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ΘΔΚΑ:

«Δπαναππόζκληζη

εκδήλυζηρ

ενδιαθέπονηορ

ζηο

πλαίζιο

ςλοποίηζηρ ηος Έπγος 1 «Ηαηποθαπμακεςηική Ξεπίθαλτη» ηηρ Γπάζηρ
“Ανάπηςξη ηυν παπεσόμενυν ςπηπεζιών ζηα Ξπο-Ανασυπηζιακά Θένηπα
Θπάηηζηρ Αλλοδαπών - (Ηαηποθαπμακεςηική Ξεπίθαλτη, Τςσολογική
ποζηήπιξη, Θοινυνική ποζηήπιξη και πηπεζίερ Γιεπμηνείαρ) με
κυδικό ΝΞΠ (MIS) 5010510” ηος Ραμείος Αζύλος Κεηανάζηεςζηρ και
Ένηαξηρ 2014-2020»

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία Κνλάδσλ γείαο Α.Δ. (Α.Δ.Κ.. Α.Δ.)
Ιακβάλνληαο ππφςε:
1. ηνλ Λ. 3293/2004 «Ξνιπθιηληθή Νιπκπηαθνχ Σσξηνχ, Ππλήγνξνο γείαο θαη
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,
2. ηνλ Λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί (ΓΔΘΝ)» (ΦΔΘ
314/27-12-2005), φπσο ηζρχεη,
3. ηνλ Λ. 4368/2016 (ΦΔΘ 21/Α/21-2-2016) «Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ
θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη
4. ηνπο εγθεθξηκέλνπο Θαλνληζκνχο Δζσηεξηθήο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο
ηεο Α.Δ.Κ.. Α.Δ. θαη ην παξάξηεκα απηνχ Γεληθφ Θαλνληζκφ Δξγαζίαο (ππ’
αξηζκ. ΦΔΘ 3638/29-05-2007, η. Α.Δ. & Δ.Ξ.Δ.), φπσο ηζρχνπλ,
5. ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο
ηεο Α.Δ.Κ.. Α.Δ. φπσο ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π.
ππ’ αξ. 5ζέκα1/15-3-2016 (Α.Γ.Α. 6ΘΘ4ΝΟΟ3-7ΠΗ),

6. ηνλ

Λ.4461/2016

«Κεηαξξχζκηζε

ηεο

Γηνηθεηηθήο

Νξγάλσζεο

ησλ

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, Θέληξα Δκπεηξνγλσκνζχλεο ζπάλησλ θαη
πνιχπινθσλ λνζεκάησλ, ηξνπνπνίεζε ζπληαμηνδνηηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ
λ.4387/2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο,
7. ηνλ Λ. 4486/2017 «Κεηαξξχζκηζε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο,
επείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
άξζξν 99, παξ. 2 (ΦΔΘ 115/Α/07-08-2017),
8. ηελ κε αξηζκ. 82350 (ΦΔΘ 2451/Β’/09.08.2016) πνπξγηθή Απφθαζε πεξί
Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δζληθψλ Ξξνγξακκάησλ ησλ
Ρακείσλ Αζχινπ, Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (ΡΑΚΔ/AMIF) θαη Δζσηεξηθήο
Αζθάιεηαο (TEA/ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020,
9. ηελ ππ’ αξηζκ. ΡΑΚΔ/30/2-ηβ΄/01-06-2017 πξφζθιεζε ηεο πεξεζίαο
Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ (.Γ.Δ.Α.Ξ.) ηνπ
πνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ

γηα

ηελ

ππνβνιή

πξνηάζεσλ

ζην

Δζληθφ

Ξξφγξακκα γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε 2017 – 2019, Δηδηθφο ζηφρνο
«Δπαλαπαηξηζκφο»,

Δζληθφο

ζηφρνο

«Ππλνδεπηηθά

κέηξα»

κε

ηίηιν

«Αλάπηπμε ησλ Ξαξερφκελσλ πεξεζηψλ ζηα Ξξν-Αλαρσξεζηαθά Θέληξα
Θξάηεζεο Αιινδαπψλ – (Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Ξεξίζαιςε, Τπρνινγηθή
πνζηήξημε, Θνηλσληθή πνζηήξημε θαη πεξεζίεο Γηεξκελείαο)» (Α.Γ.Α.
71Ν465ΣΘ7-ΕΣ1),
10. Ρν εγθεθξηκέλν Ρερληθφ Γειηίν ηεο Γξάζεο ««Αλάπηπμε ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ζηα Ξξν-Αλαρσξεζηαθά Θέληξα Θξάηεζεο Αιινδαπψλ –
(Ηαηξνθαξκαθεπηηθή

Ξεξίζαιςε,

Τπρνινγηθή

πνζηήξημε,

Θνηλσληθή

πνζηήξημε θαη πεξεζίεο Γηεξκελείαο» κε θσδηθφ ΝΞΠ (MIS)5010510» ππ’
αξηζκ.πξση. ΑΔΚ 5614/30-10-2017 (ΡΑΚΔ/30/2-κε’), έθδνζε 1.2, φπσο
εγθξίζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ΝΞΠ, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή ππ’ αξηζκ.πξση.
5615/30-10-2017 Απφθαζε ινπνίεζεο κε Ίδηα Κέζα, φπσο εγθξίζεθε
βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 32ζέκα 4/30-10-2017 απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ηεο ΑΔΚ Α.Δ.
11. ηελ ππ’ αξηζκ. ΡΑΚΔ/30/2-κβ΄/6-10-2017 «Σξεκαηνδφηεζε/ Δπηδφηεζε ηεο
Γξάζεο «Αλάπηπμε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα Ξξν-Αλαρσξεζηαθά
Θέληξα

Θξάηεζεο

Τπρνινγηθή

Αιινδαπψλ

πνζηήξημε,

–

Θνηλσληθή

(Ηαηξνθαξκαθεπηηθή
πνζηήξημε

θαη

Ξεξίζαιςε,
πεξεζίεο

Γηεξκελείαο)» κε θσδηθφ ΝΞΠ 5010510 απφ ην Δζληθφ Ξξφγξακκα ηνπ
Ρακείνπ Αζχινπ, Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε
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2017-2019 ηεο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Α.Γ.Α. 6ΥΡΙ465ΣΘ7-ΑΓΔ),
12. ηελ ππ’ αξ. πξση. 118427/30-10-2017 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο – Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ / ΔΠΞΑ - Γεληθή
Γ/λζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – Γ/λζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – Ρκήκα
Θαηάξηηζεο

Ξξνγξάκκαηνο

Γεκνζίσλ

Δπελδχζεσλ

γηα

έληαμε

ζην

Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΞΓΔ) 2017, ΠΑΔ 791/2 ηνπ έξγνπ
«Αλάπηπμε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηα Ξξν-Αλαρσξεζηαθά Θέληξα
Θξάηεζεο

Αιινδαπψλ

πνζηήξημε,

(Ηαηξνθαξκαθεπηηθή

Θνηλσληθή

πνζηήξημε

θαη

Ξεξίζαιςε,

Τπρνινγηθή

πεξεζίεο

Γηεξκελείαο)

(2017ΠΔ05020009)» (Α.Γ.Α. 7Η1Υ465ΣΗ8-Ο1Ι),
13. Ρελ ππ’ αξ. Γ4β/Γ.Ξ.νηθ. 84058/10-11-2017 απφθαζε πνπξγνχ γείαο
«Έγθξηζε θίλεζεο δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο απφ ηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ., εθαηφλ
πελήληα πέληε (155) αηφκσλ δηαθφξσλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ, κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο έσο έλα (1) έηνο,
κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο (1) αθφκα έηνπο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε
έθηαθησλ

αλαγθψλ

ζηειέρσζεο

ησλ

Ξξν-Αλαρσξεζηαθψλ

Θέληξσλ

Θξάηεζεο Αιινδαπψλ,
14. ηελ ππ’ αξηζκ. 29ζέκα4/10-10-2017 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο κε ζέκα
«Έγθξηζε Πρεδίνπ Ξξφζθιεζεο γηα ηε ζχλαςε ζπλεξγαζίαο κε πξνζσπηθφ
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην εγθεθξηκέλν ηερληθφ δειηίν γηα ηε ζηειέρσζε ησλ
ΞΟΝΘΔΘΑ απφ ηελ ΑΔΚ ΑΔ» (Α.Γ.Α. 72ΠΠΝΟΟ3-ΦΥΥ),
15. ηελ ππ’ αξηζκ. 30ζέκα1/18-10-2017 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο κε ζέκα
«Έγθξηζε Ξξνζθιήζεσλ πξφζιεςεο γηα ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ γηα πξνζσπηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην εγθεθξηκέλν ηερληθφ δειηίν
Γξάζεο «Αλάπηπμε ησλ Ξαξερφκελσλ πεξεζηψλ ζηα Ξξν-Αλαρσξεζηαθά
Θέληξα

Θξάηεζεο

Αιινδαπψλ

–

(Ηαηξνθαξκαθεπηηθή

Ξεξίζαιςε,

Τπρνινγηθή πνζηήξημε, Θνηλσληθή πνζηήξημε θαη πεξεζίεο Γηεξκελείαο)
κε θσδηθφ ΝΞΠ (MIS)5010510 (Α.Γ.Α. 7Θ5ΡΝΟΟ3-ΓΚΥ),
16. ηελ ππ’ αξ. 32ζέκα5/30-10-2017 απφθαζε ηνπ Γ.Π. «Απφθαζε ηεο έγθξηζεο
πξφζθιεζεο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεο Γξάζεο «Αλάπηπμε ησλ
Ξαξερφκελσλ

πεξεζηψλ

ζηα

Ξξν-Αλαρσξεζηαθά

Θέληξα

Θξάηεζεο

Αιινδαπψλ – (Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Ξεξίζαιςε, Τπρνινγηθή πνζηήξημε,
Θνηλσληθή πνζηήξημε θαη πεξεζίεο Γηεξκελείαο)» (Α.Γ.Α. 6ΓΣΟΝΟΟ3-Ν1Η),
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17. ηελ ππ’ αξηζκ. 5892/10-11-2017 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 1 «Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Ξεξίζαιςε» ηεο
Γξάζεο “Αλάπηπμε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα Ξξν-Αλαρσξεζηαθά
Θέληξα

Θξάηεζεο

Αιινδαπψλ

-

(Ηαηξνθαξκαθεπηηθή

Ξεξίζαιςε,

Τπρνινγηθή πνζηήξημε, Θνηλσληθή πνζηήξημε θαη πεξεζίεο Γηεξκελείαο)
κε θσδηθφ ΝΞΠ (MIS) 5010510” ηνπ Ρακείνπ Αζχινπ Κεηαλάζηεπζεο θαη
Έληαμεο 2014-2020 (Α.Γ.Α. ΤΥΓΡΝΟΟ3-ΙΥΝ),
18. ηελ ππ’ αξ. 36ζέκα1/28-11-2017 απφθαζε Γ.Π. «Έγθξηζε Ξξαθηηθψλ
Αμηνιφγεζεο Αηηήζεσλ γηα πξφζιεςε ζηε Γξάζε ησλ ΞΟΝ.ΘΔ.Θ.Α.» θαη ην
ππ’ αξηζκ. 6695/29-11-2017 ζπλεκκέλν απηήο πξαθηηθφ γηα ηελ εηδηθφηεηα
ΡΔ Δπηζθεπηψλ γείαο (Έξγν 1) (Α.Γ.Α. ΥΔ21ΝΟΟ3-02Ε),
19. ηελ ππ’ αξηζκ. 39ζέκα10/19-12-2017 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο κε ζέκα
«Δπαλαπξφζθιεζε ΡΔ Δπηζθεπηψλ γείαο» (Α.Γ.Α.70Γ8ΝΟΟ3-Ζ6Τ),
Πην πιαίζην ησλ ππ’ αξηζκ. 7 θαη 19 ζρεηηθψλ,
ΞΟΝΠΘΑΙΔΗ

πξνζσπηθφ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 5 αηφκσλ ησλ θιάδσλ θαη θαηεγνξηψλ φπσο
απνηππψλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο γηα
πξφζιεςε ζηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ γηα δηάξθεηα ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 64, παξ. 3 ηνπ Λ.
4368/2016 θαη θαη΄αλψηαην έσο ηηο 31/12/2019 με καθεζηώρ πλήποςρ και
αποκλειζηικήρ απαζσόληζηρ γηα ηε ζηήξημε ηνπ Έξγνπ 1 «Ηαηξνθαξκαθεπηηθή
Ξεξίζαιςε» ηεο Γξάζεο «Αλάπηπμε ησλ Ξαξερφκελσλ πεξεζηψλ ζηα ΞξνΑλαρσξεζηαθά Θέληξα Θξάηεζεο Αιινδαπψλ – (Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Ξεξίζαιςε,
Τπρνινγηθή πνζηήξημε, Θνηλσληθή πνζηήξημε θαη πεξεζίεο Γηεξκελείαο)».
Ζ πξφζιεςε ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 99, παξ. 2 ηνπ Λ. 4486/2017 θαηφπηλ ζρεηηθήο
έγθξηζεο κε απφθαζε Γ.Π. φπσο πξνβιέπεηαη θαη νξίδεηαη θαη απφ ηελ ππ’ αξ.
30ζέκα1/18-10-2017 απφθαζε Γ.Π. Νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ζα βαξχλνπλ ηηο
πηζηψζεηο ηεο ΠΑΔ 791/2 έξγν 1 «Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Ξεξίζαιςε» ηεο Γξάζεο
«Αλάπηπμε

ησλ

Ξαξερφκελσλ

πεξεζηψλ

ζηα

Ξξν-Αλαρσξεζηαθά

Θέληξα

Θξάηεζεο Αιινδαπψλ – (Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Ξεξίζαιςε, Τπρνινγηθή πνζηήξημε,
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Θνηλσληθή πνζηήξημε θαη πεξεζίεο Γηεξκελείαο)» νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη ζε
πνζνζηφ 75% Θνηλνηηθή Ππκκεηνρή θαη 25% Δζληθνί πφξνη ηνπ Ρακείνπ Αζχινπ
Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ζα πξνζδηνξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ
ην Λέν Δληαίν Κηζζνιφγην ηνπ Λ. 4354/2015 φπσο ηζρχεη.
ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
Α/Α

ΑΟΗΘΚΝΠ
ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ

1

ΡΔ Δπηζθεπηψλ γείαο

5
5

ΠΛΝΙΝ

Νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα απνζηείινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ.
καδί

κε

ηα

ηεθκεξίσζε

αθνινχζσο
ησλ

ηππηθψλ

αλαθεξφκελα
θαη

παξαζηαηηθά/δηθαηνινγεηηθά

πξφζζεηα

ζπλεθηηκψκελσλ

γηα

ηελ

πξνζφλησλ

ηεο

εηδηθφηεηαο πνπ αηηνχληαη ζε θιεηζηφ θάθειν ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
21/12/2017 έσο θαη 03/01/2018, ώπα 14.00 σο εμήο:
α) λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά κε θάθειν ζπζηεκέλνπ ή κε Ραρπκεηαθνξέο
ΔΙΡΑ,
β) λα απνζηείινπλ κέζσ ηδησηηθήο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξψλ.
Πην θάθειν ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο:

ΞΟΝΠ:
ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ Α.Δ. (Α.Δ.Κ.. Α.Δ.),
ΝΓΝΠ: Γ. ΓΑΚΑΠΘΝ 1, Ρ.Θ. 13677, ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΥΟΗΝ - ΑΣΑΟΛΑΗ
πφςε: Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκαηνο Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
ΑΗΡΖΠΖ
Γηα ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε αξ. πξση. 5892/10-11-2017 ζην
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 1 «Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Ξεξίζαιςε» ηεο Γξάζεο
“Αλάπηπμε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα Ξξν-Αλαρσξεζηαθά Θέληξα Θξάηεζεο
Αιινδαπψλ - (Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Ξεξίζαιςε, Τπρνινγηθή πνζηήξημε, Θνηλσληθή
πνζηήξημε θαη πεξεζίεο Γηεξκελείαο)”
Πηνηρεία Απνζηνιέα: …. (νλνκαηεπψλπκν),
Δηδηθφηεηα: …………………………………………
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Πεηξά Ξξνηίκεζεο Ξξν-Αλαρσξεζηαθψλ Θέληξσλ:
1)………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………..
3)………………………………………………………………..
ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΘΔΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ Ή ΡΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ

Υο εκεξνκελία απνζηνιήο/ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζεσξείηαη α) ε εκεξνκελία
ζθξαγίδαο ησλ ΔΙΡΑ ή β) ηεο ηδησηηθήο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο. Γεθηέο πξνο
αμηνιφγεζε ζα γίλνπλ νη ππνςεθηφηεηεο ησλ αηφκσλ ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο ζα
παξαιεθζνχλ απφ ηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν κέρξη δχν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε
ιήμε ηεο πξφζθιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη θαη ηηο 05/01/2018, ψξα 14.00.
Αηηήζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ εθπξφζεζκα δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε.
Θάζε ππνςήθηνο έρεη ην δηθαίσκα ππνβνιήο μίαρ αίηηζηρ κφλν γηα μία
ειδικόηηηα-θέζη θαη γηα έυρ ηπία (3) Ξπο-Ανασυπηζιακά Θένηπα Θπάηηζηρ
Αλλοδαπών δειψλνληαο ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπο ζηελ αίηεζή ηνπ. Πε
πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα πιένλ ηεο κίαο εηδηθφηεηαο ή/θαη ζέζεο ν
ππνςήθηνο απηνκάησο απνθιείεηαη γηα φιεο ηηο ζέζεηο.
Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ησλ ππνςήθησλ ζηηο αλψηεξεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο θαη
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ ζα δηελεξγεζεί
θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ ππνςεθίσλ ζηελ νπνία ζα θιεζνχλ λα
παξαζηνχλ νη ηζνβαζκνχληεο ππνςήθηνη εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε
ζχκβαζε κε ηνπο επηιεγέληεο πξνζιεπηένπο ζα ππνγξαθεί θαη ζα μεθηλήζεη ε
απαζρφιεζή ηνπο ζηα Ξξν-Αλαρσξεζηαθά Θέληξα εθφζνλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία
ην ζπγθεθξηκέλν Θέληξν γηα ην νπνίν έρνπλ επηιεγεί.
Πην Ξαξάξηεκα I αλαιχνληαη νη εηδηθφηεηεο θαη νη ζέζεηο αλά Ξξν-Aλαρσξεζηαθφ
Θέληξν Θξάηεζεο Αιινδαπψλ.
Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ
είλαη ηα εμήο (θαη εθφζνλ δελ πξνζθνκηζηνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά φπσο παξαηίζεληαη
θάησζη αλά πεξίπησζε απνθιείεηαη ν ππνςήθηνο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία):
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Α) ΡΞΗΘΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ - ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ
1. αίηεζε ππνςεθηφηεηαο (ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ππφδεηγκα),
2. θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ
ηνπ δηαβαηεξίνπ θξάηνπο- κέινπο ηεο Δ.Δ.,
3. πιήξεο θαη αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
ππνρξεσηηθά θαη αλαιπηηθά ε δηαλπζείζα πξνυπεξεζία ζε έηε θαη κήλεο
φπσο επίζεο θαη ε εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ
αηηνχληνο,
4. ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη φια ηα αηνκηθά ζηνηρεία
θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ αλαθέξεη ζην ζπλεκκέλν βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα είλαη αιεζή, φηη ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη πηζηά θσηναληίγξαθα
ησλ πξσηνηχπσλ πνπ ηεξεί θαη ηα νπνία ζα πξνζθνκηζηνχλ εθφζνλ ηνπ
δεηεζεί θαη φηη ζα πξνζθνκίζεη εθφζνλ ηνπ δεηεζνχλ πηζηνπνηεηηθάβεβαηψζεηο ηα νπνία δειψλεη ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα φηη θαηέρεη θαη
δελ έρεη πξνζθνκίζεη,
5. θσηναληίγξαθν βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ην νπνίν εθφζνλ έρεη απνθηεζεί
εθηφο Διιάδαο απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηεί θαη ε βεβαίσζε ΓΝΑΡΑΞ γηα ηελ
επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε θαη ηζνηηκία,
6. πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο αγγιηθήο γιψζζαο, ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ θαιήο
γλψζεο,
7. πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/,
8. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο,
9. γηα ηνπο άξξελεο ππνςήθηνπο, θσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ εθπιήξσζεο
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ή λφκηκεο απαιιαγήο,
πνγξακκίδεηαη φηη ε κε ππνβνιή παξαζηαηηθψλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
αλαθεξφκελσλ αλσηέξσ 1 - 9 απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ/ηππηθψλ
πξνζφλησλ

αλαιφγσο

ηεο

εηδηθφηεηαο

ζπλεπάγεηαη

απηνκάησο

ηνλ

απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηε δηαδηθαζία.
Β) ΞΟΝΠΘΔΡΑ ΠΛΔΘΡΗΚΥΚΔΛΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ:

1. Φσηναληίγξαθν ησλ κεηαπηπρηαθψλ / δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ,
2. Φσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ επαξθνχο γλψζεο άιιεο μέλεο γιψζζαο
πιελ αγγιηθήο κε κέγηζην αξηζκφ ηηο δχν επηπιένλ μέλεο γιψζζεο,
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3. Φσηναληίγξαθν

πηζηνπνηεηηθνχ

αλεξγίαο

απφ

ηνλ

ΝΑΔΓ

ζε

ηζρχ

(κνξηνδνηνχληαη έσο 12 κήλεο),

4. Δπαξθψο ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο πξνο θάιπςε ζέζεο
(κνξηνδνηνχληαη έσο 120 κήλεο),

5. Δπαξθψο ηεθκεξησκέλε εκπεηξία έσο 60 κήλεο ζε πιεζπζκφ απνθιεηζηηθά
πξνζθχγσλ - κεηαλαζηψλ (κνξηνδνηνχληαη έσο 60 κήλεο).
Όζα απφ ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα-πηζηνπνηεηηθά-δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα, απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζε κεηάθξαζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
(Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηππηθψλ θαη πξφζζεηα ζπλεθηηκψκελσλ πξνζφλησλ –
δηθαηνινγεηηθψλ

ζα

αμηνπνηεζνχλ

ηα

νξηδφκελα

ζηα

παξαξηήκαηα

ησλ

πξνθεξχμεσλ ηνπ ΑΠΔΞ πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηα
πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν γηα ηελ αλαγλψξηζε ηίηισλ ζπνπδψλ, γλψζεο μέλσλ
γισζζψλ, ρεηξηζκνχ Ζ/, ηεθκεξίσζε πξνυπεξεζίαο, ηεθκεξίσζε κελψλ αλεξγίαο
θ.ιπ. Ππγθεθξηκέλα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο ζηελ
εηδηθφηεηα αιιά θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο ζε πιεζπζκφ πξνζθχγσλκεηαλαζηψλ πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκηζηνχλ βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο
εξγνδνηψλ πνπ λα αλαγξάθεηαη επαθξηβψο ε εηδηθφηεηα, ην είδνο θαη ε δηάξθεηα
ηεο απαζρφιεζεο ζπλνδεπφκελα απφ βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ελψ
αληηζηνίρσο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ κελψλ αλεξγίαο πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΝΑΔΓ απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη ην αθξηβέο δηάζηεκα).
Δπηζεκαίλεηαη φηη φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε Γ.Π. 30ζέκα1/18-10-2017 ε
επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 99, παξ. 2 ηνπ Λ. 4486/2017 θαη
ζην άξζξν 64, παξ. 3 ηνπ Λ. 4368/2016 ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. θαηφπηλ
εηζήγεζεο επηηξνπήο ε ζχλζεζε θαη ν ξφινο ηεο νπνίαο απνηππψλεηαη ζηελ
απφθαζε Γ.Π. 29ζέκα4/10-10-2017 (Α.Γ.Α. 72ΠΠΝΟΟ3-ΦΥΥ). Πχκθσλα κε ηελ
απφθαζε Γ.Π. 30ζέκα1/18-10-2017 (Α.Γ.Α. 7Θ5ΡΝΟΟ3-ΓΚΥ), νη αηηήζεηο θαη ηα
πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηα απαξαίηεηα θαη πξφζζεηα
ζπλεθηηκψκελα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ ελ ιφγσ
επηηξνπή.
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Θαηφπηλ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηελ επηηξνπή πξαθηηθά αλά εηδηθφηεηα ηα νπνία ζα
πεξηιακβάλνπλ α) πίλαθα απνξξηπηέσλ, β) πίλαθα θαηάηαμεο ππνςεθίσλ θαη γ)
πίλαθα πξνζιεπηέσλ, ηα νπνία ζα ηεζνχλ ππφςε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ
επηινγή θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο απνθάζεσο φπσο νξίδνπλ νη Λφκνη 4486/2017
θαη 4368/2016. Νη εγθεθξηκέλνη κε απφθαζε Γ.Π. πίλαθεο ζα αλαξηεζνχλ ζηηο
Θεληξηθέο πεξεζίεο ηεο Δηαηξείαο (Ξνιπθιηληθή ηνπ Νιπκπηαθνχ Σσξηνχ, Γ.
Γακάζθνπ 1, η.θ.

13677, Αραξλαί) φπσο επίζεο θαη ζηα θαηά ηφπνπο

Ξξ.Θ.Θ.Αιινδαπψλ. Δλ ζπλερεία, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελζηάζεσλ
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
αλάξηεζεο ησλ ελ ιφγσ πηλάθσλ, νη νπνίεο ζα εμεηαζηνχλ απφ επηηξνπή
ελζηάζεσλ ν ξφινο θαη ε ζχλζεζε ηεο νπνίαο έρεη πξνζδηνξηζηεί κε ηελ απφθαζε
Γ.Π. 29ζέκα4/10-10-2017 (Α.Γ.Α. 72ΠΠΝΟΟ3-ΦΥΥ). Ρν πξαθηηθφ ηεο ελ ιφγσ
επηηξνπήο ζα ηεζεί πξνο έγθξηζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί
νξηζηηθά κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 10
εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ 5 εκεξψλ θη εθφζνλ
ηξνπνπνηεί ηελ αξρηθή απφθαζε πξφζιεςεο ζα αλακνξθσζνχλ νη πίλαθεο
πξνζιεπηέσλ, θαηάηαμεο θαη αληηζηνίρσο απνξξηπηέσλ, άιισο ε ζπγθεθξηκέλε
απφθαζή ηνπ ζα επηθπξψλεη ηελ αξρηθή. Όζνη ππνςήθηνη επηιεγνχλ ζα
εηδνπνηεζνχλ αηνκηθά.
Κε ηελ ππνβνιή ησλ ππνςεθηνηήησλ νη ελδηαθεξφκελνη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαζψο θαη φηη ε δηαδηθαζία δχλαηαη κε απφθαζε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα δηαθνπεί, αλαβιεζεί ή επαλαιεθζεί κε ην ίδην ή θαη
άιιν

πεξηερφκελν

ρσξίο

λα

κπνξεί

λα

ππάξμεη

νηαδήπνηε

αμίσζε

ησλ

ελδηαθεξνκέλσλ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Νη

ελδηαθεξφκελνη

κπνξνχλ

λα

απεπζχλνληαη

γηα

θάζε

ζπκπιεξσκαηηθή

πιεξνθνξία θαζεκεξηλά 12.00-15.00 ζην ηειέθσλν 210.2447698.
Γηα ηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ.
Γξ. Γεσξγία Αζαλαζίνπ
Γ/λνπζα Πχκβνπινο
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Ππλεκκέλα:
1) Αίηεζε πνςεθηφηεηαο
2) Ξαξάξηεκα I – Θαηαλνκή ζέζεσλ αλά εηδηθφηεηα αλά ΞξνΑλαρσξεζηαθφ Θέληξν
3) Ξαξάξηεκα II- Ξίλαθαο Κνξηνδφηεζεο
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ΑΗΡΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΑΠ
ΞΝΒΝΙΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΓΗΑ ΞΟΝΠΙΖΤΖ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ
ΠΡΖΛ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 1
«ΗΑΡΟΝΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖ» ΡΖΠ ΓΟΑΠΖΠ «ΑΛΑΞΡΜΖ
ΡΥΛ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΑ ΞΟΝ-ΑΛΑΣΥΟΖΠΗΑΘΑ
ΘΔΛΡΟΑ ΘΟΑΡΖΠΖΠ ΑΙΙΝΓΑΞΥΛ – (ΗΑΡΟΝΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ
ΞΔΟΗΘΑΙΤΖ, ΤΣΝΙΝΓΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ, ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ
ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΑΠ)»
ΔΞΥΛΚΝ…………………………………………....
ΝΛΝΚΑ…………………….……………………..……
ΝΛΝΚΑ ΞΑΡΟΝΠ…………………………….………
ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ………..………….……………………
Γ/ΛΠΖ ΘΑΡΝΗΘΗΑΠ ………………………...….….
Ρ.Θ., ΞΔΟΗΝΣΖ ………………………...….……….
ΡΖΙ. ΘΑΡΝΗΘΗΑΠ………………………...….……..
ΘΗΛΖΡΝ……………………………………….……….
E-MAIL……………………………………………..…..

ΞΟΝΠ: ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ Α.Δ.
Γεσξγίνπ Γακάζθνπ 1, 13677, Αραξλαί
Ξιεξνθνξίεο: 210-2447698
Fax: 210-2420215
Email: info@aemy.gr
Website: www.aemy.gr

Παο θαηαζέησ θάθειν κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ «Ξξφζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Α.Δ.Κ.. Α.Δ. ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 1
«Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Ξεξίζαιςε» ηεο Γξάζεο “Αλάπηπμε ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ
ζηα
Ξξν-Αλαρσξεζηαθά
Θέληξα
Θξάηεζεο
Αιινδαπψλ
(Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Ξεξίζαιςε, Τπρνινγηθή πνζηήξημε, Θνηλσληθή πνζηήξημε
θαη πεξεζίεο Γηεξκελείαο)”»
ζε ζέζε εηδηθφηεηαο
…………………………………………………………………………………………………………………..

ΠΔΗΟΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΟΝ-ΑΛΑΣΥΟΖΠΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ:
1………………………………………………
2………………………………………………
3………………………………………………
ΠΛΖΚΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ:
1………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Ν/Ζ ΑΗΡΥΛ/ΝΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωςη
Ταμείο Ασφλου Μετανάστευσης
και Ένταξης
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η
ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΘΔΠΔΥΛ ΑΛΑ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ
ΑΛΑ ΞΟΝ-ΑΛΑΣΥΟΖΠΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Α. ΞΟΝ-ΑΛΑΣΥΟΖΠΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Πάκνπ


1 ΡΔ Δπηζθεπηψλ γείαο

Β. ΞΟΝ-ΑΛΑΣΥΟΖΠΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Μάλζεο


1 ΡΔ Δπηζθεπηψλ γείαο

Γ. ΞΟΝ-ΑΛΑΣΥΟΖΠΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Ξαξαλεζηίνπ Γξάκαο


1 ΡΔ Δπηζθεπηψλ γείαο

Γ. ΞΟΝ-ΑΛΑΣΥΟΖΠΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Φπιάθηνπ Νξεζηηάδαο


1 ΡΔ Δπηζθεπηψλ γείαο

Δ. ΞΟΝ-ΑΛΑΣΥΟΖΠΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Θσ


1 ΡΔ Δπηζθεπηψλ γείαο

Ευρωπαϊκή Ένωςη
Ταμείο Ασφλου Μετανάστευσης
και Ένταξης
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II
ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΝΟΗΝΓΝΡΖΠΖΠ
ΡΞΗΘΑ - ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ
1
2
3

Ρίηινο Ππνπδψλ
Γλψζε Σεηξηζκνχ Ζ/
Γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο

4
5

Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
Δθπιήξσζε ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ
(γηα ηνπο άξξελεο ππνςήθηνπο)
ΞΟΝΠΘΔΡΑ-ΠΛΔΘΡΗΚΥΚΔΛΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ
Κεηαπηπρηαθφο Ρίηινο
200 κφξηα
Γηδαθηνξηθφο Ρίηινο
400 κφξηα
Γλψζε Γεχηεξεο Μέλεο Γιψζζαο
70 κφξηα (άξηζηε γλψζε),
50 κφξηα (πνιχ θαιή γλψζε),
30 κφξηα (θαιή γλψζε)
Γλψζε Ρξίηεο Μέλεο Γιψζζαο
70 κφξηα (άξηζηε γλψζε),
50 κφξηα (πνιχ θαιή γλψζε),
30 κφξηα (θαιή γλψζε)
Ξηζηνπνηεηηθφ Αλεξγίαο ΝΑΔΓ ζε ηζρχ (έσο 12
8 κφξηα * κήλα
κήλεο)
Δκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο πξνο θάιπςε
7 κφξηα * κήλα
ζέζεο (έσο θαη 120 κήλεο)
Δκπεηξία ζε πιεζπζκφ απνθιεηζηηθά
4 κφξηα * κήλα
πξνζθχγσλ ή κεηαλαζηψλ (έσο θαη 60 κήλεο)

1
2
3
4
5
6
7

ΛΑΗ
ΝΣΗ
ΛΑΗ
ΝΣΗ
ΛΑΗ
ΝΣΗ
70 κφξηα (άξηζηε γλψζε),
50 κφξηα (πνιχ θαιή γλψζε),
30 κφξηα (θαιή γλψζε)
ΛΑΗ
ΝΣΗ
ΛΑΗ
ΝΣΗ

Ευρωπαϊκή Ένωςη
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