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∆ΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.)

Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ 2/2011)

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υγειονοµική και ιατρική
παρέµβαση στα Κέντρα Υποδοχής Μεταναστών Φυλακίου, Τυχερού,
Σουφλίου, Φερών και Βέννας που υλοποιείται στα πλαίσια των Επειγόντων
Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων 2010 και συγχρηµατοδοτείται
κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους
(Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
Η Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης της 4ης
Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης στα πλαίσια των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Προσφύγων 2011 και συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. στην
2η /24-2-2011 Συνεδρίασή της (θέµα 4ο), προκηρύσσει τις παρακάτω ειδικότητες.

Η πρόσκληση θα δηµοσιευθεί για µία (1) εβδοµάδα στην ιστοσελίδα της 4ης
Υ.ΠΕ. και στις ιστοσελίδες του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου
Αλεξανδρούπολης, του Γενικού Νοσοκοµείου ∆ιδυµοτείχου και Κοµοτηνής. .
Οι συµβαλλόµενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραµµα µε
ανεξάρτητων υπηρεσιών πεντάµηνης διάρκειας µε άµεση έναρξη.
Οι απαιτούµενες ειδικότητες είναι οι εξής:
1.∆ύο (2) ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
2.∆ύο (2) ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας

σύµβαση
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3.∆ύο (2) διαπολιτισµικοί µεσολαβητές, µε αποδεδειγµένη γνώση αραβικών
και ένας (1) µε αποδεδειγµένη γνώση αγγλικών και γαλλικών
4.∆ύο (2) οδηγούς µε επαγγελµατικό δίπλωµα Ε΄ ή Γ΄ κατηγορίας.
5.Ένα (1) διανοµέας- µεταφορέας υλικού-βιολογικών ιστών µε επαγγελµατικό
δίπλωµα Γ κατηγορίας.
6.Ένα (1) ΠΕ Στατιστικής µε αποδεδειγµένη γνώση SPSS

Το προσωπικό θα παρέχει καθηµερινά υπηρεσίες σε όλους τους
φιλοξενούµενους στους χώρους υποδοχής/κράτησης που αναφέρονται
άνωθεν.
Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται:
Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό 45%
α. Πτυχίο σχετικό µε το προκηρυσσόµενο θεµατικό πεδίο
β.-Βιογραφικό
Γ. Εµπειρία στο αντικείµενο, σε ποσοστό 45%
∆. Εθελοντική προσφορά, σε ποσοστό 10%.
Κάθε πρόσθετο προσόν που έχει σχέση µε το αντικείµενο των παραπάνω
ειδικοτήτων θα συνεκτιµηθεί.
Με την αίτηση υποψηφιότητας θα συνυποβάλλονται και επικυρωµένα
αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων πιστοποιητικών και
βιογραφικών, που δήλωσαν οι ενδιαφερόµενοι/ες στη σχετική αίτηση.
∆ήλωση προσόντων στην αίτηση υποψηφίου χωρίς να συνοδεύεται από
σχετικό δικαιολογητικό δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, επικυρωµένους τίτλους
σπουδών και βιογραφικό σηµείωµα στη Γραµµατεία Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (Αριστοτέλους 16, Ταχ.
∆ιευθ. 54623 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313327818, 2313327825).
Τα ονόµατα των επιτυχόντων καθώς και αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων,
βεβαιώσεων πιστοποιητικών και βιογραφικών θα κοινοποιηθούν στην
∆ιαχειριστική Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων.
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Καταληκτική προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων
δικαιολογητικών έως την 11/04/2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, στα
γραφεία της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, Γραµµατεία Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.
∆εν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις µε FAX ή e-mail.
Ο ∆ιοικητής της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης
και Πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Λ.Κ.Ε.Α.

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ

