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                                                                                                    Αρ. Πρωτ.Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε.Σ.Δ.Υ.: 2487 /24-10-2013                                                                                                                                                                                                                                      

     Ημερομηνία:24/10/2013 

  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  

γ ι α  Υ π ο β ο λ ή  Π ρ ο τ ά σ ε ω ν  

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), 

έχοντας υπόψη: 

 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών όπως δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ 801/1985» και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/6711/Α0024/29-9-2000 όμοια 

και ισχύει σήμερα. 

 Την με αρ.πρωτ. 8099/15.12.2008, επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β για τον 

ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ, από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ. 

 Την Α.Π. 1175/ 03-04-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατευθυντήριες οδηγίες 

διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» με κωδ. 

ΟΠΣ 375539 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

 Την με αρ.πρωτ. 2644/Φ.Προεγκ.375539_1/30-01-2013, έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ανωτέρω αναφερθείσας απόφασης υλοποίησης με ίδια 

μέσα. 

 Την με Αριθμό Πρωτοκόλλου 622/19-2-2013 Απόφαση της 257ης Επιτροπής Ερευνών, 

αναφορικά με την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 της προαναφερθείσας πράξης.  

 Την από 7/10/2013 Απόφαση της 276ης Επιτροπής Ερευνών για την  έγκριση της 

Επικαιροποιημένης Απόφασης Υλοποίησης του Έργου με Ίδια Μέσα. 

 Την από 22/10/2013 αλληλογραφία με την αρμόδια Ε.Υ.Δ.. 

 Την από 23/10/2013 Απόφαση της 277ης Επιτροπής Ερευνών για την  έγκριση της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
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Κ Α Λ Ε Ι  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ  Γ Ι Α  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Ω Σ  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ  

Μ Ε  « Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Η  Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ι Α »  

 

όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙA», με Α/Α 1 της Πράξης «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων 

επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» και Κωδ. ΟΠΣ 375539 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από 

εθνικούς πόρους. 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο υποέργου και ειδικών συνεργατών 

Το Υποέργο 1 με τίτλο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» στο 

πλαίσιο του οποίου υλοποιείται η πρόσκληση, αποτελεί μέρος της πράξης με τίτλο «Κατευθυντήριες 

οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην Π.Φ.Υ. - Μέταλλα» και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους πακέτα εργασίας: 

1. Ενέργειες Διαβούλευσης για την παροχή κατευθυντήριων γραμμών κατά την επαγγελματική 

έκθεση σε μεταλλικά στοιχεία. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου προβλέπεται η υλοποίηση 2 expert panel group, το οργανωτικό 

μέρος των οποίων θα υποστηριχθεί και καλυφθεί από τον ανάδοχο του Υποέργου 2.   

Σε πρώτη φάση, θα συγκληθεί ομάδα εργασίας των κατευθυντήριων οδηγιών, η οποία θα θέσει προς 

διαβούλευση στο πλαίσιο του 1ου expert panel, ένα σχέδιο επεξεργασίας της θεματολογίας, η οποία θα 

διαρθρώνεται ως εξής:  

o ορισμός  του  θέματος,   

o λέξεις- κλειδιά, λογική,  

o συμβολή των ιατρών εργασίας και άλλων ειδικών επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας  στην  

εκτίμηση των κινδύνων και τον εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου  

o συμβολή στον προγραμματισμό και την εκτέλεση του περιβαλλοντικού ελέγχου-

παρακολούθησης,  

o εκτίμηση  της έκθεσης χωρίς μετρήσεις με όργανα,  

o εκτέλεση του βιολογικού ελέγχου-παρακολούθησης,  

o ερμηνεία των στοιχείων της παρακολούθησης (τιμές   αναφοράς, επίπεδο  δράσης,  οριακές  

τιμές),  
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o φυσιοπαθολογικοί μηχανισμοί,  

o παθολογικές ενδείξεις,  

o επιτήρηση της υγείας (συμπτώματα και πιθανά τυποποιημένα κριτήρια για την καταγραφή 

τους, ενδείξεις και πιθανά τυποποιημένα πρότυπα αντικειμενικής καταγραφής, εξετάσεις με όργανα, 

εργαστηριακές εξετάσεις),  

o ολοκληρωμένες ειδικές εξετάσεις,  

o κλίμακες αποτίμησης [κριτήρια μείζονα-ελάσσονα 

o αξιολόγηση,  

o ενδείξεις για την εκτίμηση καταλληλότητας,  

o νομικές και ιατροδικαστικές πλευρές,  

o αλληλεπίδραση περιβάλλοντος – εργαζόμενου για την ιατρική επαγρύπνηση και την 

καταλληλότητα,  

o ατομικά και συλλογικά μέτρα πρόληψης,  

o πληροφόρηση και κατάρτιση,  

o ανάγκη έρευνας,  

o δυνατότητα αναθεώρησης,  

o βασική βιβλιογραφία. 

Σε αυτό το πρότυπο εκπόνησης των κατευθυντήριων οδηγιών θα ακολουθηθεί μια ευρεία και αναλυτική 

συζήτηση από όλους τους συμμετέχοντες, η οποία στηρίζεται στην ισχύ της ένδειξης ή στην συναίνεση 

των συμμετεχόντων που μπορούν επίσης να εκθέσουν τις διαφωνίες τους. Συναίνεση και διαφωνία 

πρέπει να αναφέρονται σαφώς, μαζί με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία. 

Σε δεύτερη Φάση και αφού θα παραχθούν συγκεκριμένα σχέδια οδηγιών ανά μέταλλο ή ανά ομάδες 

μεταλλικών στοιχείων θα ακολουθήσει ένα 2ο expert panel στο οποίο θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση 

και επιβεβαίωσή τους από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων αξιοποιώντας την μέθοδο Delphi.  

H μέθοδος Delphi αποτελεί μια τεχνική ενεργητικής σύγκλισης μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων οι οποίοι 

καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα, διατυπώνοντας ταυτόχρονα τις απόψεις τους. 

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις σε κάθε μια από τις οποίες καλούνται να 

απαντήσουν ταυτόχρονα, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε κάθε φάση γνωστοποιούνται 

στους συμμετέχοντες τα αποτελέσματα της προηγούμενης και καλούνται να απαντήσουν ξανά στα ίδια 

ερωτήματα με στόχο την όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμφωνία-σύγκλιση στις απαντήσεις τους. 

Το ερωτηματολόγιο βάσει του οποίου θα απαντούν οι συμμετέχοντες θα αποτελείται από 

συγκεκριμένες θεματικές ενότητες οι οποίες θα πραγματεύονται την καταλληλότητα των προτεινόμενων 

οδηγιών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αναλυτικότερα οι συμμετέχοντες θα κληθούν να 

απαντήσουν εάν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν ( απαντώντας με ΝΑΙ ή ΌΧΙ).  

2. Συγγραφή Κατευθυντήριων οδηγιών – Άρθρων – Εκπαιδευτικού υλικού 
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Η τελική έκδοση των κατευθυντηρίων οδηγιών θα αποσταλεί σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και σε 

επαγγελματίες υγείας  που θα αξιολογήσουν τη δυνατότητα  εφαρμογής  τους. Αφού ληφθούν υπόψη οι 

παρατηρήσεις τους, θα παραχθεί το τελικό έγγραφο, το οποίο ταξινομημένο ως σχέδιο, θα 

παρουσιαστεί επισήμως κατά την  διάρκεια της απολογιστικής ημερίδας του έργου καθώς και στο 

πλαίσιο ειδικών συνεδρίων καλώντας τους συμμετέχοντες  να  υποβάλλουν  τις  παρατηρήσεις  τους  

μέσα  σε  τρεις  μήνες.  Σε περίπτωση  που  καταγραφούν σημαντικά σχόλια,  η  ομάδα  εργασίας  θα 

οργανώσει μελέτη εμβάθυνσης. 

Το  τελικό  κείμενο θα λάβει την τελική, επίσημη μορφή του και θα δημοσιευθεί με ρητή ημερομηνία 

κατά την οποία θα πρέπει να αναθεωρηθεί εν όλο ή εν μέρει και επίσης με την δέσμευση για συνεχή 

παρακολούθηση των δημοσιεύσεων έτσι ώστε να σημειωθούν έγκαιρα σημαντικές αλλαγές  (έκτακτη 

επικαιροποίηση). 

Παράλληλα προβλέπεται η δημοσίευση 2 άρθρων με τα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς 

επίσης και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

-) Μελέτη Ιατρικής Επαγρύπνησης εκτεθειμένων σε μέταλλα. 

-) Εγχειρίδιο βιολογικού ελέγχου εκτεθειμένων σε μέταλλα. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται η συμμετοχή των στελεχών για τα οποία 

πραγματοποιείται η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ακόλουθα παραδοτέα: 

 

Παραδοτέο Τίτλος παραδοτέου  

Π. 1.1 Έκθεση Αποτελεσμάτων 1ου  Expert Panel Group.  

Π. 1.2 
Συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με σκοπό τη δημιουργία της 

τράπεζας δεδομένων για τις κατευθυντήριες οδηγίες.  

Π. 1.4 Τελική Έκθεση κατευθυντήριων οδηγιών  

Π. 1.5 Τελικά Σχέδια δύο Άρθρων προς δημοσίευση σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. 

 

Επίσης προβλέπεται η συμμετοχή ενός στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας που θα συμμετάσχει 

στην εκπόνηση όλων των παραδοτέων του Υποέργου και θα παρέχει υπηρεσίες Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης. 

 

Περιοχή Εφαρμογής του υποέργου  

Η έδρα της αναθέτουσας αρχής και όπου αλλού τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο της υλοποίηση της 

πράξης και δεν είναι δυνατό να καθοριστεί εκ των προτέρων. 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι για 

υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των 
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ακόλουθων θέσεων ειδικών επιστημόνων - εξειδικευμένων συνεργατών ως εξής: 

 

Ένας Ειδικός Ιατρός Εργασίας (ΚΩΔ Ε1) 

 

Τα προσόντα επιλογής και ενδεικτικά καθήκοντα των ενδιαφερόμενων υποβολής πρότασης για την 

κάλυψη των προαναφερόμενων θέσεων με (ΚΩΔ Ε1) αναφέρονται ακολούθως: 

Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχίo – Εμπειρία – Δεξιότητες): 

1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής. 

2) Ειδικότητα στην Ιατρική Εργασίας.  

3) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη δημόσια υγεία . 

4) Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας . 

Επιθυμητά  προσόντα:  

1) Επαγγελματική εμπειρία στο Ε.Σ.Υ. σε αντικείμενα συναφή στην Ιατρική Εργασίας και 

Περιβάλλοντος και τη Δημόσια Υγεία . 

2) Δημοσιεύσεις στον επιστημονικό ακαδημαϊκό τύπο σε θέματα ιατρικής εργασίας και 

δημόσιας υγείας. 

3) Εμπειρία σε δράσεις – διαλέξεις – εισηγήσεις σε θέματα που άπτονται την Ιατρική Εργασίας 

και τη Δημόσια Υγεία. 

4) Πιστοποιημένη γνώση άλλης ξένης γλώσσας της Ε.Ε.. 

 

Ενδεικτικά Καθήκοντα: 

(δεν είναι περιοριστικά ως προς το εύρος τους ποσοτικά και ποιοτικά): 

Η συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με σκοπό τη δημιουργία της τράπεζας 

δεδομένων για τις κατευθυντήριες οδηγίες. Συμμετοχή σε expert Panel groups. 

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 

βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, ως εξής: 

 

 

ΠΠΠίίίνννααακκκαααςςς    κκκρρριιιτττηηηρρρίίίωωωννν    αααξξξιιιοοολλλόόόγγγηηησσσηηηςςς    γγγιιιααα    ΕΕΕιιιδδδιιικκκόόό    ΙΙΙααατττρρρόόό    ΕΕΕρρργγγααασσσίίίαααςςς    (((ΚΚΚΩΩΩΔΔΔ    ΕΕΕ111)))    

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία 

1 
Επαγγελματική εμπειρία στο Ε.Σ.Υ. σε 

αντικείμενα συναφή στην Ιατρική Εργασίας 
και τη Δημόσια Υγεία . 

100 Μέγιστη βαθμολογία 

   

2 
Δημοσιεύσεις στον επιστημονικό 

ακαδημαϊκό τύπο σε θέματα ιατρικής 
εργασίας και δημόσιας υγείας. 

100 Μέγιστη βαθμολογία 
ανάλογα τον αριθμό και τον συντελεστή 

απήχησης (impact factor) των δημοσιεύσεων. 
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3 
Εμπειρία σε δράσεις – διαλέξεις – 

εισηγήσεις σε θέματα που άπτονται την 
Ιατρική Εργασίας και τη Δημόσια Υγεία. 

100 Μέγιστη βαθμολογία 

   

4 Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας  

 

επίπεδο Β1: 
επίπεδο Β2: 
επίπεδο C1: 

                                                           επίπεδο C2: 

20 
30 
40 
50 

   

5 
Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας εκτός 

Αγγλικής, της Ε.Ε.. 
 

 

επίπεδο Β1: 
επίπεδο Β2: 
επίπεδο C1: 
επίπεδο C2: 

20 
30 
40 
50 

 

 

Ένας Ειδικευόμενος Ιατρός εργασίας (ΚΩΔ Ε2) 

Τα προσόντα επιλογής και ενδεικτικά καθήκοντα των ενδιαφερόμενων υποβολής πρότασης για την 

κάλυψη των προαναφερόμενων θέσεων με (ΚΩΔ Ε2) αναφέρονται ακολούθως: 

Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχίo – Εμπειρία – Δεξιότητες): 

1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής. 

2) Ειδικευόμενος  στην Ιατρική Εργασίας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

τουλάχιστον την ετήσια θεωρητική κατάρτιση της ειδικότητας της Ιατρικής Εργασίας. 

3) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη δημόσια υγεία. 

4) Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με την δημόσια υγεία. 

5) Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

 

Επιθυμητά  προσόντα:  

1) Πτυχίο άλλης σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο χώρο της υγείας. 

2) Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με τη δημόσια και 

περιβαλλοντική υγεία.  

3) Δημοσιεύσεις στον επιστημονικό - ακαδημαϊκό τύπο σε θέματα ιατρικής εργασίας, 

δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας. 

4) Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. σχετικά με την Δημόσια Υγεία και 

την Υγεία στην Κοινότητα.  

5) Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ. 
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Τα προσόντα επιλογής και ενδεικτικά καθήκοντα των ενδιαφερόμενων υποβολής πρότασης για την 

κάλυψη των προαναφερόμενων θέσεων με (ΚΩΔ Ε2) αναφέρονται ακολούθως: 

Ενδεικτικά Καθήκοντα: 

(δεν είναι περιοριστικά ως προς το εύρος τους ποσοτικά και ποιοτικά): 

Συμμετοχή στην σύνταξη της έκθεσης του πρώτου expert panel group. 

Η συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με σκοπό τη δημιουργία της τράπεζας 

δεδομένων για τις κατευθυντήριες οδηγίες. 

Συμμετοχή στην σύνταξη της τελικής έκθεσης κατευθυντηρίων οδηγιών. 

Συμμετοχή στην σύνταξη και παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού 

Συμμετοχή σε expert Panel groups 

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 
βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, ως εξής: 
 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

ΠΠΠίίίνννααακκκαααςςς    κκκρρριιιτττηηηρρρίίίωωωννν    αααξξξιιιοοολλλόόόγγγηηησσσηηηςςς    γγγιιιααα    έέέννναααννν       ΕΕΕιιιδδδιιικκκεεευυυόόόμμμεεενννοοο    ΙΙΙααατττρρρόόό    ΕΕΕρρργγγααασσσίίίαααςςς    (((ΚΚΚΩΩΩΔΔΔ    ΕΕΕ222)))    

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία 

1 
Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή εμπειρία σε 

αντικείμενα συναφή με τη δημόσια και 
περιβαλλοντική υγεία.  

100 Μέγιστη βαθμολογία  

   

2 

Δημοσιεύσεις στον επιστημονικό - 
ακαδημαϊκό τύπο σε θέματα ιατρικής 

εργασίας, δημόσιας και περιβαλλοντικής 
υγείας. 

100 Μέγιστη βαθμολογία 
ανάλογα τον αριθμό και τον συντελεστή 

απήχησης (impact factor) των δημοσιεύσεων. 

   

3 
Άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 

χώρο της Υγείας 
50 

   

4 

Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα της Ε.Ε. σχετικά με την 

Δημόσια Υγεία και την Υγεία στην 
Κοινότητα.  

100 Μέγιστη βαθμολογία 

   

5 Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.  

 

επίπεδο Β1: 
επίπεδο Β2: 
επίπεδο C1: 

                                                           επίπεδο C2: 

20 
30 
40 
50 

6 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ 50 
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Ένας Ειδικευόμενος Ιατρός εργασίας (ΚΩΔ Ε3) 

Τα προσόντα επιλογής και ενδεικτικά καθήκοντα των ενδιαφερόμενων υποβολής πρότασης για την 

κάλυψη των προαναφερόμενων θέσεων με (ΚΩΔ Ε3) αναφέρονται ακολούθως: 

Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχίo – Εμπειρία – Δεξιότητες): 

1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής. 

2) Ειδικευόμενος  στην Ιατρική Εργασίας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

τουλάχιστον την ετήσια θεωρητική κατάρτιση της ειδικότητας της Ιατρικής Εργασίας. 

3) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη δημόσια υγεία. 

4) Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

 

Επιθυμητά  προσόντα:  

1) Επαγγελματική εμπειρία στην Επιδημιολογία της Δημόσιας Υγείας. 

2) Δημοσιεύσεις στον επιστημονικό τύπο σε θέματα ιατρικής εργασίας και δημόσιας υγείας. 

3) Πιστοποιημένη γνώση άλλης ξένης γλώσσας της Ε.Ε... 

4) Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ. 

Τα προσόντα επιλογής και ενδεικτικά καθήκοντα των ενδιαφερόμενων υποβολής πρότασης για την 

κάλυψη των προαναφερόμενων θέσεων με (ΚΩΔ Ε3) αναφέρονται ακολούθως: 

 

Ενδεικτικά Καθήκοντα: 

(δεν είναι περιοριστικά ως προς το εύρος τους ποσοτικά και ποιοτικά): 

Η συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με σκοπό τη δημιουργία της τράπεζας 

δεδομένων για τις κατευθυντήριες οδηγίες. . Συμμετοχή σε expert Panel groups. 

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 

βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, ως εξής: 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

 

ΠΠΠίίίνννααακκκαααςςς    κκκρρριιιτττηηηρρρίίίωωωννν    αααξξξιιιοοολλλόόόγγγηηησσσηηηςςς    γγγιιιααα    έέέννναααννν       ΕΕΕιιιδδδιιικκκεεευυυόόόμμμεεενννοοο    ΙΙΙααατττρρρόόό    ΕΕΕρρργγγααασσσίίίαααςςς    (((ΚΚΚΩΩΩΔΔΔ    ΕΕΕ333)))    

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία 

1 
Επαγγελματική εμπειρία στην 

Επιδημιολογία της Δημόσιας Υγείας. 
100 Μέγιστη βαθμολογία  

   

2 

Δημοσιεύσεις στον επιστημονικό τύπο σε 
θέματα ιατρικής εργασίας και δημόσιας 

υγείας. 
 

100 Μέγιστη βαθμολογία 
ανάλογα τον αριθμό και τον συντελεστή 

απήχησης (impact factor) των δημοσιεύσεων. 
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3 Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.  

 

επίπεδο Β1: 
επίπεδο Β2: 
επίπεδο C1: 

                                                           επίπεδο C2: 

20 
30 
40 
50 

   

4 
Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας εκτός 

Αγγλικής, της Ε.Ε.. 
 

 

επίπεδο Β1: 
επίπεδο Β2: 
επίπεδο C1: 

                                                           επίπεδο C2: 

20 
30 
40 
50 

5 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ 50 

 

 

Ένας  Ιατρός /Τοξικολόγος  (ΚΩΔ Ε4) 

 

Τα προσόντα επιλογής και ενδεικτικά καθήκοντα των ενδιαφερόμενων υποβολής πρότασης για την 

κάλυψη των προαναφερόμενων θέσεων με (ΚΩΔ Ε4) αναφέρονται ακολούθως: 

 

Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχίo – Εμπειρία – Δεξιότητες): 

1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής. 

2) Ειδικότητα Ιατροδικαστικής / Τοξικολογίας. 

3) Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

  

Επιθυμητά  προσόντα:  

1) Πιστοποιημένη γνώση άλλης ξένης γλώσσας της Ε.Ε.. 

2) Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ. 

 

Ενδεικτικά Καθήκοντα: 

(δεν είναι περιοριστικά ως προς το εύρος τους ποσοτικά και ποιοτικά): 

Η συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με σκοπό τη δημιουργία της τράπεζας 

δεδομένων για τις κατευθυντήριες οδηγίες. . Συμμετοχή σε expert Panel groups. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 

βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, ως εξής: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

 

Ένας  Ιατρός / Απόφοιτος Μεταπτυχιακού με αντικείμενο τη Δημόσια Υγεία (ΚΩΔ Ε5) 

 

Τα προσόντα επιλογής και ενδεικτικά καθήκοντα των ενδιαφερόμενων υποβολής πρότασης για την 

κάλυψη των προαναφερόμενων θέσεων με (ΚΩΔ Ε5) αναφέρονται ακολούθως: 

 

Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχίo – Εμπειρία – Δεξιότητες): 

1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής. 

2) Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών με αντικείμενο τη Δημόσια Υγεία . 

3) Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

  

Επιθυμητά  προσόντα:  

1) Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας. 

2) Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με τη δημόσια και 

περιβαλλοντική υγεία.  

3) Δημοσιεύσεις στον επιστημονικό - ακαδημαϊκό τύπο σε θέματα ιατρικής εργασίας, 

δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας. 

4) Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. σχετικά με την Δημόσια Υγεία και 

την Υγεία στην Κοινότητα.  

5) Πιστοποιημένη γνώση άλλης ξένης γλώσσας της Ε.Ε.. 

ΠΠΠίίίνννααακκκαααςςς    κκκρρριιιτττηηηρρρίίίωωωννν    αααξξξιιιοοολλλόόόγγγηηησσσηηηςςς    γγγιιιααα    ΙΙΙααατττρρρόόό    ///    ΤΤΤοοοξξξιιικκκοοολλλόόόγγγοοο       (((ΚΚΚΩΩΩΔΔΔ    ΕΕΕ444)))    

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία 

1 Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.  

 

επίπεδο Β1: 
επίπεδο Β2: 
επίπεδο C1: 
επίπεδο C2: 

20 
30 
40 
50 

   

2 
Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας εκτός 

Αγγλικής,  της Ε.Ε.. 
 

 

επίπεδο Β1: 
επίπεδο Β2: 
επίπεδο C1: 
επίπεδο C2: 

20 
30 
40 
50 

3 
 

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ 
 

50 
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6) Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ. 

Ενδεικτικά Καθήκοντα: 

(δεν είναι περιοριστικά ως προς το εύρος τους ποσοτικά και ποιοτικά): 

Η συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με σκοπό τη δημιουργία της τράπεζας 

δεδομένων για τις κατευθυντήριες οδηγίες.  

Συμμετοχή στην σύνταξη της τελικής έκθεσης κατευθυντηρίων οδηγιών. 

Συμμετοχή σε expert Panel groups 

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 

βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΠΠίίίνννααακκκαααςςς    κκκρρριιιτττηηηρρρίίίωωωννν    αααξξξιιιοοολλλόόόγγγηηησσσηηηςςς    γγγιιιααα    έέέννναααννν       ΙΙΙααατττρρρόόό    ΑΑΑπππόόόφφφοοοιιιτττοοο    ΜΜΜεεεττταααπππτττυυυχχχιιιααακκκοοούύύ    (((ΚΚΚΩΩΩΔΔΔ    ΕΕΕ555)))    

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία 

1 
Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα που 

άπτονται της Δημόσιας Υγείας. 
100 Μέγιστη βαθμολογία  

   

2 
Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή εμπειρία σε 

αντικείμενα σχετικά με τη δημόσια και 
περιβαλλοντική υγεία.  

100 Μέγιστη βαθμολογία  

   

3 

Δημοσιεύσεις στον επιστημονικό - 
ακαδημαϊκό τύπο σε θέματα ιατρικής 

εργασίας, δημόσιας και περιβαλλοντικής 
υγείας. 

100 Μέγιστη βαθμολογία 
ανάλογα τον αριθμό και τον συντελεστή 

απήχησης (impact factor) των δημοσιεύσεων. 

   

4 

Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα της Ε.Ε. σχετικά με την 

Δημόσια Υγεία και την Υγεία στην 
Κοινότητα.  

100 Μέγιστη βαθμολογία 

   

5 Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.  

 

επίπεδο Β1: 
επίπεδο Β2: 
επίπεδο C1: 

                                                           επίπεδο C2: 

20 
30 
40 
50 

6 
Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας εκτός 

Αγγλικής, της Ε.Ε.. 
 

 

επίπεδο Β1: 
επίπεδο Β2: 
επίπεδο C1: 
επίπεδο C2: 

20 
30 
40 
50 

7 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ 50 
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Στέλεχος Οικονομίας - Διοίκησης (ΚΩΔ Ε6) 

Τα προσόντα επιλογής και ενδεικτικά καθήκοντα των ενδιαφερόμενων υποβολής πρότασης για την 

κάλυψη των προαναφερόμενων θέσεων με (ΚΩΔ Ε4) αναφέρονται ακολούθως: 

 

Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχίo – Εμπειρία – Δεξιότητες): 

1) Πτυχιούχος Σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο την Διοίκηση - Οικονομία 

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  

 

Επιθυμητά  προσόντα:  

1) Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με 

αντικείμενο τη Δημόσια Υγεία. 

2) Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

3) Πιστοποιημένη γνώση άλλης ξένης  γλώσσας της Ε.Ε.. 

4) Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ 

 

Ενδεικτικά Καθήκοντα: 

(δεν είναι περιοριστικά ως προς το εύρος τους ποσοτικά και ποιοτικά): 

Η παροχή Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της 

Ε.Σ.Δ.Υ. στο πλαίσιο του έργου, επικοινωνία με την αρμόδια διαχειριστική αρχή. Το στέλεχος 

Οικονομίας – Διοίκησης θα συμμετάσχει στην εκπόνηση όλων των παραδοτέων του υποέργου 1 με 

τίτλο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Οι 

ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 

βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, ως εξής: 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΠΠίίίνννααακκκαααςςς    κκκρρριιιτττηηηρρρίίίωωωννν    αααξξξιιιοοολλλόόόγγγηηησσσηηηςςς    ΣΣΣτττέέέλλλεεεχχχοοοςςς    ΔΔΔιιιοοοίίίκκκηηησσσηηηςςς    ---    ΟΟΟιιικκκοοονννοοομμμίίίαααςςς    (((ΚΚΚΩΩΩΔΔΔ    ΕΕΕ666)))    

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία 

1 
Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων με αντικείμενο τη Δημόσια Υγεία. 
100 Μέγιστη βαθμολογία 
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2 Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.  

 

επίπεδο Β1: 
επίπεδο Β2: 
επίπεδο C1: 

                                                           επίπεδο C2: 

20 
30 
40 
50 

3 Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας εκτός Αγγλικής, της Ε.Ε..  

 επίπεδο Β1: 
επίπεδο Β2: 
επίπεδο C1: 
επίπεδο C2: 

20 
30 
40 
50 

4 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ 50 

 

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων έργου 

ιδιωτικού δικαίου, δεν υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Βιογραφικών θα απαιτήσει από τους υποψηφίους, να προσκομίσουν 

επίσημους τίτλους ή όποιο άλλο έγγραφο κρίνει σκόπιμο προς τεκμηρίωση των προσόντων των 

ενδιαφερομένων. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν : 

 Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο 

υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να 

γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και 

διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 

 Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες) ή να έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν 

εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία 

ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Προσωπική συνέντευξη δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης, εκτός και αν στην 

πρώτη θέση ισοβαθμούν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι . 

Η προαναφερόμενη συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί ενώπιον σχετικής τριμελούς επιτροπής 
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της Αναθέτουσας Αρχής και σε αυτή θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη 

διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την 

καταλληλότητα των ενδιαφερομένων. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους που: 

α) Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή 

και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 

υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής. 

β) Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης 

α', έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

γ) Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή. 

δ) Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

ε) Δεν είναι υγιείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26). 

στ) Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα επιλεγούν, είναι 

τα εξής: 

 Επικυρωμένη φωτοτυπία των Τίτλων Σπουδών (και αντίστοιχης αναγνώρισής τους από 

τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση τίτλων από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής) . 

 Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε έλλειψη 

ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις 

οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, καθώς και η 

φωτογραφία. 

 Βεβαίωση/εις που να αποδεικνύει/ουν την/τις Προϋπηρεσία/ες ή ή άλλα προσόντα του 

ενδιαφερόμενου και τυχόν θα ζητηθούν. 

 Υποβολή επισήμων πιστοποιητικών ή Βεβαιώσεων. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από 

ξένη χώρα υποβάλλονται από τον υποψήφιο επικυρωμένα από την οικεία προξενική 

αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα. 

 Οι επιστημονικές εργασίες που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου 
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με τους τίτλους τους και τους τίτλους των επιστημονικών περιοδικών, στα οποία 

δημοσιεύτηκαν. 

 Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση - κατά την πρόσληψη 

των απαραίτητων τίτλων επικυρωμένων. 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Η αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του ενδιαφερόμενου που θα επιλεγεί για συνεργασία 

θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων παραδοτέων σύμφωνα με τη σύμβασή του και σε κάθε περίπτωση 

εντός του χρονικού διαστήματος (Α/Μ) που θα ορίζεται από τη σύμβασή του και πάντοτε εντός της 

χρονικής διάρκειας υλοποίησης του έργου: 

 

 

α/α Περιγραφή Στελέχους  
και Κωδικός 

Σύνολο Α/Μ 
Σύμβασης Έργου 

Συνολική Αποζημίωση 
(Μικτά) 

1 Ειδικός Ιατρός εργασίας ((ΚΚΩΩΔΔ  ΕΕ11)) 0,59 1.000,00 € 

2 
Πρώτος Ειδικευόμενος Ιατρός εργασίας  

((ΚΚΩΩΔΔ  ΕΕ22)) 
4,56 7.750,00 € 

3 
Δεύτερος Ειδικευόμενος Ιατρός εργασίας 

((ΚΚΩΩΔΔ  ΕΕ33)) 
0,59 1.000,00 € 

4 Ιατρός / Τοξικολόγος  (Ε4) 0,59 1.000,00 € 

5 
Ιατρός / Απόφοιτος Μεταπτυχιακού με 
αντικείμενο τη Δημόσια Υγεία (Ε5)  

2,94 5.000,00 € 

6 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (Ε6)   4,50 6.300,00 € 

 

Η μέγιστη εκτιμώμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 20 μήνες 

καθώς και από τις όποιες χρονικές τροποποιήσεις προκύψουν επ’ αυτού. 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Με έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών ή απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, η οποία θα 

επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι επιλεγέντες θα εργαστούν με Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Σύμβαση Αμιγούς Έργου ή Σύμβαση 

Περιστασιακής Απασχόλησης για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 

της Πράξης με τίτλο: «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού 
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κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» και Κωδ. ΟΠΣ 375539 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς 

πόρους. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις συνεργασίας και όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:/ /www.esdy-cvs.gr/ αναφέροντας τον κωδικό 

θέσης (στο πεδίο «Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης»). Δεν θα γίνονται αποδεκτές 

προτάσεις συνεργασίας που θα υποβάλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (email, έντυπη μορφή, 

ταχυδρομείο κ.λπ.). Η αξιολόγηση των προτάσεων συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί  από την 

αρμόδια 3μελή Επιτροπή βάσει σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ.. 

Η προθεσμία υποβολής των Προτάσεων Συνεργασίας και βιογραφικών στοιχείων είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ. Περισσότερες πληροφορίες για τα τυπικά 

προσόντα και την Αίτηση Συμμετοχής στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ (www.esdy.edu.gr) και στην κα 

Γιάννα Γιαννάκη (τηλ. 213-2010339). Η ενημέρωση σχετικά με την τελική επιλογή των υποψηφίων 

θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας (www.esdy.edu.gr) της ΕΣΔΥ. 

 

Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών στοιχείων τους, 

οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας να διακοπεί, 

αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε 

αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της Αναθέτουσας. 

 

Ημερομηνία λήξης Δευτέρα 11-11-2013 

  

  Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 

   

 

 

Ελπίδα Πάβη 

 


