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Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων 

εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 

«Δραστηριότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, επιστημονικής πλαισίωσης και υλοποίησης της πράξης» 

στο πλαίσιο της πράξης «Δικτύωση Φορέων Πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε 

Πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών κρουσμάτων» με 

κωδικό MIS 446792 

 

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα, έχοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 26 του Ν. 2071/1992: Ίδρυση Κ.Ε.Ε.Λ 

 Το Π.Δ. 358/1992: Οργάνωση, λειτουργία, αρμοδιότητες Κ.Ε.Ε.Λ 

 Την Υ1/ακ.5028/2001- ΦΕΚ 831Β΄/ 29-6-2001: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ. 

 Το άρθρο. 20 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α1-11/7/2005) Μετονομασία Κ.Ε.Ε.Λ. σε ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

και λοιπές ρυθμίσεις  

 Τις αριθμ.ΔΥ1δ 147636/9.12.2010 (ΦΕΚ 398/13.12.2010 Τ.Υ.Ο.Δ.Δ.), ΔΥ1δ/οικ.67510/16.06.2011, 

ΔΥ1δ/111313/12-01-2012, ΔΥ1δ./οικ.104402/13-11-2012, ΔΥ1δ/οικ.68383/16.07.2013 και 

ΔΥ1δ/οικ.22058/11-3-2014 αποφάσεις του Υπουργού Υγείας για τον διορισμό Δ.Σ. του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 Το Ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α΄/ 23 – 12 – 2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 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 
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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 οικονομίας από τα κράτη – μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο». 

 Το Ν. 2690/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 

Α΄/1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

 Το Ν. 3527 (ΦΕΚ 25/Α/09-02-2007) ( § 23α) άρθρου 3 Κεφ. Β’) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ των 

νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. 

 Το Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015 όπως ισχύει σήμερα. 

 Το Ν. 4110/2013 άρθρο 23 § 2 και τις τροποποιήσεις που αυτός επέφερε στον ΚΦΑΣ. 

 Την με αρ. πρωτ. 9446/Φ 305.23/ΕΣΠΑ επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του φορέα, από 

την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/ 2010 

(ΦΕΚ 53 Α΄/ 31 – 3 – 2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών του 

Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. 

 Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει συμπεριλαμβανομένης και της 

απόφασης 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/15-2-2013), όπως ισχύει σήμερα. 

 Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ’ αριθμ. 23105/ΓΔΑΑΠ 

4632/23.5.2008), ως ισχύει. 

 Τον Οδηγό Υλοποίησης Πράξεων Με Ίδια Μέσα στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 2007-2013» 

 Την με αρ. 136/ 14.01.2013 ανοιχτή πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 2007-2013 

 Την υπ’ αριθμ. ΥΑ Γ.Π. οικ. 123693/6-10-2010 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης αντικατάσταση της ΥΑ 56495/14-04-2009 με θέμα «Έγκριση από άποψη 

σκοπιμότητας και προτεραιότητας δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτικών που προάγουν 

τη δημόσια υγεία 

 Την υπ’ αριθμ. 2276/23-05-2013 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Δικτύωση Φορέων 

Πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε Πανελλαδική κλίμακα για την 
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επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών κρουσμάτων» με κωδικό MIS 446792 

 Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ που ελήφθη κατά την 10η συν/ 30-07-

2013 σχετικά με την  πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού για την υλοποίηση του υποέργου 1 

με τίτλο «Δραστηριότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, επιστημονικής πλαισίωσης και υλοποίησης 

της πράξης» 

 Την υπ. αριθμ. 5342 / Φ. Προεγκρ. 446792_1 /13/12/2013 απόφαση προέγκρισης της Ειδικής 

Υπηρεσίας Τομέα Υγείας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε.Φ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 

Δυναμικού» 2007-2013 

 Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠNO που ελήφθη κατά την 1η συν//16-01-

2014 σχετικά με την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα Υποέργου 1 «Δραστηριότητες 

σχεδιασμού, οργάνωσης, επιστημονικής πλαισίωσης και υλοποίησης της πράξης» στο πλαίσιο 

της πράξης «Δικτύωση Φορέων Πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε 

Πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών 

κρουσμάτων» με κωδικό MIS 446792 

 Την υπ’ αριθμ. 1543/07-02-2014 Απόφαση Προέδρου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τον ορισμό 

τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προσωπικού 

 Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠNO που ελήφθη κατά την 9η συν//23-07-

2014 σχετικά με την επαναπροκήρυξη της θέσης με κωδικό ΠΕ-ΕΡΣΤΑΤ2 
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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  Μ Ε  « Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ  Χ Ρ Ο Ν Ο Υ »  

όπως προβούν στην υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο 

«Δραστηριότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, επιστημονικής πλαισίωσης και υλοποίησης της πράξης» στο 

πλαίσιο της πράξης «Δικτύωση Φορέων Πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε 

Πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών κρουσμάτων» με 

κωδικό MIS 446792 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο Υποέργου  

Το υποέργο αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου παρατηρητών νοσηρότητας (sentinel) 
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ), για την επιδημιολογική επιτήρηση της γριπώδους 
συνδρομής και άλλων κλινικών συνδρόμων/νοσημάτων ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία.  
 
Η επιδημιολογική πληροφορία που θα συλλέγεται από το δίκτυο στοχεύει στην παρακολούθηση των 
διαχρονικών τάσεων της επίπτωσης των επιτηρούμενων συνδρόμων/νοσημάτων και της γεωγραφικής 
τους διασποράς. Μέσω των συστημάτων sentinel της ΠΦΥ μπορεί να μελετηθεί η εποχικότητα που 
εμφανίζουν νοσήματα όπως οι γαστρεντερίτιδες ή η γρίπη, αλλά και να ανιχνευθούν επιδημικές 
εξάρσεις λοιμωδών νοσημάτων, όπως η ιλαρά, ο κοκκύτης κλπ. 
 
Το δίκτυο αναμένεται να ενισχύσει τον τομέα της ΠΦΥ μέσω της βελτίωσης της αποτύπωσης της 
νοσηρότητας του πληθυσμού, στοιχείο απαραίτητο για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων δημόσιας υγείας. Επιπλέον, η επιδημιολογική πληροφορία είναι απαραίτητη για την 
αξιολόγηση των παρεμβάσεων δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μέσω 
της επιστημονικής τεκμηρίωσης της ιατρικής φροντίδας.  
 
Οι επιμέρους στόχοι του υποέργου που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του κυρίως στόχου 
περιλαμβάνουν: 
 

1. Την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (state-of-the-art report) όσον αφορά στη 

λειτουργία συστημάτων sentinel ΠΦΥ διεθνώς (με ειδική επικέντρωση στην Ευρώπη), έτσι 

ώστε να αντληθούν από την υπάρχουσα βάση εμπειρίας και γνώσης τα απαραίτητα στοιχεία 

για τον επανασχεδιασμό του ελληνικού δικτύου παρατηρητών νοσηρότητας ΠΦΥ. 

2. Τον «αρχιτεκτονικό σχεδιασμό» των βασικών παραμέτρων δομής και λειτουργίας του 

δικτύου. 

3. Τη δημιουργία του οργανωτικού πλαισίου που θα επιτρέψει την εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου (σχεδιασμός των μηχανισμών διαχείρισης των 

διαθέσιμων πόρων και «λογιστικής» στήριξης του δικτύου). 

4. Τη δοκιμαστική εφαρμογή του δικτύου σε πλήρη κλίμακα ανάπτυξης για 6 μήνες. 
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Το Υποέργο 1 «Δραστηριότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, επιστημονικής πλαισίωσης και υλοποίησης της 

πράξης» περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους δράσεις: 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ I: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ : ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙΙ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SENTINEL 

Π.Φ.Υ 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ IV: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ V: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ  

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VI : ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VII : ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι για 

υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθεί η 

ακόλουθη θέση: 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΡΙΘ. 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΕ-ΕΡΣΤΑ2 
Ερευνητής ΠΕ  
(Στατιστικός) 

Επιστημονικό 
προσωπικό 

Εξαρτημένη 
εργασία 
πλήρους  

απασχόλησης 

 
 
 

11 ανθρωπομήνες 
 
 

1 

 

Ειδικότερα, το αντικείμενο εργασίας, τα απαιτούμενα καθώς και τα πρόσθετα προσόντα για την ανωτέρω 

θέση αναλύονται στη συνέχεια: 

Ερευνητής ΠΕ (στατιστικός) (ΚΩΔ.: ΠΕ-ΕΡΣΤΑ2) 

 

Ο στατιστικός θα συμμετάσχει ενεργά: 

- στο σχεδιασμό των βασικών παραμέτρων δομής και λειτουργίας του δικτύου παρατηρητών 

νοσηρότητας με επικέντρωση στην επιλογή “μονάδων επιτήρησης sentinel” (δειγματοληπτικός 

σχεδιασμός) και στον προσδιορισμό των παραμέτρων της στατιστικής ανάλυσης 

- στο συντονισμό και υλοποίηση της δοκιμαστικής εφαρμογής του δικτύου σε πλήρη κλίμακα ανάπτυξης 

 

Ο στατιστικός θα συμβάλλει στη συγγραφή του πρωτοκόλλου σχεδιασμού του συστήματος, του 

πρωτοκόλλου εργαστηριακής επιτήρησης και της έκθεσης των αποτελεσμάτων δοκιμαστικής 

εφαρμογής. 
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Τα προσόντα επιλογής των ενδιαφερόμενων που θα υποβάλλουν πρόταση για την κάλυψη μίας (1) 

θέσης στατιστικού με ΚΩΔ.: ΠΕ-ΕΡΣΤΑ2 αναφέρονται ακολούθως:  

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

1. Πτυχίο ΑΕΙ Στατιστικής ή Μαθηματικών ή άλλων συναφών επιστημών 

2. Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

3. Καλή γνώση και ικανότητα χειρισμού Η/Υ 

 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Βιοστατιστική ή στη Στατιστική 

2. Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της Βιοστατιστικής 

3. Πολύ καλή γνώση στη χρήση στατιστικών πακέτων (κατά προτίμηση Stata, R) 

4. Προηγούμενη εμπειρία στην ανάλυση βάσεων δεδομένων επιδημιολογικής επιτήρησης 

λοιμωδών νοσημάτων 

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και συμμετοχή/ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 

  Την ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφ’ όσον ο 

υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους  μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα 

να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα 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. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία έχει 

συσταθεί για το σκοπό αυτό και θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:  

Α) Στάδιο Συγκριτικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Υποψηφίων . Η επιτροπή θα αξιολογήσει 

τους υποψηφίους ως προς τα απαιτούμενα προσόντα και τα πρόσθετα προσόντα όπως αυτά 

αναγράφονται ανά ειδικότητα στην παρούσα πρόσκληση. Η επιτροπή θα δύναται να ζητήσει κάθε 

συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση 

συμπληρωματικών στοιχείων, που κρίνει απαραίτητη.  
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Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, θα 

αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.  

Β) Στάδιο Προσωπικής Συνέντευξης. Η επιτροπή θα διενεργήσει προσωπική συνέντευξη των 

επιλεχθέντων στο πρώτο στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους 

ως προς τις ειδικές γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα, την επικοινωνιακή ικανότητα, την 

καταλληλότητα και την επάρκειά τους αναφορικά με το αντικείμενο εργασίας που θα κληθούν να 

υλοποιήσουν στο πλαίσιο της Πράξης και σε αντιστοιχία με τα δηλούμενα στο βιογραφικό τους 

προσόντα, λαμβανομένου υπόψη των ειδικών απαιτήσεων για την επιτυχή εκτέλεση της Πράξης.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους που: 

1. 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. 

2. Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

περίπτωσης α ' έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

3. Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή. 

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

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

5. Δεν είναι υγιείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚΑ' 26). 

6. Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 

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

 Πίνακας πρόσθετων κριτηρίων αξιολόγησης για τη θέση του Ερευνητή ΠΕ 
(στατιστικού) ΚΩΔ. ΠΕ-ΕΡΣΤΑ2 

 

α/α Κριτήριο αξιολόγησης 
 

         Βαθμολογία 

1 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Βιοστατιστική ή στη Στατιστική (σε 
περίπτωση ολοκλήρωσης μέσα στο 2014 γίνεται δεκτή βεβαίωση) 

    35 

   

2 Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της Βιοστατιστικής  Έως 25 

   

3 Πολύ καλή γνώση στη χρήση στατιστικών πακέτων (κατά προτίμηση 
Stata, R) 

 Έως 25 

1. 2   
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4 Προηγούμενη εμπειρία στην ανάλυση βάσεων δεδομένων 
επιδημιολογικής επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων 

 Έως 25 

   

5 Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και συμμετοχή/ανακοινώσεις σε 
επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

 Έως 25 

   

6 Προσωπική Συνέντευξη στην Επιτροπή Αξιολόγησης  Έως 35 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. παράρτημα Ι) 

 Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου 

 Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών 

 Επικυρωμένο αντίγραφο 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. 

 Επικυρωμένη βεβαίωση ή πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης 

απαλλαγής από αυτές, προκειμένου περί ανδρών. 

 Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας 

 Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χρήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστή (εφόσον 

υπάρχει), άλλως δήλωση του υποψηφίου περί των σχετικών δεξιοτήτων του 

Παρατηρήσεις: 

- Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλονται από τον υποψήφιο επικυρωμένα 

από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα. 

- Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου με τους 

τίτλους τους και τους τίτλους των επιστημονικών περιοδικών στα οποία δημοσιεύτηκαν. 

- Για την απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα που 

αυτή αποκτήθηκε ή προϋπηρεσία ή συστατική επιστολή ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη 

σχετικά με την εμπειρία. 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος του ενδιαφερόμενου που θα επιλεγεί θα διαμορφωθεί κατ’ εκτίμηση 

βάσει του ενιαίου μισθολογίου μαζί με όλες τις τυχών προσαυξήσεις που ορίζονται από το νόμο 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών – έκτακτων αποδοχών). 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΕ-ΕΡΣΤΑ2 
Ερευνητής ΠΕ  
(Στατιστικός) 

Επιστημονικό 
προσωπικό 

Εξαρτημένη εργασία 
πλήρους  απασχόλησης  
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ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο επιλεγείς θα εργαστεί με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, για την παροχή υπηρεσιών 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Δραστηριότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, επιστημονικής 

πλαισίωσης και υλοποίησης της πράξης» στο πλαίσιο της πράξης «Δικτύωση Φορέων 

Πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε Πανελλαδική κλίμακα για την 

επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών κρουσμάτων» με κωδικό MIS 446792. Η 

ημερομηνία λήξης του υποέργου είναι η 15/11/2015. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε αυτοπροσώπως 

είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 

τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 

ταχυδρομικών το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 

αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα 

της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

http://www.keelpno.gr (καρτέλα Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί).  

Με την υποβολή των αιτήσεων 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 Αρχής 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: 

22/9/2014 

 

  Η Νόμιμη Εκπρόσωπος  του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 
 
 
 
 
 

  

 

Καθ. Τζένη Κουρέα - Κρεμαστινού 

http://www.keelpno.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: ……… 
 

Επώνυμο :  

Όνομα :  

Όνομα πατρός :  

Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κινητού :  

Ε-mail :  

Ημερομηνία γέννησης :  

Υπηκοότητα :  

Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες) : Απαλλαγή          

Εκπληρωμένη     από : .... /.... /.....  

  

                                   έως : …. /.... /..... 

Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος         

Έγγαμος       

    

Υποβάλω την αίτησή μου για τον Κωδικό Θέσης: ………… 
 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι:  

 
Α)  αποδέχομαι τους όρους της με αρ. πρωτ. ………/….-….-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης για τον Κωδικό Θέσης: ………… 

Β) διαθέτω όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν όσα αναφέρω στην παρούσα (σε 

πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα)  

Γ)  για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αµοιβής δεν συντρέχει 

κανένα κώλυµα στο πρόσωπό µου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση 

κάθε κωλύµατος για το σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα αίτησή µου γίνει δεκτή. 

 

Ημερομηνία: .…/.…/2014 
 

 

Ονοματεπώνυμο 
 

 
Υπογραφή 


