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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Θζμα: Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για Πρόςλθψθ Προςωπικοφ ςτο
πλαίςιο του Υποζργου 1: “ΣΗΛΕΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Ε ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΕ
ΠΕΡΙΟΧΕ ΚΑΙ ΚΑΣ’ ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ”, τθσ Πράξθσ με τίτλο: “ΠΑΝΑΚΕΙΑ –
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΙΣΔΑ ΤΓΕΙΑ ΜΕΩ
ΣΗΛΕΙΑΣΡΙΚΗ ”, με κωδικό ΟΠΣ 434377 του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ
«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013» του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου
Αναφοράσ (ΕΣΠΑ).

Θ ΑΜΚΕ ΔΥΝΑΜΘ ΗΩΘΣ ςτο πλαίςιο Υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ με τίτλο : “ΠΑΝΑΚΕΙΑ –
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΙΣΔΑ ΤΓΕΙΑ ΜΕΩ
ΣΗΛΕΙΑΣΡΙΚΗ ” και κωδικό ΟΠΣ 434377 που είναι ενταγμζνθ ςτο Επιχειρθςιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» του Εκνικοφ Στρατθγικοφ
Πλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και ςυγχρθματοδοτείται από το Υπουργείο
Υγείασ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προκθρφςςει τισ κζςεισ που
περιγράφονται πιο κάτω. Οι κζςεισ αυτζσ κα καλφψουν τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ
του Υποζργου 1. Το Υποζργο 1 με τίτλο “ΣΗΛΕΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Ε
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕ ΚΑΙ ΚΑΣ’ ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ”, ζχει ωσ ςτόχο τθν
παροχι υπθρεςιϊν υγείασ ςε άτομα και οικογζνειεσ που διαμζνουν ςε περιοχζσ με
περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτθν πρωτοβάκμια υγεία και ψυχικισ υγεία με ζμφαςθ
ςτθν πρόλθψθ, τθν προαγωγι και τθν αποκατάςταςθ, ιδιαίτερα ςε αναςφάλιςτουσ,
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άνεργουσ, άπορουσ πολίτεσ και ςτον πλθκυςμό που πλιττεται από τθ φτϊχεια. Οι
υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ μζςω τθλεϊατρικισ κα παρζχονται ςε
περιφερειακι μονάδα ςτο Αλιβζρι κακϊσ και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Εφβοιασ
από τθν κεντρικι μονάδα που κα εδρεφει ςτθν Αττικι.

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ – ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
Οι ςχζςεισ εργαςίασ κα είναι με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου
χρόνου και παροχισ υπθρεςιϊν διάρκειασ 17 μθνϊν.
Οι κζςεισ ανά ειδικότθτα ζχουν ωσ εξισ:
-

-

1 κζςθ ΠΕ Ιατροφ Πακολόγου, με ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν. Κωδικόσ
Θζςθσ ΙΑ1.
1 κζςθ ΠΕ Ιατροφ Καρδιολόγου, με ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν. Κωδικόσ
Θζςθσ ΙΑ2.
2 κζςεισ ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Νοςθλευτι, πλιρουσ απαςχόλθςθσ με ςφμβαςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. Κωδικόσ Θζςθσ ΝΟΣ1.
2 κζςεισ ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Νοςθλευτι, μερικισ απαςχόλθςθσ με ςφμβαςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. Κωδικόσ Θζςθσ ΝΟΣ2.
1 κζςθ ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ, μερικισ απαςχόλθςθσ, με ςφμβαςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. Κωδικόσ Θζςθσ ΚΛ1.
1 κζςθ ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διοικθτικοφ Υπαλλιλου μερικισ απαςχόλθςθσ, με ςφμβαςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. Κωδικόσ Θζςθσ Δ1.
2 κζςεισ ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ βοθκϊν Διαχείριςθσ Ζργου πλιρουσ απαςχόλθςθσ, με
ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. Κωδικόσ Θζςθσ Ε1.
2 κζςεισ ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διαχειριςτϊν Βάςεων Δεδομζνων μερικισ απαςχόλθςθσ,
με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. Κωδικόσ Θζςθσ
ΔΒΔ1.
1 κζςθ ΠΕ Ψυχολόγου, με ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν. Κωδικόσ Θζςθσ
ΨΥΧ1.
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-

1 κζςθ ΠΕ Ψυχολόγου μερικισ απαςχόλθςθσ, με ςφμβαςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. Κωδικόσ Θζςθσ ΨΥΧ2.
1 κζςθ ΠΕ Υπεφκυνου Ελζγχου Ποιότθτασ Υπθρεςιϊν, με ςφμβαςθ παροχισ
υπθρεςιϊν. Κωδικόσ Θζςθσ ΥΕΠ1.
1 κζςθ ΠΕ-ΤΕ Λογιςτι, με ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν. Κωδικόσ Θζςθσ
ΛΟΓ1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΝΑ ΘΕΗ
Θζςη Ιατροφ Παθολόγου (ΙΑ1)
Απαραίτθτα τυπικά προςόντα:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου πανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ.
Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ.
Άδεια άςκθςθσ ιατρικισ ειδικότθτασ πακολόγου.
Βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ Ιατρικοφ Συλλόγου.
Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ αγγλικϊν.
Καλι γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ

Θζςη Ιατροφ Καρδιολόγου (ΙΑ2)
Απαραίτθτα τυπικά προςόντα:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου πανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ.
Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ.
Άδεια άςκθςθσ ιατρικισ ειδικότθτασ καρδιολόγου.
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Βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ Ιατρικοφ Συλλόγου.
Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ αγγλικϊν.
Καλι γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ

Θζςη Νοςηλευτών (πλήρουσ & μερικήσ απαςχόληςησ) (ΝΟ 1+2)
Απαραίτθτα τυπικά προςόντα:
Αναγνωριςμζνοσ τίτλοσ ςπουδϊν Νοςθλευτι ι Βοθκοφ Νοςθλευτι.
Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ όπου απαιτείται.
Επικυμθτι εργαςιακι εμπειρία ςε ςυναφζσ αντικείμενο.
Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ αγγλικϊν.
Άδεια διπλϊματοσ κατθγορίασ Β.
Αποδεδειγμζνθ εμπειρία 2 ετϊν.

Θζςη Κοινωνικοφ Λειτουργοφ (ΚΛ1)
Απαραίτθτα τυπικά προςόντα:
Αναγνωριςμζνο Πτυχίο Κοινωνικισ Εργαςίασ
Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ
Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ αγγλικϊν
Γνϊςθ Θ/Υ
Άδεια διπλϊματοσ κατθγορίασ Β’
Αποδεδειγμζνθ εμπειρία 2 ετϊν.
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Θζςη Διοικητικοφ Τπαλλήλου (Δ1)
Απαραίτθτα τυπικά προςόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-Απολυτιριο Λυκείου
Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ αγγλικϊν
Γνϊςθ Θ/Υ ( Κάτοχοσ Πιςτοποιθτικοφ)
Εμπειρία τουλάχιςτον 3 ετϊν ςε γραμματειακι υποςτιριξθ

Θζςη βοηθοφ Διαχείριςησ Ζργου (Ε1)
Απαραίτθτα τυπικά προςόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ι Απολυτιριο Λυκείου.
Επικυμθτι εμπειρία ςε ςυντονιςμό, παρακολοφκθςθ και ζλεγχο υλοποίθςθσ ζργων
ζςπα ι δθμόςιων ζργων.
Γνϊςθ Θ/Υ
Γνϊςθ Microsoft Project Management
Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ αγγλικϊν
Άδεια διπλϊματοσ κατθγορίασ Β’

Θζςη Διαχειριςτή Βάςεων Δεδομζνων (ΔΒΔ1)
Απαραίτθτα τυπικά προςόντα:

Με ηην ζσμβολή ηης
Ελλάδας
και
ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης
www.ygeia-pronoia.gr

www.epanad.gov.gr

www.espa.gr

Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ι Απολυτιριο Λυκείου.
Εμπειρία ςτθν διαχείριςθ βάςεων δεδομζνων
Γνϊςθ Θ/Υ
Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ αγγλικϊν

Θζςη Ψυχολόγου (ΨΤΧ 1+2)
Απαραίτθτα τυπικά προςόντα:
Αναγνωριςμζνο Πτυχίο Ψυχολογίασ
Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ Ψυχολόγου
Γνϊςθ Θ/Υ
Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ αγγλικϊν
Προθγοφμενθ εμπειρία εργαςίασ
Εξειδίκευςθ ςε ατομικι ψυχοκεραπεία
Θζςη Τπεφθυνου Ελζγχου Ποιότητασ Τπηρεςιών (ΤΕΠ1)
Απαραίτθτα τυπικά προςόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ι Απολυτιριο Λυκείου.
Γνϊςθ Θ/Υ
Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ αγγλικϊν
Προθγοφμενθ εμπειρία εργαςίασ
Γνϊςθ Microsoft Project Management
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Θζςη Λογιςτή (ΛΟΓ1)
Απαραίτθτα τυπικά προςόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Λογιςτικισ
Γνϊςθ Θ/Υ
Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ αγγλικϊν
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Α. Περιεχόμενα Φακζλου Τποβολήσ
Οι αιτιςεισ κα πρζπει να περιλαμβάνουν:
1. Επιςτολή ενδιαφζροντοσ, καθώσ και τον κωδικό τησ θζςησ (παράτημα 1)
2. Επιςυναπτόμενο αναλυτικό βιογραφικό ςημείωμα ( μόνο τφπου
europass - https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose)
3. Πλήρη ςτοιχεία ςυςτάςεων (Ονοματεπώνυμο, Διεφθυνςη, email,
τηλζφωνο.
4.υνοδευτική επιςτολή (cover letter) μζχρι 200 λζξεισ

Β. Σρόπος Τποβολής

Οι αιτιςεισ κα πρζπει να αποςτζλλονται μζςω e‐mail ςτθ διεφκυνςθ:
info@dynamizois.gr ι
με ταχυδρομείο ςτθ Διεφκυνςθ: Προσ ΑμΚΕ ΔΥΝΑΜΘ ΗΩΘΣ (2οσ όροφοσ)
Λυκαβθττοφ 21, 10671 Ακινα / Υπόψθ: κ. Χρονόπουλου Αργφρθ ι μζςω fax: 210
3608581.
Με τθν ζνδειξθ ςτο φάκελο:
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΣΗ ΠΡΑΞΗ “ΠΑΝΑΚΕΙΑ – ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ
ΦΡΟΝΙΣΔΑ ΤΓΕΙΑ ΜΕΩ ΣΗΛΕΙΑΣΡΙΚΗ ”, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 434377 ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΗ: ………………………………………………………………………
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τα
Κεντρικά Γραφεία τθσ ΑμΚΕ ΔΥΝΑΜΘ ΗΩΘΣ ςτο τθλ: 2114000551.

Γ. Προθεσμία Τποβολής – Δνημέρωση

Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι ζωσ τθν 21/06/2014.
Αιτιςεισ που κα παραλθφκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία δεν κα
ςυμπεριλθφκοφν ςτθ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ.
Οι φάκελοι των υποψθφίων κα εξεταςτοφν από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και κα
προςκλθκοφν ςε ςυνζντευξθ όςοι υποψιφιοι, βάςει του βιογραφικοφ τουσ
ςθμειϊματοσ αξιολογθκοφν κετικά.
ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Θ αξιολόγθςθ κα γίνει από Ειδικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Υποψθφιοτιτων.
Θ αξιολόγθςθ όλων των υποψθφίων κα γίνει αρχικά προσ τα τυπικά τουσ προςόντα
και τα τυχόν επιπλζον προςόντα, όπωσ αυτά αναγράφονται ανωτζρω ανά κζςθειδικότθτα βάςει των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων. Θ Επιτροπι κα δφναται να
ηθτιςει κάκε ςυμπλιρωςθ και διευκρίνιςθ των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν θ
προςκόμιςθ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων που κρίνει απαραίτθτθ.
Υποψιφιοι/εσ οι οποίοι/εσ δεν διακζτουν τα ελάχιςτα απαραίτθτα τυπικά
προςόντα, όπωσ αυτά ορίηονται από τθν Προκιρυξθ, κα αποκλείονται.
Επιτρζπεται θ υποβολι ΜΙΑΣ (1) αίτθςθσ ανά υποψιφιο. Σε περίπτωςθ που
διαπιςτωκεί ότι ζχουν κατατεκεί από τον ίδιο υποψιφιο περιςςότερεσ τθσ μίασ
αιτιςεισ, τότε κα απορρίπτονται όλεσ και ο υποψιφιοσ κα τίκεται εκτόσ
διαδικαςίασ.
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Υποψιφιοι/εσ οι οποίοι/εσ δεν υποβάλλουν τθν Αίτθςθ Εκδιλωςθσ ΕνδιαφζροντοσΑίτθςθ Συμμετοχισ και Βιογραφικό, όπωσ αυτά από τθν Προκιρυξθ, κα
αποκλείονται.
Επιςθμαίνεται ότι όςεσ από τισ αιτιςεισ υποβλθκοφν με τρόπο διαφορετικό από
αυτόν που ορίηει θ προκιρυξθ δεν κα λθφκοφν υπόψθ από τθν αρμόδια Επιτροπι.
Θ Επιτροπι κα πραγματοποιιςει προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με κάκε Υποψιφιο/α
που πλθροί τα ελάχιςτα απαραίτθτα τυπικά προςόντα, όπωσ αυτά ορίηονται από
τθν Προκιρυξθ.
Στθν προςωπικι ςυνζντευξθ κα ςυνεκτιμθκοφν όλα τα ςτοιχεία που κα βοθκιςουν
ςτθ διαμόρφωςθ ορκισ γνϊμθσ για τισ γνϊςεισ, τθν εμπειρία, τθν προςωπικότθτα,
τον χαρακτιρα και τθν καταλλθλότθτα των υποψθφίων. Θα αξιολογθκοφν θ
κατανόθςθ των απαιτιςεων τθσ κζςθσ, ο δυναμικόσ χαρακτιρασ και θ ικανότθτα
ςτθν επικοινωνία, ςτθν οργάνωςθ, ςτθ ςυνεργαςία ςε ομάδα και ςτθ διοίκθςθ.
Θ ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν επιλογι των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί μζςω
τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΔΥΝΑΜΘΣ ΗΩΘΣ ςτισ 25/06/2014. Οι υποψιφιοι που δεν
επιλζχκθκαν ζχουν το δικαίωμα τθσ υποβολισ ενςτάςεωσ από τισ 25/06/2014 ζωσ
τισ 27/06/2014 με τθν κατάκεςθ αιτιματοσ τουσ ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ και τισ
ϊρεσ 10:00 ζωσ 15:00.

Για τθν ΑμΚΕ ΔΥΝΑΜΘ ΗΩΘΣ

Με ηην ζσμβολή ηης
Ελλάδας
και
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www.ygeia-pronoia.gr

www.epanad.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Α. ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ – ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ στο Έργο με τίτλο: «ΠΑΝΑΚΔΙΑ – ΓΗΜΙΟΤΡΓΊΑ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΜΔΧ ΣΗΛΔΨΑΣΡΙΚΗ» ΜΔ ΚΧΓ. ΟΠ
434377.
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ
ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………………………
ΕΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: …………………………………………………………………...
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ (οδός, αριθμός, ηατ. κώδικας, πόλη):
……………………………………………………………………………………………
ΣΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………………………………
ΘΕΗ: ……………………………………………………………………………………
ηραηιφηικές σποτρεώζεις (για άνδρες σπουηθίοσς)
ΝΑΙ

ΝΟΜΙΜΘ ΑΠΑΛΛΑΓΘ

ΟΧΙ

ΚΩΔ. ΘΕΣΘΣ: ………………………………………………………………………………

Με ηην ζσμβολή ηης
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