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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

   
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης 

του Έργου 2 «Ψυχολογική Υποστήριξη» της Δράσης “Ανάπτυξη των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης 

Αλλοδαπών - (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, 

Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» 
 
Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (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. τον Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ 

314/27-12-2005), 
3.  τον Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 

κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, άρθρο 64, παρ. 3, 
4. τον Ν.4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 

νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν.4387/2016 και 

άλλες διατάξεις, άρθρο 47, 
5. τον Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» 

άρθρο 99, παρ. 2 και 3 (ΦΕΚ 115/Α/07-08-2017),  
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6. τον Ν. 4354/2015 «Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο» (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), ΚΕΦ. Β 

άρθρα 11 και 26 και τη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο υπ’ αριθμ. πρωτ. 

2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 Παροχή Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 

Κεφαλαίου Β, Ν. 4354/2015 (176Α΄) «Μισθολογικές Ρυθμίσεις των Υπαλλήλων 

του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Πρώτου και 

Δεύτερου Βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 

Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’ του Ν. 3429/2005 
και άλλες μισθολογικές διατάξεις, 

7. τον Ν. 4650/2019, άρθρο 8 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/17-12-2019), 
8. την υπ’ αριθμ. 2015 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 3522/Β΄/19-11-2019),  
9. την υπ’ αριθμ. 245 από 8/2/2019 (ΦΕΚ 510/Β΄/20.02.2019 Απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ανάθεση καθηκόντων 

διαχείρισης για δράσεις / έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020 στην 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

(Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»,  
10. την υπ’ αριθμ. ΤΑΜΕ/30/2-ιβ΄/01-06-2017 πρόσκληση της Εντεταλμένης Αρχής 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

(Υ.Δ.Ε.Α.Π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «Επαναπατρισμός» του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης, 
11. την υπ’ αριθμ. 2.0 από 28.11.2019 ηλεκτρονικά υποβαλλόμενο στο ΟΠΣ αίτημα 

τροποποίησης της δράσης όπως τροποποιήθηκε και εστάλη κατόπιν 

ενσωμάτωσης σχετικών παρατηρήσεων με το υπ’ αριθμ. ΤΑΜΕ/30/2-ρνγ’ από 

10.12.2019 (ηλεκτρονική υποβολή 10.12.2019 στο ΟΠΣ, εκδ. 2.0., ID 71194), 
12. την υπ’ αριθμ. ΤΑΜΕ/30/2ρνζ΄/11-12-2019 απόφαση με θέμα 

«Χρηματοδότηση/Επιδότηση της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – 
(Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική 

Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» με κωδικό ΟΠΣ 5010510 από το Εθνικό 
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Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» (ΑΔΑ 

ΨΨΦ746ΜΤΛΒ-ΒΔΥ),  
13. την υπ’ αριθμ. ΤΑΜΕ/30/2-ρξα΄/20-12-2019 «Τροποποίηση Συμφωνίας 

Επιδότησης Δράσης ««Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-
Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική 

Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες 

Διερμηνείας» με κωδικό ΟΠΣ 5010510 στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης περιόδου 2014-2020» (ΑΔΑ 

ΩΩΓΤ46ΜΤΛΒ-604), 
14. τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της 

Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε και το παράρτημα αυτού Γενικό Κανονισμό (υπ’ αριθ. ΦΕΚ 

3638/29-05-2007, τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), όπως ισχύουν, 
15. την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της 

Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε όπως υποβλήθηκε προς έγκριση με την απόφαση του Δ.Σ. υπ’ 

αριθμ. 4θέμα1/15-03-2016 (Α.Δ.Α 6ΚΚ4ΟΡΡ3-7ΣΙ) και με την υπ’ αριθμ. 2θέμα6/12-
01-2018 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση Τροποποίησης ΚΕΟΛ», όπως 

υποβλήθηκε προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΕΜΗ 

1354/29-01-2018, 
16. την υπ΄ αριθμ Γ4β/Γ.Π.οικ.68683/27.09.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 803/ τ. ΥΟΔΔ/01-10-

2019) «Παύση και ορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 

Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)» που συγκροτήθηκε σε σώμα 

δυνάμει του υπ΄ αριθμ.36/09.10.2019 πρακτικού του Δ.Σ. με θέμα 

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκπροσώπηση της 

Εταιρείας - Εξουσιοδοτήσεις  » και της υπ αριθμ. πρωτ. 1818808/10.10.2019  

αίτησης  περί καταχώρησης του στο Γ.Ε.ΜΗ,  
17. την απόφαση Δ.Σ. 39θέμα2/15-11-2019 «Σύμβαση έργου ΠΡΟΚΕΚΑ λήγει 

31.12.2019. Προετοιμασία και έγκριση Τεχνικού Δελτίου για τη νέα σύμβαση 
περιόδου 2020-2022», 

18. την απόφαση ΔΣ 43θέμα1/09-12-2019 «Οριστικοποίηση Τροποποίησης Τεχνικού 

Δελτίου Δράσης Προ.Κε.Κ.Α. μετά τις διορθώσεις της ΥΔΕΑΠ και το έγγραφο 

της παράτασης μέχρι 31/12/2022» (αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 6418101000), 
19. την υπ’ αριθμ. 43θέμα2/09-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας με θέμα 

«Διαβίβαση αιτήματος προς το Υπουργείο Υγείας για την έγκριση πρόσληψης 

επικουρικού προσωπικού στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. στο 

πλαίσιο των οριζόμενων από το άρθρο 36 του Ν. 4633/2019 (Α.Δ.Α.: 

ΨΦΦΨΟΡΡ3-Β55), 
20. την υπ’ αριθμ. 44θέμα19/18-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με θέμα «Έγκριση αιτήματος προς Υπουργό Υγείας για την 
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πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – 
(Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική 

Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» (Α.Δ.Α. 9ΡΞΙΟΡΡ3-4Ο4), 
21. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΕΜΥ 171/9-1-2020 Απόφαση Υπουργού Υγείας υπ’ αρ. 

Γ4β/Γ.Π.90054/19 με θέμα «Έγκριση κίνησης διαδικασιών πρόσληψης 

προσωπικού από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., εκατόν πενήντα επτά (157) ατόμων 

διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης ενός 

(1) ακόμα έτους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στελέχωσης των 

Προ-αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών» (ΑΔΑ ΩΨΑΛ465ΦΥΟ-
ΣΡΛ), 

22. την απόφαση ΔΣ 2θέμα5/9-1-2020 με θέμα «Έγκριση σχεδίων πρόσκλησης 

για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού για τη στελέχωση των Προ-
αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών στο πλαίσιο της Δράσης 

«Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα 

Κράτησης Αλλοδαπών - (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική 

Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» 

κατόπιν της έκδοσης της απόφασης Υπουργού Υγείας και έγκριση της 

διαδικασίας και της σύνθεσης των επιτροπών αξιολόγησης και επιλογής» 
(Α.Δ.Α. 99Ι3ΟΡΡ3-66Φ) 
 

Κατόπιν της υπό στοιχείο 21 απόφασης του Υπουργού Υγείας,   
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

προσωπικό συνολικού αριθμού 14 ατόμων των κλάδων και κατηγοριών όπως 

αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα να υποβάλλουν την αίτησή τους για 

πρόσληψη στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για χρονικό διάστημα έως ενός έτους δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη 

έτος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 με 

καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τη στήριξη του Έργου 2 
«Ψυχολογική Υποστήριξη» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική 

Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες 

Διερμηνείας)».  
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Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 99, παρ. 2 και 3 του Ν. 4486/2017 κατόπιν σχετικής 

έγκρισης με απόφαση του Δ.Σ. της ΑΕΜΥ ΑΕ όπως προβλέπεται και ορίζεται και 

στην υπό στοιχείο 22 της παρούσας απόφαση Δ.Σ. Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα 

βαρύνουν τις πιστώσεις της ΣΑΕ 791/2 Έργο 2 «Ψυχολογική Υποστήριξη» της 

Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα 

Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, 

Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)», οι οποίες χρηματοδοτούνται σε 

ποσοστό 75% Κοινοτική Συμμετοχή και 25% Εθνικοί πόροι του Ταμείου Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης και θα προσδιοριστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
το νομικό πλαίσιο του Ν. 4650/2019, άρθρο 8 και του Ν. 4354/2015 όπως ισχύουν 
αναλόγως της ειδικότητας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1 ΠΕ Ψυχολογίας 14 
 ΣΥΝΟΛΟ 14 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

μαζί με τα ακολούθως αναφερόμενα παραστατικά/δικαιολογητικά για την 
τεκμηρίωση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων της 
ειδικότητας - θέσης που αιτούνται σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 

14/01/2020 έως και 22/01/2020, ώρα 14.00 ως εξής:  
α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ  
β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών  
Στο φάκελο θα αναγράφονται τα εξής: 

ΠΡΟΣ:  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), 
ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΑΧΑΡΝΑΙ 

Υπόψη: Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΑΙΤΗΣΗ  
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 261/13-01-2020 στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Έργου 2 «Ψυχολογική Υποστήριξη» της Δράσης “Ανάπτυξη των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών - 

(Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και 
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Υπηρεσίες Διερμηνείας)” 

Στοιχεία Αποστολέα: …. (ονοματεπώνυμο),  

Ειδικότητα: ………………………………………… 

Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο: ……………………………………………………..  

 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 
Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία 

σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς 

αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα 

παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη 

λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 24/01/2020, ώρα 14.00. 
Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. 
 
Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης μόνο και για ένα (1) 
Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών. Σε περίπτωση υποβολής 

πλέον της μίας αίτησης ή δήλωσης πλέον του ενός Προ-αναχωρησιακού Κέντρου 

Κράτησης, ο υποψήφιος αυτομάτως αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία 

αξιολόγησης. 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψήφιων στις ανώτερες θέσεις της κατάταξης και 

προκειμένου για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων, μεταξύ των 

ισοβαθμούντων υποψηφίων θα προηγηθεί ο υποψήφιος που έχει περισσότερες 

μονάδες στο κριτήριο του τίτλου σπουδών και αν αυτές συμπίπτουν στο κριτήριο 

της απαιτούμενης ξένης γλώσσας. Σε περίπτωση που εξαντληθούν τα εν λόγω 

κριτήρια, χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των 

ισοβαθμούντων, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία με βάση την ημερομηνία 
γέννησής του, ενώ σε περίπτωση που εξαντληθούν όλα τα προαναφερόμενα 

κριτήρια, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση πριν την κατάρτιση των οριστικών 

πινάκων, με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας στην ιστοσελίδα της. 
 
Στο Παράρτημα I αναλύονται οι θέσεις της ειδικότητας ανά Προ-Aναχωρησιακό 

Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών. 
 
Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση με ευθύνη του υποψηφίου 
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είναι τα εξής  αφενός για τα τυπικά προσόντα και αφετέρου για τα πρόσθετα 

συνεκτιμώμενα: 
 
Α) ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα), 
2. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων 

του διαβατηρίου κράτους- μέλους της Ε.Ε.,  
3. πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει 

υποχρεωτικά και αναλυτικά η διανυθείσα προϋπηρεσία σε έτη και μήνες 

όπως επίσης και η εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του 

αιτούντος,  
4. υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι «όλα τα ατομικά στοιχεία 

και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο συνημμένο βιογραφικό 

σημείωμα είναι αληθή, ότι τα δικαιολογητικά είναι πιστά φωτοαντίγραφα 

των πρωτοτύπων που τηρεί και τα οποία θα προσκομιστούν εφόσον του 

ζητηθεί και ότι θα προσκομίσει εφόσον του ζητηθούν πιστοποιητικά-
βεβαιώσεις τα οποία δηλώνει στο βιογραφικό του σημείωμα ότι κατέχει και 

δεν έχει προσκομίσει»,  
5. φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών, το οποίο εφόσον έχει αποκτηθεί 

εκτός Ελλάδας απαιτείται να προσκομιστεί και η βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ για την 

επαγγελματική αναγνώριση και ισοτιμία, 
6. πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον καλής 

γνώσης,   
7. πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ,  
8. άδεια άσκησης επαγγέλματος, 
9. για τους άρρενες υποψήφιους, φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού εκπλήρωσης 

στρατιωτικής θητείας ή νόμιμης απαλλαγής, 
 
Υπογραμμίζεται ότι η μη υποβολή παραστατικών για την 

τεκμηρίωση των αναφερόμενων ανωτέρω 1 - 9 απαραίτητων 

δικαιολογητικών/τυπικών προσόντων συνεπάγεται αυτομάτως τον 

αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία. 
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Β) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Φωτοαντίγραφο των μεταπτυχιακών / διδακτορικών τίτλων σπουδών, 
2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης άλλης ξένης γλώσσας 

πλην αγγλικής με μέγιστο αριθμό τις δύο επιπλέον ξένες γλώσσες, 
3. Φωτοαντίγραφο δεύτερου τίτλου σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 

με την αιτούμενη, 
4. Επαρκώς τεκμηριωμένη εμπειρία στην ειδικότητα (μοριοδοτούνται έως 84 

μήνες). 
5. Επαρκώς τεκμηριωμένη εξειδικευμένη εμπειρία αποκλειστικά σε πληθυσμό 

προσφύγων – μεταναστών (μοριοδοτούνται έως 84 μήνες). 
 

Όσα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα-πιστοποιητικά-δικαιολογητικά δεν είναι στην 

ελληνική γλώσσα, απαιτείται και η προσκόμιση μετάφρασής τους σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία.  
 
Για την αξιολόγηση και μοριοδότηση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων 

προσόντων θα ληφθούν υπόψη τα υπαγορευόμενα από το νόμο και θα 

αξιοποιηθούν τα οριζόμενα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και τα παραρτήματα αυτών 

για τον έλεγχο των κατά περίπτωση δικαιολογητικών για τους απαιτούμενους ανά 
ειδικότητα τίτλους σπουδών, την αναγνώριση των τίτλων σπουδών, την 

πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, την πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ και 

την τεκμηρίωση της εμπειρίας. Συγκεκριμένα για την τεκμηρίωση της 
εμπειρίας (γενικής και εξειδικευμένης) επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι 

οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραστατικά που απαιτούνται 

σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα προκηρύξεων ΑΣΕΠ αναλόγως του 

είδους του φορέα απασχόλησης (ιδιωτικού-δημοσίου τομέα) σε 

συνάρτηση με τα προβλεπόμενα ανά ασφαλιστικό φορέα. Διευκρινίζεται για 
την τεκμηρίωση της εξειδικευμένης εμπειρίας σε πληθυσμό προσφύγων-
μεταναστών απαιτείται υποχρεωτικά να προσκομιστούν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 

εργοδοτών που να αναγράφεται επακριβώς η ειδικότητα, το είδος και η διάρκεια 

της απασχόλησης συνοδευόμενα από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα. 
 
Επισημαίνεται όπως προβλέπεται στην απόφαση Δ.Σ. 2θέμα5/9-1-2020  ότι η επιλογή  
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του προσωπικού όπως ορίζεται στο άρθρο 99, παρ. 2 και 3 του Ν. 4486/2017 και 

στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν 
εισήγησης επιτροπής η σύνθεση και ο ρόλος της οποίας αποτυπώνεται στην 

απόφαση Δ.Σ. 2θέμα5/9-1-2020. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση Δ.Σ., θα 

αξιολογηθούν οι αιτήσεις και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στα 

απαραίτητα και πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα των υποψηφίων από την εν 

λόγω επιτροπή.  
 
Κατόπιν θα συνταχθούν από την επιτροπή πρακτικά ανά ειδικότητα τα οποία θα 
περιλαμβάνουν α) πίνακα απορριπτέων, β) πίνακα κατάταξης υποψηφίων και γ) 

πίνακα προσληπτέων, τα οποία θα τεθούν υπόψη του Δ.Σ. της Εταιρείας για την 

τελική επιλογή κατόπιν έκδοσης σχετικής αποφάσεως όπως ορίζουν οι Νόμοι 

4486/2017 και 4368/2016. Οι εγκεκριμένοι με απόφαση Δ.Σ. πίνακες θα 

αναρτηθούν στη Διαύγεια, στο site της Εταιρείας καθώς και σε εμφανές σημείο στις 
Κεντρικές Υπηρεσίες της Εταιρείας (Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, Γ. 
Δαμάσκου 1, τ.κ. 13677, Αχαρναί). Εν συνεχεία παρέχεται η δυνατότητα υποβολής 

ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία ανάρτησης των εν λόγω πινάκων, οι οποίες θα εξεταστούν από 

επιτροπή ενστάσεων ο ρόλος και η σύνθεση της οποίας έχει προσδιοριστεί με την 

απόφαση Δ.Σ. 2θέμα5/9-1-2020. Το πρακτικό της εν λόγω επιτροπής θα τεθεί σε 

γνώση του Δ.Σ. της Εταιρείας προκειμένου να αποφανθεί οριστικά με αιτιολογημένη 
απόφασή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την λήξη της 
ανωτέρω προθεσμίας των 5 ημερών κι εφόσον τροποποιεί την αρχική απόφαση 

πρόσληψης θα αναμορφωθούν οι πίνακες προσληπτέων, κατάταξης και αντιστοίχως 

απορριπτέων, άλλως η συγκεκριμένη απόφασή του θα επικυρώνει την αρχική.  
 
Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους 

όρους της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και 
άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των 

ενδιαφερομένων έναντι της αναθέτουσας αρχής. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική 

πληροφορία καθημερινά 12.00-15.00 στο τηλέφωνο 210.2447698. 
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                     Για την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

  
    Βελέντζα Ευαγγελία 
    Δ/νουσα Σύμβουλος 

 
 
Συνημμένα: 

1) Αίτηση Υποψηφιότητας 
2) Παράρτημα I – Κατανομή Θέσεων ανά Κέντρο  
3) Παράρτημα II - Πίνακας Μοριοδότησης 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – (ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ)» 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………....  
ΟΝΟΜΑ…………………….……………………..……  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ…………………………….………  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ………..………….……………………  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ………………………...….…. 
Τ.Κ., ΠΕΡΙΟΧΗ ………………………...….………. 
ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ………………………...….……..         
ΚΙΝΗΤΟ……………………………………….………. 
E-MAIL……………………………………………..….. 
              
Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την «Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 2 
«Ψυχολογική Υποστήριξη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών - (Ιατροφαρμακευτική 

Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες 

Διερμηνείας)”»  
 
σε θέση ειδικότητας ΠΕ Ψυχολογίας 
 
ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 
 
……………………………………………… 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
1………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………………………………….

4………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                           Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

ΠΡΟΣ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Γεωργίου Δαμάσκου 1, 13677, Αχαρναί  
Πληροφορίες:  210-2447698 
Fax: 210-2420215  
Email: info@aemy.gr 
Website: www.aemy.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΝΑ ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 
 
 

Α. ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ταύρου 
 
➢ 2 ΠΕ Ψυχολογίας 

 
Β. ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αμυγδαλέζας 
 
➢ 3 ΠΕ Ψυχολογίας 

 
Γ. ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κορίνθου 
 
➢ 3 ΠΕ Ψυχολογίας 

 
Δ. ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξάνθης 
 
➢ 1 ΠΕ Ψυχολογίας 

 
Ε. ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Παρανεστίου Δράμας 
 
➢ 2 ΠΕ Ψυχολογίας 

 
ΣΤ. ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Φυλάκιου Ορεστιάδας 
 
➢ 1 ΠΕ Ψυχολογίας 

 
Ζ. ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μόριας Λέσβου 
 
➢ 1 ΠΕ Ψυχολογίας  

 
Η. ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κω 
 
➢ 1 ΠΕ Ψυχολογίας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
 

ΤΥΠΙΚΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

1 Τίτλος Σπουδών ΝΑΙ ΟΧΙ 
  Βαθμός πτυχίου * 110 
2 Γνώση Χειρισμού Η/Υ ΝΑΙ ΟΧΙ 
3 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  ΝΑΙ ΟΧΙ 
  100 μόρια (άριστη γνώση), 

50 μόρια (πολύ καλή γνώση), 
30 μόρια (καλή γνώση) 

4 Άδεια άσκησης επαγγέλματος  ΝΑΙ ΟΧΙ 
5 Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων 

(για τους άρρενες υποψήφιους) 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ-ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

1 Μεταπτυχιακός Τίτλος 150 μόρια 
2 Διδακτορικός Τίτλος 200 μόρια 
3 Δεύτερος Τίτλος Σπουδών της ίδιας 

εκπαιδευτικής βαθμίδας με την αιτούμενη 
100 μόρια 

4 Γνώση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας 100 μόρια (άριστη γνώση), 
50 μόρια (πολύ καλή γνώση), 

30 μόρια (καλή γνώση) 

5 Γνώση Τρίτης Ξένης Γλώσσας 100 μόρια (άριστη γνώση), 
50 μόρια (πολύ καλή γνώση), 

30 μόρια (καλή γνώση) 

6 Εμπειρία στην ειδικότητα (έως και 84 μήνες) 7 μόρια * μήνα 
7 Εξειδικευμένη Εμπειρία αποκλειστικά σε 

πληθυσμό προσφύγων ή μεταναστών (έως 
και 84 μήνες) 

20 μόρια * μήνα 

 
 


