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ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 04/06/2015
Αρ. Πρωτ. 41420/2015

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:
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»
Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» που εντάσσεται σε τρεις άξονες προτεραιότητας , με
Επιστημονικό Υπεύθυνο την κ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» της
Κατηγορίας Πράξης με τίτλο «Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας», και ειδικότερα
του Υποέργου 1 με τίτλο : «Μεθοδολογία-Εργαλεία», ζητείται άτομο για την κλινική υποστήριξη
του έργου.
Η Πράξη/Δράση έχει προϋπολογισμό 999.720€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του

Άξονας προτεραιότητας 13: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης»
Άξονας 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»
Άξονας προτεραιότητας 15: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου»
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φυσικού
1/1/2013 έως 30/9/2015. Η σύμβαση που θα
υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης 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
Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών
Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ, 2ος όροφος
με την ένδειξη «ΕΣΠΑ - EΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – Κωδ.11738»
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι
την 25η Ιουνίου 2015 (25/06/2015), 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
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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. 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 απαραίτητα 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, σε
περίπτωση που ο επιλεχθείς παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος εκπληρώνει
πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Η αντικατάσταση του επιλεχθέντος θα γίνει
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’).
10. Για τους άρρενες υποψηφίους: Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις.
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. Ειδικότητα:
Πλήθος συνεργατών:
Αντικείμενο
σύμβασης μίσθωσης
έργου:
Διάρκεια σύμβασης
μίσθωσης έργου:
Τρόπος παραλαβής
του ανατεθέντος
έργου:
Προτεινόμενη
αμοιβή:

Απαραίτητα
προσόντα:
Επιθυμητά προσόντα:

Ιατρός, με εμπειρία στην Ενδοκρινολογία Ενηλίκων ή Παίδων (ΚΩΔ. ΙΕ)
Μία (1) θέση
Παραδοτέο 1.3: Καταγραφή βιοχημικών και ενδοκρινολογικών
παραμέτρων, πρωτεομικού προφίλ καθώς και γενετικών παραμέτρων
σε 1.000-1.500 παιδιά με υπερβαρότητα και παχυσαρκία πριν και
μετά από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις
Η διάρκεια θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της πράξης
Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα
πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών)
από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.
Το συνολικό κόστος του παραγόμενου έργου χωριζόμενο ανά μήνα
για την κατηγορία αυτή του συνεργάτη θα είναι 1.300€
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία μπορεί να
καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να
εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο
παραστατικό.
Πτυχίο Ιατρικής
Εργασιακή Εμπειρία
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα/μελέτες
Γνώση SPSS
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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:
Α/Α
1
1.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Απαραίτητα προσόντα
Τίτλος σπουδών

1.2

Εργασιακή Εμπειρία

1.3

Συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα/μελέτες

2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Επιθυμητά προσόντα
Γνώση SPSS
Συνέντευξη
Επικοινωνία
Οργανωτική ικανότητα
Κρίση
Ομαδικότητα / Συνεργασία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
60%

Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου
σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 10
έως 1 έτος: 40 μονάδες
από 1 έτος έως 3 έτη : 100 μονάδες
από 3 έτη και επάνω: 200 μονάδες
έως 1 έτος: 60 μονάδες
από 1 έτος έως 3 έτη : 150 μονάδες
από 3 έτη και επάνω: 300 μονάδες
20%
200 μονάδες
20%
0-50 μονάδες
0-50 μονάδες
0-50 μονάδες
0-50 μονάδες

Επεξηγήσεις
▪ Επικοινωνία: Να είναι κατά κανόνα άμεσος, ακριβής, διακριτικός και ευγενής.
▪ Οργανωτική ικανότητα: Μπορεί να σχεδιάζει, οργανώνει, εφαρμόζει και γενικά να ενεργεί
κάτω από συνθήκες πίεσης.
▪ Κρίση: Μπορεί να προγραμματίζει με υπευθυνότητα την εργασία που του έχει ανατεθεί και
εκτιμά εύστοχα τις σημαντικές παραμέτρους για την επίτευξή της .
▪ Ομαδικότητα / Συνεργασία: Μπορεί να συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του
ανεξαρτήτως ιεραρχίας, και να συμμετέχει ενεργά στην επίτευξη του κοινού στόχου.
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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. Π. Κάσσαρη, email: childhood-obesity@med.uoa.gr

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Καθηγητής Θ. Σφηκόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας του 21ου
αιώνα, και έχει πάρει διαστάσεις ‘επιδημίας’ τόσο στη χώρα μας όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.
Στην Ελλάδα, το ποσοστό υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική
ηλικία ανέρχεται στο 30%. Δεδομένου ότι στη χώρα μας έχουμε περίπου 100,000 γεννήσεις τον
χρόνο, σε 18 χρόνια (από την γέννηση μέχρι την ενηλικίωση) θα έχουμε 1,800,000 παιδιά και
εφήβους. Με βάση αυτά τα δεδομένα, αυτή τη χρονική στιγμή, 600,000 παιδιά και έφηβοι
(30% του 1,800,000) στην Ελλάδα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα.
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης παρέμβασης για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική
ηλικία, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τόσο τις δομές του υπάρχοντος δημοσίου συστήματος υγείας
όσο και όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το Τμήμα
Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» θα
αποτελέσει Εθνικό Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας
κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία στην Ελλάδα και θα αναλάβει τον συντονισμό και
διεκπεραίωση όλων των σχετικών δράσεων.
Στόχοι του έργου είναι: 1) να καταγράψει τα ανθρωπομετρικά δεδομένα,
συμπεριλαμβανομένου του δείκτη μάζας σώματος, σε παιδιά και εφήβους που προσέρχονται
σε Παιδιάτρους ή Γενικούς Γιατρούς για οξέα ή χρόνια ιατρικά προβλήματα, 2) να καθοδηγήσει
με σαφήνεια τους Παιδιάτρους, Γενικούς Γιατρούς και άλλους επιστήμονες υγείας σχετικά με
το πώς θα διακινήσουν ένα υπέρβαρο ή παχύσαρκο παιδί, 3) να συντονίσει τους φορείς που
εμπλέκονται στην υγεία του παιδιού σχετικά με την αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και
παχυσαρκίας, και 4) να ενημερώσει επιστήμονες υγείας και γονείς, καθώς και όλους τους
φορείς που σχετίζονται με τη διατροφή και την άσκηση του παιδιού, σχετικά με την πρόληψη
και αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Αθήνα, …./ …./ …..
Όνομα

: ……………………………………………………………….

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

: ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………….
Ε-mail

: ………………………………………………………………

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ: ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ
ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση
σύμβασης μίσθωσης έργου για την κλινική και τεχνική υποστήριξη του έργου με τίτλο
««ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» και ειδικότερα του Υποέργου 1
με τίτλο : «Μεθοδολογία-Εργαλεία» (Κωδ. Έρευνας 11738)
Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησή σας, σάς υποβάλλω αίτηση για την / τις ακόλουθη / ες
ειδικότητα / ες:
1

Ιατρός, με εμπειρία στην Ενδοκρινολογία Ενηλίκων ή Παίδων (ΚΩΔ. ΙΕ)

Ο / Η υποβάλων/ ουσα Πρόταση
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