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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι ο ΟΣΕ Α,Ε διενερ-

γεί τον παρακάτω ανοικτό διαγωνισμό:
1) Αριθμός Διακήρυξης: 13082 -

ΘΕΜΑ: Εκποίηση Παλαιού και 
Αχρήστου,Σιδηροδρομικού Μη Τρο-
χοίου υλικού της ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΠ 
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗ-
ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ), Προϋπολογιζόμενης πο-
σότητας 487.800 κιλών (ΣΙΔΗΡΟΤΡΟ-
ΧΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ) 
ως τον συνημμένο πίνακα μίας (1) σε-
λίδας Ελαχίστης Προϋπολογιζόμενης 
#112.194,00,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και 
ΕΥΡΩ #137.998,62# συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατα-
κύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ 
άνω της προϋπολογισθείσας.

Υποβολή προσφορών έως την 18η 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.

Την 13-3-2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 
10.30 π.μ ακριβώς θα γίνει η αποσφρά-
γιση των προσφορών στο κτίριο του 
ΟΣΕ στον 9ο όροφο οδός Καρόλου 1-3 
Αθήνα.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑ-
ΦΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ, καθημερινώς 
από 11.00 -13.00 σε:

1)ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1-3, γραφείο 
223, τηλ. 210-3297229-230 

2) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μαργαροττούλου 7, 
τηλ. 2310-599117,599122.

ΑΘΗΝΑ: 10 - 2-2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΤΑΛ Α.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ETAL S.A.  - LESVOS LOCAL DEVELOPMENT COMPANY S.A.

Μ.Α.Ε. 27624/82/Β/92/12 ΑΦΜ: (EL ) - 094368710, Δ.Ο.Υ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Πρόσκλησης :15495/07.02.2014

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση 
και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου “ΒΕΝΙΑΜIΝ 
Ο ΛΕΣΒΙΟΣ”» με κωδικό ΟΠΣ: 374044 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφι-
ακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], Δι-
εύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τηλέφωνο +30 22510 29400, e-mail: 
inquiries@etal-sa.gr, φαξ +30 22510 29577, ιστοσελίδα www.etal-sa.gr, Υπεύθυνος: 
κ. Αναστάσιος Μ. Περιμένης.

2. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3. Τόπος εκτέλεσης - παράδοσης του έργου: Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται σε στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα αρχή και με την Επι-
τροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

Περιγραφή του έργου:  Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν τα παρακάτω: Με-
λέτη Εφαρμογής, Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού. Ανάπτυξη λογι-
σμικού τεκμηρίωσης και νέου πολυκαναλικού δικτυακού κόμβου. Ανάπτυξη εκπαιδευ-
τικών διαδραστικών εφαρμογών. (α) τρισδιάστατο διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι 
(serious game) που θα εξελίσσεται στον τρισδιάστατο ψηφιοποιημένο  πραγματικό 
χώρου του «Λαογραφικού Σπιτιού». (β) «εφαρμογή προβολής και ανάδειξης παρα-
δοσιακών παιχνιδιών», (γ) «Τρισδιάστατο διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι (serious 
game) με μορφή περιπέτειας -  αρχαιολογίας που θα εκτυλίσσεται στην Λέσβο και 
θα περιλαμβάνει ταξίδια στον χρόνο» και (δ) «Διαδραστικό Χρονολόγιο ιστορίας και 
πολιτισμού». Επίσης θα πραγματοποιηθούν δράσεις καταγραφής των εκδηλώσεων,  
συνεδρίων, σεμιναρίων συνοδευόμενες από την κατάλληλη τεκμηρίωση και θα γίνει 
μεταφόρτωση τους στη Wikipedia και σε  portal φιλοξενίας - προβολής βίντεο.  Πε-
ριλαμβάνεται επίσης προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, Εκπαίδευση Χρηστών 
και Πιλοτική Λειτουργία. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου δίνεται στα Αναλυτικά 
Τεύχη της προκήρυξης τα οποία είναι διαθέσιμα και στις ιστοσελίδες www.etal-sa.gr, 
και www.digitalplan.gov.gr.

4. Σύνολο προϋπολογισθείσας αξίας έργου : 192.276,42 -€ (εκατόν ενενήντα 
δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά) πλέον ΦΠΑ 23%, 
44.223,58-€ (σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα οκτώ 
λεπτά. Ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 236.500,00-€. (διακόσιες τριάντα έξι χιλιά-
δες πεντακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά). Τα δικαιώματα προαίρεσης περιγράφονται 
αναλυτικά στο Τεύχος Β της προκήρυξης.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσι-
κά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: είναι εγκα-
τεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα 
στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι 
εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από 
την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από 
την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. 
ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας 
που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοί-
κηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέ-
ρω χωρών. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα συμμετάσχουν αυτόνομα ή σε 
Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία ή ως υπεργολάβοι στον διαγωνισμό δεν μπορούν 
να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων.

6. Ειδικοί όροι: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγ-
μένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική πείρα στη εκπόνηση παρόμοι-
ων έργων, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στην αναλυτική πρόσκληση και τις 
σχετικές προδιαγραφές και παραρτήματα.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Προ-
σφορές κατατίθενται για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, προσφορές για μέ-
ρος του προκηρυσσόμενου  έργου δεν γίνονται δεκτές.

8. Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης είναι (12) μήνες 
από την ημερομηνία υπογραφής της. 

9. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Η διάθεση της Διακήρυξης γί-
νεται από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπρο-
σώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) με δαπάνη του υποψήφιου Αναδόχου. Στην 
περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτου-
σα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 
Επίσης απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα δίνονται εγγράφως από τη διενεργούσα αρχή 
μόνο σε έγγραφες ερωτήσεις σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής πρόσκλησης-
τευχών του διαγωνισμού.

10. Προθεσμία και τόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να 
υποβάλλονται στα γραφεία της Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], 
Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τηλέφωνο +30 22510 29400, e-mail: 
inquiries@etal-sa.gr, φαξ +30 22510 29577, ιστοσελίδα www.etal-sa.gr, Υπεύθυνος: κ. 
Αναστάσιος Μ. Περιμένης έως την Δευτέρα 07.04.2014 και ώρα 12:00. 

11. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
12. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Η αποσφράγιση των προ-

σφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή (επιτροπή διενέργειας Διαγω-
νισμού) την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών Δευτέρα 
07.04.2014 και ώρα 12:00, στην έδρα Διενεργούσας και Αναθέτουσας Αρχής, Εται-
ρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυ-
τιλήνη, Λέσβος, Τηλέφωνο +30 22510 29400, e-mail: inquiries@etal-sa.gr, φαξ +30 
22510 29577. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται δε να παρευρίσκονται οι δια-
γωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

Εγγυήσεις: α. Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού) ύψους 5% 
της προϋπολογισθείσας αξίας της διακήρυξης συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος 
και αναλογούντος ποσοστού ΦΠΑ κατά την ημερομηνία του Διαγωνισμού. β. Εγγυη-
τική επιστολή Καλής Εκτέλεσης: Ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο δι-
αγωνισμός, πρέπει να καταθέσει εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης 
ως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Το ύψος της Εγγύησης Καλής Εκτέλε-
σης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγ-
γυητική ή οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν ισχύ μέχρι την επιστροφή τους από 
την διενεργούσα - αναθέτουσα αρχή.

13. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. Σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στη Διακήρυξη.

14. Νομική μορφή αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως 
ορίζεται στο σημείο (5) της παρούσας. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να πε-
ριβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλει Προσφορά, (δημιουρ-
γείται κοινοπραξία σε περίπτωση κατακύρωσης).

15. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κα-
τάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέ-
ρονται στα τεύχη της Διακήρυξης.

16. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά 
του: για 6 μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

17. Επίλυση διαφορών: Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της 
Σύμβασης, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Λέσβου.

18. Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης: Περίληψη 
της διακήρυξης έχει σταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
10.02.2014 και έλαβε κωδικό καταχώρησης [ID: 2014-018839]. Η παρούσα περίλη-
ψη δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σε μια ημερήσια τοπική 
εφημερίδα,, αποστέλλεται στα Επιμελητήρια της Ελλάδος, αναρτάται στο πίνακα ανα-
κοινώσεων της διενεργούσας-αναθέτουσας αρχής και στην ιστοσελίδα της www.etal-
sa.gr.

Η Διενεργούσα και Αναθέτουσα Αρχή, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., 
[ΕΤΑΛ Α.Ε.], εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας 
σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδή-
ποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Για την Διενεργούσα Αρχή του Διαγωνισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
To IKA-ETAM προκηρύσσει δημόσιο 

μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό, 
για μίσθωση ακινήτου στη Γλυφάδα, για 
τη στέγαση του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ Γλυφάδας, συνολικής επιφάνειας 
κύριας χρήσης 1080,00 τμ πλέον ή έλατ-
τον (±10%), χωρίς σε αυτήν να υπολογί-
ζεται η επιφάνεια της εισόδου, του ανελ-
κυστήρα, του κλιμακοστασίου, των πλα-
τύσκαλων-διαδρόμων, καθώς και χώ-
ρους για χρήση αρχείων και αποθηκών, 
επιφάνειας 720,00 τμ περίπου. Οι χώροι 
αυτοί των αρχείων είναι αποδεκτό να βρί-
σκονται και σε υπόγειο και με ανώτατο 
όριο αιτούμενου μισθώματος για τους 
χώρους κυρίας χρήσης ορίζεται το ποσό 
των 11,00 €/τμ, για τους δε χώρους του 
αρχείου το ποσό των 2,00 €/τμ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-
03-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
π.μ στα γραφεία της Διοίκησης του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, Δ/νση Τεχνικής & Στέγασης, Ιπ-
ποκράτους 19, 10679 Αθήνα, στο ισό-
γειο του ακινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της 
Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Δ/νση Τεχνι-
κής & Στέγασης, Ιπποκράτους 19, 10679 
Αθήνα και στα τηλέφωνα 210 3662364 & 
210 3662366, από 08:00 μέχρι 14:00.

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ “
ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Κρατικός Αερολιμένας Αλεξ/πολης 

“ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ “ σύμφωνα με την υπ` 
Αρίθμ. ΥΠΑ/Δ11/Γ/3802/2435/10-02-
2014 ΑΔΑ:ΒΙΠ51-ΜΙΚ προκήρυξη, θα 
προβεί στη διενέργεια Δημόσιου Πλειο-
δοτικού Διαγωνισμού , για κοπή και πε-
ρισυλλογή αυτοφυούς βλάστησης του 
Κρατικού Αερολιμένα Αλεξ/πολης “ ΔΗ-
ΜΟΚΡΙΤΟΣ “ για το έτος 2014.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον 
Κρατικό Αερολιμένα Αλεξ/πολης “ΔΗ-
ΜΟΚΡΙΤΟΣ” στις 20-02-2014, ημέρα Πέ-
μπτη και ώρα 11:30 - 12:00 μ.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους 
όρους Διακήρυξης και αντίγραφα αυτής 
θα παρέχονται από το Τμήμα Οικονομι-
κών Εκμεταλλεύσεων και Προσόδων (Γ) 
της Δ/νσης Οικονομικού και Εφοδιασμού 
της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, οδός Βασ. Γεωρ-
γίου 1, Ελληνικό, τηλ. 210 8916293, από 
09:00 π.μ. έως 14:00 και από τον Αερο-
λιμένα κατά τις ώρες 08:00 - 12:00 ή στα 
τηλέφωνα 2551 089302- 303.

Αλεξανδρούπολη 11.2.2014
Ο Αερολιμενάρχης

κ.α.α.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΝΤΑΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση δράσης υγειονομικής 

κάλυψης των φιλοξενουμένων στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μετα-
ναστών Αμυγδαλέζας, Πέτρου Ράλλη, Ελληνικού, Κορίνθου, Κομοτηνής και στο 
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. 
εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγεί-
ας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αβέρωφ αρ.10  στεγάζεται στο Μαρούσι (Αγράφων 
3-5) και εκπροσωπείται εν προκειμένω νόμιμα από τον Γενικό Διευθυντή του Δρ. Θε-
όδ. Παπαδημητρίου

έχοντας υπόψη :
1. Το από 22-1-2013 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του 

Πολίτη (αρ. πρωτ. ΕΚΕΠΥ 163/22.01.2013) με το οποίο αναθέτει στο ΕΚΕΠΥ την υγει-
ονομική κάλυψη των διαμενόντων στα Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών.

2. Το από 22-05-2013 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, της υπεύθυνης Αρχής του Ταμείου Εξωτερικών Συ-
νόρων & Επιστροφής και του Υπουργείου Υγείας ως τελικού δικαιούχου της Δράσης 
«Παροχή υγειονομικής υποστήριξης στους κρατούμενους / φιλοξενούμενους των κέ-
ντρων κράτησης και πρώτης υποδοχής». 

3. Την από 06-09-2013 έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 των έργων του συγ-
χρηματοδοτούμενου σκέλους και ειδικότερα του Τομέα Υγείας (ΣΑΕ 091/2) του Υπουρ-
γείου Υγείας με την αντίστοιχη μεταφορά κονδυλίων.

4. Το Ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α΄/ 23 – 12 – 2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λει-
τουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των 
ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3833/ 2010 
(ΦΕΚ 40 Α΄/ 15 – 3 – 2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και με το Ν. 3845/ 2010 (ΦΕΚ 65 Α΄/ 6 
– 5 – 2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονο-
μίας από τα κράτη – μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

5. Τον Ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο 2013-2016: Συντάξεις, Αποδοχές, εργατικά 
ΝΕΟΣ ΚΒΣ, Αποκρατικοποιήσεις, Φάρμακα, Καύσιμα κλπ» σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

6. Το από 02-10-2013 Τεχνικό Δελτίο Έργου «Δίκτυο Υγειονομικής Υποστήριξης 
Κέντρων Κράτησης Μεταναστών», που χρηματοδοτείται από τα Ετήσια Προγράμματα 
του Ταμείου Επιστροφής στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Δι-
αχείριση Μεταναστευτικών Ροών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7. Την από 10/10/2013 Απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Παροχή Ιατρικής 
βοήθειας στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης» στη Δράση 3.1.11 του Ετήσιου 
Προγράμματος 2012 και στην αντίστοιχη του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρω-
παϊκού Ταμείου Επιστροφής.

8. Την από 10/10/2013 Συμφωνία Ανάθεσης – Επιχορήγησης από την Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσι-
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προς το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας για τη Δράση «Παροχή Ιατρικής βοήθειας στα Προαναχωρησιακά 
Κέντρα Κράτησης κατά τη διάρκεια των διαδικασιών επιστροφής».

9. Την ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί στο 
Ε.Κ.ΕΠ.Υ και ειδικότερα την επιτακτική ανάγκη άμεσης υλοποίησης της ως άνω ανα-
φερόμενης Ευρωπαϊκής Δράσης με τίτλο «Παροχή υγειονομικής υποστήριξης στους 
κρατούμενους/ φιλοξενούμενους των κέντρων κράτησης και πρώτης υποδοχής» λόγω 
επικείμενων εμφανίσεων κρουσμάτων μολυσματικών νοσημάτων,της εν γένει αποτρο-
πής εμφάνισης και έξαρσης λοιμωδών νοσημάτων εντός των εγκαταστάσεων αλλά και 
στις όμορες περιοχές, της εκπλήρωσης των ελάχιστων απαιτήσεων ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης στους διαμένοντες αλλοδαπούς όσο και στους εργαζόμενους ημεδα-
πούς στους χώρους των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Μεταναστών, σύμ-
φωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

10. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ που ελήφθη κατά την  
1η Συνεδρίαση/16-01-2014 περί έγκρισης του κειμένου Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ 
Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

11. Την από 20-11-2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Αρμοδιότητες 
Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας για θέματα υγειονομικής κάλυψης των Κέ-
ντρων Κράτησης και Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών».

12. Την από 20-1-2014 (αρ. πρωτ. ΚΕΕΛΠΝΟ 321//20.01.2014) Σύμβαση Συνερ-
γασίας μεταξύ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και του ΕΚΕΠΥ. 

13. Το κατεπείγον της έναρξης λειτουργίας των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κρά-
τησης Μεταναστών.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους ν’ απασχοληθούν, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδι-
κότητες, στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών Αμυγδαλέζας, Πέτρου 
Ράλλη, Ελληνικού, Κορίνθου, Κομοτηνής και στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 
για τον συντονισμό της δράσης, να υποβάλουν αίτηση κατά τα παρακάτω:

Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αμυγδαλέζας
1. Εννέα (9) Ιατροί, ΠΕ ιατρών
2. Δεκατρείς (13) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3. Εννέα (9) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας
Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Πέτρου Ράλλη
1. Τρείς (3) Ιατροί, ΠΕ ιατρών
2. Τρείς (3) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3. Τρείς (3) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας
Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Ελληνικού
1. Τρείς (3) Ιατροί, ΠΕ ιατρών
2. Τρείς (3) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3. Τρείς (3) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας
Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Κορίνθου
1. Τρείς (3) Ιατροί, ΠΕ ιατρών
2. Πέντε (5) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3. Τρείς (3) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας
Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Κομοτηνής
1. Τρείς (3) Ιατροί, ΠΕ ιατρών
2. Τρείς (3) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3. Τρείς (3) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) – Συντονιστική Ομάδα Υπο-

στήριξης
1. Δύο (2) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών
2. Δύο (2) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3. Δύο (2) Ψυχολόγοι
4. Δύο (2) Κοινωνικοί Λειτουργοί
5. Ένα (1) στατιστικολόγο με εξειδίκευση στη βιοστατιστική
6. Δέκα (10) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας
7. Δύο (2) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας στην Επιχειρησιακή Ομάδα 

Ε.Κ.ΕΠ.Υ. με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση εργασίας ορι-

σμένου χρόνου οκτάμηνης (8) διάρκειας και με άμεση έναρξη. Το μέσο μηνιαίο 
μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων 
– εισφορών – έκτακτων αποδοχών), κάθε ενδιαφερόμενου που θα επιλεγεί για 
απασχόληση είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου όπως αυτό 
ισχύει για τους υπαλλήλους του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Ειδικά για το Ιατρικό προσωπικό θα προτιμηθούν οι ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής, 
Παθολογίας, Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας και Δερματολογίας. Το ιατρονοσηλευτικό 
και διοικητικό προσωπικό θα παρέχει καθημερινά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας σε όλους τους φιλοξενούμενους που χρήζουν ιατρικής εξέτασης και 
φαρμακευτικής κάλυψης στους χώρους υποδοχής/κράτησης που αναφέρονται άνωθεν, 
καθώς και στην Ομάδα Συντονισμού και Διοίκησης του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Το προσωπικό θα 
εργάζεται με κυκλικό 24ωρο ωράριο.

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται:
Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό 40% (πτυχίο και βιογραφικό)
Β. Εντοπιότητα, σε ποσοστό 20%
Γ. Συμμετοχή σε επιχειρησιακές δράσεις ή διοργανώσεις 15%
Δ. Συνέντευξη 25%

Οι υποψήφιοι θα πρέπει  να υποβάλλουν απαραίτητα:
Α) Αίτηση με την επιθυμητή θέση εργασίας
Β) Επικυρωμένους τίτλους σπουδών
Γ) Βιογραφικό σημείωμα 
Δ) Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας τους.
Ε) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται
Στ) Εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο (μόνο για τους Ιατρούς)
Ζ) Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας (μόνο για τους  ειδικευμένους Ιατρούς)
Η) Εγγραφή στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (μόνο για τους Νοσηλευτές)
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικά:
Α) Επικυρωμένο μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το αντικείμενο (μετανάστες, traffick-

ing, δημόσια υγεία κλπ)
Β) Αποδεικτικά συμμετοχής σε επιχειρησιακές δράσεις ή διοργανώσεις του τομέα 

υγείας.
Όλα τα ζητούμενα έγγραφα γίνονται δεκτά μόνο σε πρωτότυπα ή σε νομίμως επι-

κυρωμένα αντίγραφα.
Πέραν των τυπικών προσόντων και της προϋπηρεσίας, η αποδεδειγμένη γνώση ξέ-

νης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ θα αξιολογηθούν θετικά. 
Δήλωση προσόντων στην αίτηση υποψηφίου χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό 

δικαιολογητικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα 

κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Η επιτροπή αξιολόγησης θα 
κρίνει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και  βάσει μοριοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν με συστημένη 
επιστολή την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) (Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 
15123, Μαρούσι). 

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δι-
καιολογητικών είναι η Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00. 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς ή με courier το εμπρόθε-
σμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. 

Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, 
υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στα τηλ. 210 52 12 830, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 10:00-13:00.

Για το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


