Ακινα, 27 Σεπτεμβρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θζμα: «Προκιρυξθ κζςεων εργαςίασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ PHILOS»
Το Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ: «Ολοκλθρωμζνθ επείγουςα παρζμβαςθ υγείασ για τθν προςφυγικι κρίςθ PHILOS», δθμοςίευςε ςτθν ιςτοςελίδα του πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ που
αφορά ςτθν πλιρωςθ 1.575 κζςεων εργαςίασ.
Η περίλθψθ τθσ προκιρυξθσ δθμοςιεφτθκε ςτον τφπο όπωσ ορίηει το άρκρο 21 παρ. 9 του Ν.
2190/1994. Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων είναι θ Δευτζρα 15
Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00.
Η πρόςκλθςθ αφορά ςτθ ςτελζχωςθ του προγράμματοσ με ιατροφσ διαφόρων ειδικοτιτων,
οδοντιάτρουσ, νοςθλευτζσ, μαιευτζσ/μαίεσ, φαρμακοποιοφσ, ςτατιςτικοφσ, βιοςτατιςτικοφσ,
πλθροφορικοφσ, νομικοφσ, διοικθτικοφσ, οικονομικοφσ, ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ
λειτουργοφσ, διαςϊςτεσ, επιςκζπτεσ/τριεσ υγείασ, επόπτεσ υγείασ, δθμοςιογράφο,
διαπολιτιςμικοφσ μεςολαβθτζσ, γενικοφσ ςυντονιςτζσ υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν και
ςυντονιςτζσ πεδίου.
Τα νζα ςτελζχθ κα ενιςχφςουν περαιτζρω το Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και κα
ςυμβάλλουν ςτθν παροχι υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ και
ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ ςε πρόςφυγεσ/μετανάςτεσ που διαμζνουν ςτα κζντρα
υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ των νθςιϊν και ςτα κζντρα φιλοξενίασ τθσ θπειρωτικισ
Ελλάδασ.
Το Υπουργείο Υγείασ προβλζπει πρόςκετα κίνθτρα (οικονομικά και προχπθρεςίασ) ςε
γιατροφσ και οδοντιάτρουσ που κα εργαςτοφν ςε εγκαταςτάςεισ φιλοξενίασ και
ταυτοποίθςθσ προςφφγων μζςω του προγράμματοσ PHILOS II .Πιο ςυγκεκριμζνα, όλοι οι
γιατροί και οι οδοντίατροι που εργάηονται ςε εγκαταςτάςεισ προςφφγων, κα λαμβάνουν
τον διπλάςιο μιςκό του ιατροφ υπθρεςίασ υπαίκρου και επιπλζον 400€ (επίδομα αγόνου)
κα λαμβάνουν όςοι εργάηονται ςτισ παραμεκόριεσ περιοχζσ τθσ Χίου, τθσ Λζςβου, τθσ
Σάμου, τθσ Κω, τθσ Λζρου και του Ζβρου.
Οι ειδικευμζνοι ιατροί και οδοντίατροι που εργάηονται ςτα Νοςοκομεία και ςτισ δθμόςιεσ
δομζσ του Ε.Σ.Υ., κα λαμβάνουν επιπρόςκετα το επίδομα νοςοκομειακισ απαςχόλθςθσ
του Επιμελθτι Β΄, που ανζρχεται ςε 280 € μεικτά και οι άνευ ειδικότθτασ το επίδομα
νοςοκομειακισ απαςχόλθςθσ του ειδικευόμενου ιατροφ, που ανζρχεται ςε 230 €.
Για το πλιρεσ κείμενο τθσ προκιρυξθσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφτοφν τισ
ιςτοςελίδεσ: http://www.keelpno.gr/ και https://bit.ly/2xOCMUy
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