
 

  

 

ΑΔΑ: 

         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          Αθήνα,      16/1/2015 

Αρ. Πρωτ.  03261/2015 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΟΓΕΝΩΝ 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ B, C ΚΑΙ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ» 

 

της Πράξης/Δράσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΟΓΕΝΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ B, C ΚΑΙ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ 

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων «Θεματικά προγράμματα και 

εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της χώρας, 

καθώς και ειδικών κατηγοριών πληθυσμού» με Επιστημονικό Υπεύθυνο την κ. Παναγιώτα Τουλούμη στο πλαίσιο 

του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», του Άξονα προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της 

μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση 

της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού  στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»  και ειδικότερα του Υποέργου 1 με 

τίτλο : «Σχεδιασμός, Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων – Δράσεις Ευαισθητοποίησης – Αξιολόγηση Πράξης»

ερευνητική υποστήριξη των έργων.  

 

Η Πράξη/Δράση έχει προϋπολογισμό 454.210,00€  και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του 

έργου είναι  01/01/2013 έως 30/06/2015.  

 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.  

 

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου (ημέρες & ώρες) θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε Δράσης 

του Έργου. 

 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως ισχύει σήμερα, και 

τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν σύντομη περιγραφή του έργου (βλ. 

Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται 

παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (βλ. Παράρτημα 2) την οποία 

καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα επισυνάπτονται  

απλά αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται 

σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους στην παρακάτω διεύθυνση:  

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΤΗΡΙΟ ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
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ΥΠ’ ΟΨΙΝ Κ. ΠΑΝΟΥΤΣΟ 

 

Ο φάκελος πρέπει να φέρει τη σήμανση «03261/2015 Πρόσκληση για εξ. συνεργάτη του έργου με ΚΑ 11780» 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 

13:30. 

 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού 

Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής 

αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Ε.Λ.K.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και 

το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που 

αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 

επιλέγεται/επιλέγονται εκείνη/εκείνες που κρίνεται πιο κατάλληλη/-ες. Στη συνέχεια, συνάπτεται 

σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/-ες στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων 

(ΑΚ 361). 

2. Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

3. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και 

μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι 

ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους (απλό αντίγραφο της νομίμως επικυρωμένης 

μετάφρασης). Οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από  απλό αντίγραφο εκ του 

πρωτοτύπου του πιστοποιητικού αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ, επί ποινή 

απαραδέκτου. 

4. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή 

ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης 

και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα 

κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν εγγράφως κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 

επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία β) με τον 

μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών. 

5. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της 

πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της 

παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

7. Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 

σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς 

και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε 

αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης και 

Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ειδικό Λογαριασμός Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.. 

9. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 

«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 

δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο 

της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 

115/9.6.2006/τ.Α’). 

 

ΑΔΑ: 6ΔΡΝ46ΨΖ2Ν-Σ75



3 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

 

1. Ειδικότητα:  ΙΑΤΡΟΣ 

Πλήθος συνεργατών:  1 (ένα) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης 

έργου: 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στην ομάδα  στόχου Τσιγγάνων/Ρομά  

και  συγκεκριμένα με α) την βάση δεδομένων ερωτηματολογίων του 

πληθυσμού Τσιγγάνων/Ρομά και τη διενέργεια αιμοληψίας (Δράση 3) 

και β) την ανάπτυξη κατάλληλου μοντέλου για τον εμβολιασμό του 

πληθυσμού Τσιγγάνων/Ρομά, την εφαρμογή του και την αναφορά του 

(Δράση 5) 

Διάρκεια μίσθωσης 

σύμβασης έργου: 

1 (ένας) ανθρωπομήνας από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης.  Η σύμβαση δύναται να παραταθεί  χωρίς αύξηση του 

συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται 

με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 1.700€, συμπεριλαμβανομένων 

των νομίμων κρατήσεων, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά 

/ είτε και τμηματικά.  

Απαραίτητα προσόντα:  Πτυχίο Ιατρικής  

 Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο 

Επιθυμητά προσόντα:  Εθελοντική εργασία στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού  

 Έδρα Θεσσαλονίκη 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας(βάσει εμπειρίας ή σπουδών) 

Τόπος απασχόλησης: Έδρα Θεσσαλονίκη 

 

 

2. Ειδικότητα:  ΙΑΤΡΟΣ 

Πλήθος συνεργατών:  1 (ένα) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης 

έργου: 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί  με τον γενικό πληθυσμό και 

συγκεκριμένα με την επιτόπια έρευνα, την αιμοληψία και την βάση 

δεδομένων ερωτηματολογίων (Δράση 3) 

Διάρκεια μίσθωσης 

σύμβασης έργου: 

 2,5 (δυόμισυ) ανθρωπομήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης.  Η σύμβαση δύναται να παραταθεί  χωρίς αύξηση του 

συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται 

με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 4125,00€, συμπεριλαμβανομένων 

των νομίμων κρατήσεων, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / 

είτε και τμηματικά.  

Απαραίτητα προσόντα:  Πτυχίο Ιατρικής 

 Απόφοιτος ή φοιτητής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  

 Έδρα Λάρισα 

Επιθυμητά προσόντα:  Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο 

Τόπος απασχόλησης: Έδρα Λάρισα 
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3. Ειδικότητα:  ΙΑΤΡΟΣ  

Πλήθος συνεργατών:  1 (ένα) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης 

έργου: 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί  με τον γενικό πληθυσμό και 

συγκεκριμένα με την επιτόπια έρευνα, την αιμοληψία και την βάση 

δεδομένων ερωτηματολογίων (Δράση 3) 

Διάρκεια μίσθωσης 

σύμβασης έργου: 

 2 (δυο) ανθρωπομήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί  χωρίς αύξηση του συμβατικού 

τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται 

με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 3300,00€, συμπεριλαμβανομένων 

των νομίμων κρατήσεων, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / 

είτε και τμηματικά.  

Απαραίτητα προσόντα:  Πτυχίο Ιατρικής 

 Απόφοιτος ή φοιτητής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  

 Εμπειρία σε έρευνα πεδίου 

 Έδρα Αθήνα 

Επιθυμητά προσόντα:  Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο 

Τόπος απασχόλησης: Έδρα Αθήνα 

 

 

4. Ειδικότητα:  ΙΑΤΡΟΣ  

Πλήθος συνεργατών:  1 (ένα) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης 

έργου: 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί  με τον γενικό πληθυσμό και 

συγκεκριμένα με την επιτόπια έρευνα, την αιμοληψία και την βάση 

δεδομένων ερωτηματολογίων (Δράση 3) 

Διάρκεια μίσθωσης 

σύμβασης έργου: 

 1 (ένα) ανθρωπομήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί  χωρίς αύξηση του συμβατικού 

τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται 

με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 1650,00€, η οποία μπορεί να 

καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. 

Απαραίτητα προσόντα:  Πτυχίο Ιατρικής 

 Απόφοιτος ή φοιτητής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  

 Εμπειρία σε έρευνα πεδίου 

 Έδρα Αθήνα 

Επιθυμητά προσόντα:  Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο 

Τόπος απασχόλησης: Έδρα Αθήνα 

 

 

5. Ειδικότητα: Ερευνητής πεδίου 

Πλήθος συνεργατών:  1 (ένα) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί  με τον γενικό πληθυσμό και 
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έργου: συγκεκριμένα με την επιτόπια έρευνα και την βάση δεδομένων 

ερωτηματολογίων (Δράση 3) 

Διάρκεια μίσθωσης 

σύμβασης έργου: 

 2,5 (δυόμισυ) ανθρωπομήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης  (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω 

πράξης). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί  χωρίς αύξηση του 

συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται 

με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 3750€, συμπεριλαμβανομένων των 

νομίμων κρατήσεων, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε 

και τμηματικά. Η  ροή της αμοιβής θα συναρτάται από τον αριθμό των 

ερωτηματολογίων (ολοκληρωμένων) τα οποία  θα καταχωρούνται στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα διενεργούνται ανά μήνα. 

Απαραίτητα προσόντα:   Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιστημών υγείας ή κοινωνικών επιστημών  

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα 

 Εμπειρία σε έρευνα πεδίου 

  Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο 

Επιθυμητά προσόντα:  Καλή γνώση Η/Υ  

 Έδρα Πάτρα 

Τόπος απασχόλησης: Έδρα Πάτρα 

 

 

6. Ειδικότητα: Eρευνητής Πεδίου 

 

Πλήθος συνεργατών ένα  (1) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης 

έργου: 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με την επιτόπια έρευνα και τη λήψη  

συνεντεύξεων (Δράση 3)  

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης 

έργου: 

3 (τρεις) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η 

σύμβαση δύναται να παραταθεί  χωρίς αύξηση του συμβατικού 

τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.  

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται 

με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 4.500,00 €, συμπεριλαμβανομένων 

των νομίμων κρατήσεων, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / 

είτε και τμηματικά. Η  ροή της αμοιβής θα συναρτάται από τον αριθμό 

των ερωτηματολογίων (ολοκληρωμένων) τα οποία  θα καταχωρούνται 

στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα διενεργούνται ανά μήνα. 

Απαραίτητα προσόντα:  Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ/ΔΕ 

 Εμπειρία σε έρευνα πεδίου  

Επιθυμητά προσόντα:  Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα Αθήνα 

Τόπος απασχόλησης: Έδρα Αθήνα 

 

 

7. Ειδικότητα:  Παροχή πληροφοριών σε τηλεφωνική γραμμή SOS                    
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Πλήθος συνεργατών:  1 (ένα) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης 

έργου: 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με τις Δράσεις Ευαισθητοποίησης για                               

όλες τις ομάδες στόχου μέσω τηλεφωνικής γραμμής sos (Δράση 2) 

Διάρκεια μίσθωσης 

σύμβασης έργου: 

4 ανθρωπομήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Η σύμβαση 

δύναται να παραταθεί  χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και 

των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου του έργου. σύμβασης  

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται 

με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 6600,00€, συμπεριλαμβανομένων 

των νομίμων κρατήσεων, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά 

/ είτε και τμηματικά. 

Απαραίτητα προσόντα:   Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημόνων (Κοινωνικής 

Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 

Ψυχολογίας) ή Νοσηλευτικής (ΑΕΙ – ΤΕΙ) 

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 

 Καλή γνώση αγγλικών  

 Καλή γνώση άλλων γλωσσών 

 Γνώση Η/Υ 

Επιθυμητά προσόντα:  Εργασιακή / εθελοντική εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον 

 Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός  τίτλος σπουδών  

 Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο  

 Εμπειρία σε ΜΚΟ 

 Ευελιξία ωραρίου 

Τόπος απασχόλησης: Έδρα Αθήνα 

 

         

8. Ειδικότητα: ΙΑΤΡΟΣ 

Πλήθος συνεργατών ένα  (1) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης έργου: 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί  με τον γενικό πληθυσμό και 

συγκεκριμένα με την επιτόπια έρευνα, την αιμοληψία και την βάση 

δεδομένων ερωτηματολογίων (Δράση 3) 

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης 

έργου: 

 1,5 (ένα και μισό) ανθρωπομήνα από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης  Η σύμβαση δύναται να παραταθεί  χωρίς αύξηση του 

συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με 

βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 2475,00€, συμπεριλαμβανομένων 

των νομίμων κρατήσεων, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / 

είτε και τμηματικά. 

Απαραίτητα προσόντα:  Πτυχίο Ιατρικής 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

Επιθυμητά προσόντα:  Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου στην κοινότητα με τη 

χρήση ερωτηματολογίων ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
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 Έδρα: Σέρρες  

Τόπος απασχόλησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακές Ενότητες 

Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κοζάνης 

 

 

9. Ειδικότητα: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ 

Πλήθος συνεργατών ένα  (1) άτομο 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης έργου: 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί  με τον γενικό πληθυσμό και 

συγκεκριμένα με την επιτόπια έρευνα και την βάση δεδομένων 

ερωτηματολογίων (Δράση 3) 

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης 

έργου: 

 1 (ένα) ανθρωπομήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί  χωρίς αύξηση του συμβατικού 

τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με 

βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 1650,00€, συμπεριλαμβανομένων 

των νομίμων κρατήσεων, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / 

είτε και τμηματικά. Η  ροή της αμοιβής θα συναρτάται από τον αριθμό 

των ερωτηματολογίων (ολοκληρωμένων) τα οποία  θα καταχωρούνται 

στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα διενεργούνται ανά μήνα. 

Απαραίτητα προσόντα:  Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ ή δευτεροβάθμιας/μεταλυκειακής εκπαίδευσης 

επαγγελμάτων υγείας 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

Επιθυμητά προσόντα:  Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου στην κοινότητα με τη 

χρήση ερωτηματολογίων ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων 

β) υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Έδρα: Κοζάνη 

Τόπος απασχόλησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακές Ενότητες 

Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κοζάνης 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Oι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα προσόντα απορρίπτονται από την 

επιτροπή αξιολόγησης. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, καλούνται σε συνέντευξη από την 

προαναφερόμενη επιτροπή. 

 Εν συνεχεία, με την ολοκλήρωσή των συνεντεύξεων, η επιτροπή βαθμολογεί (α) τις προτάσεις ως προς τα 

απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα  των υποψηφίων, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα 

βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, και (β) τη συνέντευξη. 

2.  Η βαθμολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

 

1. Μία (1) θέση Ιατρού 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1  Απαραίτητα προσόντα  55% 

1α Πτυχίο Ιατρικής  Βαθμός 

πτυχίου Χ 8 
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1β  Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο 20  

2 Επιθυμητά προσόντα  23% 

2α Εθελοντική εργασία <1  έτος: 5 

>1 έτος: 20 

 

2β Γνώση αγγλικής γλώσσας  Καλή: 40 

Πολύ καλή 

:50 

Άριστη: 60 

 

2β  Έδρα Θεσσαλονίκη 20  

3 Συνέντευξη  22% 

3α Επικοινωνιακές δεξιότητες 60  

3β Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου 40  

 

2. Μια (1) θέση Ιατρού 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1  Απαραίτητα προσόντα  55% 

1α Πτυχίο Ιατρικής Βαθμός 

πτυχίου Χ 5 

 

1β Απόφοιτος ή φοιτητής μεταπτυχιακού προγράμματος Φοιτητής: 30 

Απόφοιτος:40 

 

1γ Έδρα Λάρισα 10  

    

2 Επιθυμητά προσόντα  23% 

2α 

 

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  Καλή: 40 

Πολύ καλή :50 

Άριστη: 60 

 

2β Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο 40  

    

3 Συνέντευξη  22% 

3α Επικοινωνιακές δεξιότητες 60  

3β Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου 40  

 

3. Μια (1) θέση Ιατρού  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1  Απαραίτητα προσόντα  55% 

1α Πτυχίο Ιατρικής Βαθμός 

πτυχίου Χ 4 

 

1β Απόφοιτος ή φοιτητής μεταπτυχιακού προγράμματος Φοιτητής: 5 

Απόφοιτος:20 

 

1γ Εμπειρία σε έρευνα πεδίου <1  έτος: 25 

>1 έτος: 30 

 

1δ Έδρα Αθήνα 10  

    

2 Επιθυμητά προσόντα  23% 

2α Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  Καλή: 50 

Πολύ καλή :60 

Άριστη: 70 

 

2β Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο 30  

    

3 Συνέντευξη  22% 
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3α Επικοινωνιακές δεξιότητες 60  

3β Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου 40  

 

4. Μια (1) θέση Ιατρού  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1  Απαραίτητα προσόντα  55% 

1α Πτυχίο Ιατρικής Βαθμός 

πτυχίου Χ 4 

 

1β Απόφοιτος ή φοιτητής μεταπτυχιακού προγράμματος Φοιτητής: 5 

Απόφοιτος:20 

 

1γ Εμπειρία σε έρευνα πεδίου <1  έτος: 25 

>1 έτος: 30 

 

1δ Έδρα Αθήνα 10  

    

2 Επιθυμητά προσόντα  23% 

2α Γνώση της Αγγλικής γλώσσας Καλή: 50 

Πολύ καλή :60 

Άριστη: 70 

 

2β Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο 30  

    

3 Συνέντευξη  22% 

3α Επικοινωνιακές δεξιότητες 60  

3β Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου 40  

 

5. Μια (1) θέση Ερευνητή Πεδίου  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1  Απαραίτητα προσόντα  60% 

1α Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιστημών υγείας ή κοινωνικών 

επιστημών 

Βαθμός 

πτυχίου Χ 4 

 

1β Εμπειρία  σε ερευνητικά προγράμματα <1  έτος: 5 

>1 έτος: 15 

 

1γ Εμπειρία σε έρευνες πεδίου  <1  έτος: 5 

>1 έτος: 15 

 

1δ Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  Καλή: 10 

Πολύ καλή 

:12 

Άριστη: 15 

 

1ε Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο    15  

    

2 Επιθυμητά προσόντα  20% 

2α Καλή γνώση Η/Υ 60  

2β Έδρα Πάτρα 40  

    

3 Συνέντευξη  20% 

3α Επικοινωνιακές δεξιότητες 60  

3β Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου 40  

 

6. Μια (1) θέση Ερευνητή πεδίου  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1  Απαραίτητα προσόντα  60% 

ΑΔΑ: 6ΔΡΝ46ΨΖ2Ν-Σ75



10 

 

1α Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ/ΔΕ ΔΕ: βαθμός απολυτηρίου  Χ 1 

ΑΕΙ/ΤΕΙ: βαθμός πτυχίου Χ 3 

 

1β Εμπειρία σε έρευνες πεδίου  

& με τη μεθοδολογία «πόρτα-πόρτα» 

Εμπειρία < 1 έτος: 15 

& με τη μεθοδολογία:< 1 έτος: 30 

Εμπειρία 1-2 έτη: 30 

& με τη μεθοδολογία: 1-2 έτη: 50 

Εμπειρία > 2 έτη: 50 

& με τη μεθοδολογία:> 2 έτη: 70 

 

    

2 Επιθυμητά προσόντα  20% 

2α Κατοχή διπλώματος οδήγησης & 

μεταφορικού μέσου 

50  

2β Έδρα: Αθήνα 50  

    

3 Συνέντευξη 0-100 20% 

 

7. Μια (1) θέση για παροχή πληροφοριών σε τηλεφωνική γραμμή SOS                    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1 Απαραίτητα προσόντα  50% 

1α Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημόνων 

(Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας) ή Νοσηλευτικής (ΑΕΙ – 

ΤΕΙ) 

βαθμός 

πτυχίου Χ 3 

 

1β Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 

 

5  

1γ Γνώση αγγλικών Καλή: 10 

Πολύ καλή :15 

Άριστη: 20 

 

1δ Γνώση άλλων γλωσσών Καλή: 15 

Πολύ καλή :20 

Άριστη: 25 

 

1ε Γνώση Η/Υ Καλή: 15 

Άριστη: 20 

 

    

2 Επιθυμητά προσόντα  25% 

2α Εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον ≤ 1 έτος:10  

>1 έτος: 20  

2β Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός τίτλος σπουδών Μεταπτυχιακός 

τίτλος: 10 

 

Διδακτορικός 

τίτλος: 20 

 

2γ Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο ≤ 1 έτος:10  

>1 έτος: 20  

2δ Εμπειρία σε ΜΚΟ ≤ 1 έτος:10  

>1 έτος: 20  

2ε Ευελιξία Ωραρίου 20  

3 Συνέντευξη  25% 

3α Επικοινωνιακές δεξιότητες 50  

3β Ομαδικό πνεύμα εργασίας 25  

3γ Ευελιξία & προσαρμοστικότητα 25  

ΑΔΑ: 6ΔΡΝ46ΨΖ2Ν-Σ75
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8. Μία (1) θέση  Ιατρού     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1  Απαραίτητα προσόντα  60% 

1α Πτυχίο Ιατρικής  βαθμός 

πτυχίου Χ 7,5 

 

1β Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 25  

2 Επιθυμητά προσόντα  20% 

2α Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 

<1  έτη: 15 

≥2 έτη: 25 

 

2β Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση 

ερωτηματολογίων ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

<1  έτη: 15 

≥1 έτη: 25 

 

2γ Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών 

διαδικτύου 

20  

2δ Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  Καλή: 15 

Πολύ καλή 

:17 

Άριστη: 20 

 

2ε Έδρα: Σέρρες 10  

3 Συνέντευξη 0-100 20% 

 

9. Μία (1) θέση ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΠΕΔΙΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1  Απαραίτητα προσόντα  60% 

1α  Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ ή δευτεροβάθμιας/μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης επαγγελμάτων υγείας 

ΔΕ ή 

μεταλυκειακή: 

βαθμός 

απολυτηρίου 

Χ 3 

ΑΕΙ/ΤΕΙ : 

Βαθμός 

πτυχίου  Χ 7,5 

 

1β Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 25  

    

2 Επιθυμητά προσόντα  20% 

2α Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 

<1  έτη: 15 

≥2 έτη: 25 

 

2β Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση 

ερωτηματολογίων ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

<1  έτη: 15 

≥1 έτη: 25 

 

2γ Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών 

διαδικτύου 

20  

2δ Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  Καλή: 20 

Πολύ καλή 

:22 

Άριστη: 25 

 

2ε Έδρα: Κοζάνη 10  

    

3 Συνέντευξη 0-100 20% 
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3. H Eπιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών την έγκριση της επιλογής συνεργατών και του 

πίνακα κατάταξης. 

 

YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών (Χρήστου Λαδά 

6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) εντός πέντε (5)  ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών με 

την οποία εγκρίνεται η επιλογή των συνεργατών και ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Η απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ 

EKΠΑ (στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης). Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα θα 

κοινοποιηθούν εντός δυο μηνών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 

δείξουν εύλογο ενδιαφέρον παρακολουθώντας στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας 

πρόσκλησης αν έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (απόφαση της Επιτροπής Ερευνών). 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους 

κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999). 

Πληροφορίες: κ. Ρ. Νικήτογλου,     e-mail: rnikitoglou@med.uoa.gr  

  

Ο  Αναπληρωτής Πρύτανης του ΕΚΠΑ 

 

 

Καθηγητής Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Τα λοιμώδη νοσήματα αποτελούν σύγχρονο πρόβλημα δημόσιας υγείας με μείζονα σημασία. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στις ανεπτυγμένες χώρες λόγω της συχνότητάς τους και του σχετιζόμενου νοσολογικού τους 

φορτίου έχουν οι λοιμώξεις με HCV, HBV και HIV. Αν και αποτελεσματικές θεραπείες για τα λοιμώδη αυτά 

νοσήματα είναι πλέον διαθέσιμες, μικρό ποσοστό φορέων λαμβάνει θεραπεία κυρίως λόγω του ότι οι χρόνιες 

ηπατίτιδες Β και C παραμένουν συνήθως ασυμπτωματικές για μεγάλο διάστημα με αποτέλεσμα ένα μικρό 

ποσοστό ασθενών να γνωρίζουν ότι πάσχουν. Τα κύρια προβλήματα ελέγχου της εξάπλωσης της HIV λοίμωξης 

είναι η καθυστερημένη διάγνωση και οι φραγμοί πρόσβασης στο σύστημα υγείας. Οι πληθυσμοί σε κίνηση, όπως 

Ρομά και μετανάστες, αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου για λοιμώδη νοσήματα καθώς οι αντίξοες συνθήκες 

διαβίωσης διευκολύνουν τη μετάδοση τους. Ο επιπολασμός της HCV είναι υψηλότερος σε μετανάστες και Ρομά 

απ’ότι στον Ελληνικό πληθυσμό. Οι περιπτώσεις HIV εμφανίζουν σταδιακή αύξηση, με το ποσοστό αύξησης να 

είναι σημαντικά υψηλότερο σε μετανάστες. Οι Ρομά και μετανάστες, αποτελούν μεν μικρό κομμάτι του 

πληθυσμού αλλά συνεισφέρουν δυσανάλογα στο φορτίο των νοσημάτων αυτών. Ο ορθολογικός 

προγραμματισμός πολιτικών δημόσιας υγείας προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα στατιστικών δεδομένων για τον 

επιπολασμό διαφόρων νοσημάτων στον πληθυσμό. Τέτοια δεδομένα δεν είναι στην Ελλάδα διαθέσιμα για HCV, 

HBV, HIV.  

Ο σκοπός του Έργου είναι η εκτίμηση του επιπολασμού των HBV, HCV και της HIV στο γενικό ενήλικο 

πληθυσμό και σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου (Ρομά και μετανάστες) και των καθοριστικών του παραγόντων, 

η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πληθυσμών στόχων, η παροχή συμβουλευτικής, η σύνδεση των 

οροθετικών με το σύστημα φροντίδας ασθενών, η διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης των Ρομά και 

μεταναστών στο σύστημα υγείας, ο εμβολιασμός έναντι HBV του μετακινούμενου πληθυσμού και εκτίμηση του 

μελλοντικού νοσολογικού φορτίου από τις λοιμώξεις αυτές και τις ανάγκες του συστήματος υγείας. 

Οι στόχοι του έργου είναι: 1) Εντοπισμός ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και περιοχών με υψηλό επιπολασμό 

ηπατίτιδας Β, C και HIV, 2) Αποσαφήνιση της επιδημιολογίας των λοιμώξεων αυτών στον ελληνικό πληθυσμό 

(επιπολασμός, παράγοντες κινδύνου), 3) Συμβολή στη μείωση της μετάδοσης τόσο μέσω του εντοπισμού των 

αδιάγνωστων περιστατικών όσο και μέσω της ενημέρωσης, συμβουλευτικής και εμβολιασμού,        4) Μείωση 

μακροπρόθεσμων πιθανών επιπλοκών (εμφάνιση κίρρωσης, ηπατικής ανεπάρκειας, ηπατοκυτταρικού καρκίνου, 

AIDS)  μέσω του εντοπισμού των αδιάγνωστων περιπτώσεων (η έγκαιρη λήψη θεραπείας μειώνει τον κίνδυνο 

για σοβαρές επιπλοκές)  και μέσω της μείωσης της μετάδοσης, 5) Εκτίμηση του αναμενόμενου φορτίου της 

ηπατίτιδας Β και C στα επόμενα έτη και τις ανάγκες του συστήματος υγείας (θεραπεία, μεταμοσχεύσεις κλπ), 6) 

Αξιολόγηση με μαθηματικά μοντέλα της αποτελεσματικότητας διάφορων σεναρίων παρέμβασης στη μείωση του 

νοσολογικού φορτίου που αναμένεται στο μέλλον, 7)Προτάσεις για παρεμβάσεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας και 8) Βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης ομάδων πληθυσμού με κατά τεκμήριο μειωμένη 

προσβασιμότητα στην πληροφορία και στις υπηρεσίες υγείας (μετανάστες, Ρομά) μέσω της ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της μελέτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Αθήνα,   …./ …./ …..    

Όνομα        : ………………………………………………………………. 

Επώνυμο   : ………………………………………………………………. 

Δ/νση         : ………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο : ………………………………………………………………. 

Ε-mail        : ……………………………………………………………… 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της 03261/2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση  

σύμβασης μίσθωσης έργου για την ερευνητική  υποστήριξη του έργου με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΟΓΕΝΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ B, C ΚΑΙ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ 

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ» και με ΚΑ 11780. 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησή σας, σάς υποβάλλω αίτηση για την / τις ακόλουθη / ες  ειδικότητα / ες: 

 

 

1 ΙΑΤΡΟΣ  

2 ΙΑΤΡΟΣ  

3 ΙΑΤΡΟΣ  

4 ΙΑΤΡΟΣ  

5 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ    

6 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ    

7 ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ SOS  

8 ΙΑΤΡΟΣ  

9 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ    

 

 

       Ο / Η υποβάλων/ ουσα Πρόταση   
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