονας συνεργάτης ειδικότητας λογοθεραπευτή που θα επιλεγεί θα είναι μέλος της 

ομάδας έργου που θα απαρτίζεται από συνεργάτες των ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας, 

Εργοθεραπείας, Στήριξης και Συμβουλευτικής από Κοινωνικό Λειτουργό, καθώς και από Ιατρό 

Φυσικής Ιατρικής – Αποκατάστασης, ως υπεύθυνο της ομάδας έργου. Θα παρέχει υπηρεσίες 

αποκατάστασης της ειδικότητάς του στους δέκτες του προγράμματος, σε συνεδρίες κατ’ 

οίκον, θα επιλεγεί θα αξιολογεί και θεραπεύει τις διαταραχές επικοινωνίας (λόγου-φωνής) και 

μάσησης. Η προσέγγιση του θα προσαρμόζεται στο πλαίσιο της κατ’ οίκον θεραπείας.  

Ο αριθμός των συνεδριών, καθώς και το πρόγραμμα αποκατάστασης που θα ακολουθείται 

κατά περίπτωση θα καθορίζεται από τον υπεύθυνο της ομάδας έργου. Επιπλέον, ο 

επιστήμονας συνεργάτης πρέπει να ενημερώνει τον υπεύθυνο της ομάδας έργου για την 

πορεία εξέλιξης του ασθενή, καθώς και να συμμετέχει σε συναντήσεις της ομάδας έργου. 

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Πτυχίο ή δίπλωμα  Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (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.  

 Πιστοποιημένη τουλάχιστον Καλή Γνώση Αγγλικών 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους από την απόκτηση του πτυχίου 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν 

 Μεταπτυχιακός – Διδακτορικός Τίτλος στην ειδικότητα 

 Εργασιακή Εμπειρία στην ειδικότητα άνω του έτους και μέχρι έξι (6) έτη. 

Έδρα: Ήπειρος (1 συνεργάτης), Πελοπόννησος (1 συνεργάτης), Βόρειο Αιγαίο (1 

συνεργάτης), Κρήτη (1 συνεργάτης), Θεσσαλία (1 συνεργάτης) 

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: έως ένα (1) έτος (μέχρι τη λήξη του έργου). 

 

5) Συνεργάτη Επιστήμονα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  

Αριθμός συμβάσεων: 2 
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Αντικείμενο Εργασιών 

Ο Επιστήμονας συνεργάτης ειδικότητας κοινωνικού λειτουργού που θα επιλεγεί θα είναι μέλος 

της ομάδας έργου που θα απαρτίζεται από συνεργάτες των ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας, 

Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, καθώς και από Ιατρό Φυσικής Ιατρικής – Αποκατάστασης, ως 

υπεύθυνο της ομάδας έργου. Θα παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης της ειδικότητάς του 

στους δέκτες του προγράμματος, σε συνεδρίες κατ’ οίκον, θα επιλεγεί να είναι ένας 

μεσολαβητής, μεταξύ του ατόμου ή της ευπαθούς ομάδας στην οποία ανήκει και του 

εξωτερικού του περιβάλλοντος με σκοπό την προστασία του και την επανένταξή του στο 

κοινωνικό σύνολο. Εκτός των άλλων μπορεί να δώσει συμβουλές για πρακτικά θέματα όπως 

ασφαλιστικά ζητήματα, εργασιακά κ.τ.λ. Ο κοινωνικός λειτουργός ασκεί την κοινωνική 

Εργασία, σε υποστηρικτικό - συμβουλευτικό - θεραπευτικό επίπεδο. 

Ο αριθμός των συνεδριών καθώς και το πρόγραμμα αποκατάστασης που θα ακολουθείται 

κατά περίπτωση θα καθορίζεται από τον υπεύθυνο της ομάδας έργου. Επιπλέον ο 

επιστήμονας συνεργάτης πρέπει να ενημερώνει τον υπεύθυνο της ομάδας έργου για την 

πορεία εξέλιξης του ασθενή καθώς και να συμμετέχει σε συναντήσεις της ομάδας έργου. 

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα 

Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (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.  

 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού  

 Πιστοποιημένη τουλάχιστον Καλή Γνώση Αγγλικών 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους από την απόκτηση του πτυχίου 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν 

 Μεταπτυχιακός – Διδακτορικός Τίτλος στην ειδικότητα 

 Εργασιακή Εμπειρία στην ειδικότητα άνω του έτους και μέχρι έξι (6) έτη. 

Έδρα: Δυτική Ελλάδα (1 συνεργάτης), Νησιά Ιονίου (1 συνεργάτης) 

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: έως ένα (1) έτος (μέχρι τη λήξη του έργου). 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 

 Την ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους –μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει 

απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και διαπιστώνεται σύμφωνα με την 



 

  

 

   

 
 

   

                                                          Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                              9 

 

παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει κάθε φορά. 

 Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες) ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως αντιρρησίες 

συνείδησης να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής 

νομοθεσίας άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία έχει 

συσταθεί για το σκοπό αυτό και θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: 

Α) Στάδιο Συγκριτικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Υποψηφίων  

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και 

τα πρόσθετα συνεκτιμώμενα όπως αυτά αναγράφονται ανά ειδικότητα στην παρούσα 

πρόσκληση. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση στοιχείων που κρίνει απαραίτητη. 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα θα αποκλείονται 

αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. 

Β) Στάδιο Προσωπικής Συνέντευξης   

Η Επιτροπή θα διενεργήσει προσωπική συνέντευξη των επιλεχθέντων στο πρώτο στάδιο. Στο 

πλαίσιο αυτό, η επιτροπή δύναται να εφαρμόσει προφορική ή/και γραπτή διαδικασία για την 

τελική επιλογή των υποψηφίων προκειμένου να διασφαλιστεί η διαμόρφωση σωστής γνώμης 

για τη γνώση και εμπειρία αναλόγως της ειδικότητας και την επάρκεια ως προς το αντικείμενο 

του έργου, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα αυτών που θα κληθούν να 

υλοποιήσουν τις δράσεις και σε αντιστοιχία με τα δηλούμενα στο βιογραφικό τους σημείωμα 

προσόντα, λαμβάνοντας υπόψη τα υπαγορευόμενα από τις δράσεις. 

Μετά την επιλογή, οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται κατ’ ιδίαν για την αποδοχή της πρότασής 

τους. 

ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους που: 

1. Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, 

απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄υποτροπή συκοφαντική 

δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 

έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

2. Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

περίπτωσης 1, έστω κι αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.  

3. Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή. 
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4. Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

5. Δεν είναι υγιείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 

Α΄26) 

6. Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Α) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Πτυχίο ή Δίπλωμα ιατρικής  

2 Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.  

3 Άδεια χρήσης τίτλου ειδικότητας ως απαιτείται από την 
πρόσκληση 

 

4 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.  

5 Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας 
υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση από το Υπουργείο 

Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν 
απαιτείται. 

 

6 Τουλάχιστον διετής (2) Εργασιακή Εμπειρία στην ιατρική 

ειδικότητα από την απόκτηση του τίτλου της  

 

7 Προσωπική Συνέντευξη Επιτροπής Εως 50 

8 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ  

 1) Μεταπτυχιακός – Διδακτορικός Τίτλος στην ειδικότητα  

 Μεταπτυχιακός Τίτλος 10 

 Διδακτορικός Τίτλος 20 

 2) Εργασιακή Εμπειρία στην ειδικότητα άνω των δύο ετών 

(πέντε βαθμοί ανά έτος και μέχρι τα 10 έτη συνολικά) 

Έως 16 

9 Πιστοποιημένη Γνώση Αγγλικών Έως 5 

10 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 

Έως 5 

* 3 βαθμοί για πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, 4 βαθμοί για πολύ καλή γνώση και 5 βαθμοί για άριστη 

γνώση. 

**3 βαθμοί για κατόχους Πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι 

πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο 

τον Ο.Ε.Ε.Κ., 4 βαθμούς για κατόχους τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ και 5 βαθμούς για κατόχους τίτλων σπουδών, βασικούς ή/και 

μεταπτυχιακούς Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων 

προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τέσσερα μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, 

Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. 
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Β) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕ 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ,  

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Πτυχίο ή Δίπλωμα ανά ειδικότητα  

2 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (εφόσον προβλέπεται και 

απαιτείται) 

 

3 Πιστοποιημένη τουλάχιστον Καλή Γνώση Αγγλικών  

4 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 

 

5 Εργασιακή Εμπειρία στην ειδικότητα ενός (1) έτους από 

την απόκτηση του πτυχίου 

 

6 Προσωπική Συνέντευξη Επιτροπής Εως 50 

7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ  

 1) Μεταπτυχιακός – Διδακτορικός Τίτλος στην ειδικότητα  

 Μεταπτυχιακός Τίτλος 10 

 Διδακτορικός Τίτλος 20 

 2) Εργασιακή Εμπειρία στην ειδικότητα άνω του έτους 

(πέντε βαθμοί ανά έτος και μέχρι τα 6 έτη συνολικά) 

Έως 10 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε παράρτημα) 

2. Βιογραφικό Σημείωμα υποψηφίου 

3. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και αδειών άσκησης 

επαγγέλματος/ειδικότητας και λοιπών βεβαιώσεων όπου απαιτούνται,   

4. Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε 

περίπτωση έλλειψης ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, 

δηλαδή αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του 

κατόχου, καθώς και η φωτογραφία. 

5. Επικυρωμένη βεβαίωση ή πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή 

νόμιμης απαλλαγής από αυτές, προκειμένου περί ανδρών. 

6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας 

7. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Τα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλονται από τον υποψήφιο επικυρωμένα 

από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας επισήμως μεταφρασμένα. 

Επίσης, τυχόν επιστημονικές εργασίες να αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα με τους 

τίτλους τους και τους τίτλους των επιστημονικών περιοδικών στα οποία δημοσιεύτηκαν.  

Τέλος, για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα 

όπου αποκτήθηκε η εμπειρία ή/και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου όπου να αναγράφεται 

αναλυτικά η αποκτηθείσα στην ειδικότητα υπό κρίση εμπειρία/προϋπηρεσία.    
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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ  

Για την υλοποίηση και αποζημίωση (χρηματοδότηση) του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η 

λύση του κουπονιού (voucher) ανά συνεδρία. 

Η αξία για κάθε κουπόνι καθορίζεται στα δώδεκα ευρώ (12€) για την θεραπευτική επίσκεψη 

(για τις ειδικότητες ΤΕ Φυσικοθεραπείας, ΤΕ Λογοθεραπείας, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ 

Εργαοθεραπείας) και στα είκοσι πέντε ευρώ (25€) για την επίσκεψη του Φυσιάτρου. 

Για κάθε επίσκεψη/θεραπεία που πραγματοποιείται, συμπληρώνεται το ιατρό ή θεραπευτή η 

αντίστοιχη απόδειξη παροχής του έργου. 

Η διάρκεια του ραντεβού καθορίζεται στα 30-40 λεπτά, ενώ ο αριθμός των ραντεβού 

εκτιμάται στα πέντε (5) ημερησίως ανά ιατρό ή θεραπευτή. Για την καταγραφή εξόδων 

μετακίνησης υπάρχει ήδη σαφής καταγεγραμμένη διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο 

λειτουργίας της ΑΕΜΥ και η οποία θα ακολουθείται κατά την υλοποίηση του προγράμματος. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ– ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε 

κλειστό φάκελο) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή διεύθυνση Γεωργίου Δαμάσκου 1, τ.κ. 

13677, Αχαρναί. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο 

φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση επισυνάπτεται στην αίτηση των 

υποψηφίων.  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) 

Γεωργίου Δαμάσκου 1, τ.κ. 13677 Αχαρναί 
 

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρ. πρωτ. ……. για τη σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων με θέμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Στις 8 
περιφέρειες Σύγκλισης)» με Κωδικό Πράξης 434241 

 
Στοιχεία Αποστολέα: …… 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την 

επομένη ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα 

της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) μέχρι τις 25/11/2014. 

Η πρόσκληση και η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας «www.aemy.gr». Η διακήρυξη έχει σταλεί προς ανάρτηση και στην ιστοσελίδα της 

Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας 

«http://www.ygeia-pronoia.gr. 
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Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών 

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 το ίδιο 

ή άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των 

ενδιαφερομένων έναντι της αναθέτουσας αρχής.  

Ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος 

Φώτιος Σερέτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Όνομα Πατρός:  

Αριθμός τηλεφώνου 

(σταθερού ή/και κινητού): 

 

Email:  

Ημερομηνία Γέννησης:  

Υπηκοότητα:  

Στρατιωτική Θητεία (για 

άρρενες): 

Απαλλαγή  

Εκπληρωμένη (από …………. έως …………….)  

Οικογενειακή Κατάσταση:  Άγαμος  

Έγγαμος  

Υποβάλλω την αίτησή μου για πρόταση συνεργασίας για την ειδικότητα 

……………………………………………………………………………… 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

Α) αποδέχομαι  τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. …………………. Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης συνεργασίας για την ανωτέρω ειδικότητα.  

Β) διαθέτω όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν όσα αναφέρω στην παρούσα 

(επισυναπτόμενα όπως απαιτούνται από την πρόσκληση).  

Γ) για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της προβλεπόμενης 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. 

Συνημμένα της παρούσας αιτήσεως υποβάλλω συνολικά …………………………….. (…….) σελίδες. 

 

Ημερομηνία ………./…………/2014 

 

ο/η δηλών/ούσα Υπογραφή 
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Κατάλογος Συνημμένων: 

1) …………………………………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………………………………………………………….. 

5) …………………………………………………………………………………………………………….. 

6) …………………………………………………………………………………………………………….. 

7) …………………………………………………………………………………………………………….. 

8) …………………………………………………………………………………………………………….. 

9) …………………………………………………………………………………………………………….. 

10) …………………………………………………………………………………………………………….. 

11) …………………………………………………………………………………………………………….. 

12) …………………………………………………………………………………………………………….. 

13) …………………………………………………………………………………………………………….. 

14) …………………………………………………………………………………………………………….. 

15) …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
 

 


