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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας1 (ΕΙΥ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "ΥΔΡΙΑ. Πρόγραμμα και 

στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού Πληθυσμού: ανάπτυξη και 

εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση" (MΙS 346816) (Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 

«Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού»), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 

από εθνικούς πόρους, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις έργου  εξωτερικό 

συνεργάτη της εξής ειδικότητας: 1) Γραμματέα. 

 

Αναλυτική Περιγραφή Ειδικοτήτας 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού μελετήσουν τη συνοπτική περιγραφή του έργου (βλ. 

Παράρτημα), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση (βλ επισυναπτόμενη 

αίτηση) για την παρακάτω ειδικότητα: 

 

1) Γραμματέα 

Αντικείμενο εργασίας:  Γραμματειακή υποστήριξη σε όλα τα Παραδοτέα της Πράξης. 

Γραμματειακή υποστήριξη στην κατάρτιση των έξι διμηνιαίων εκθέσεων και αναφορών 

προόδου. Γραμματειακή υποστήριξη στην κατάρτιση των δύο εξαμηνιαίων εκθέσεων και 

αναφορών προόδου. Συμβολή στην οργάνωση και υποστήριξη των δεκατριών ενημερωτικών 

ημερίδων(μία ανά περιφέρεια). Συμβολή στην επικαιροποίηση της δεύτερης εξαμηνιαίας 

έκθεσης και αναφοράς προόδου. Συμβολή στην οργάνωση και υποστήριξη του συνεδρίου 

διάχυσης των αποτελεσμάτων της Πράξης. Γραμματειακή υποστήριξη στην κατάρτιση του 

                                                           
1 Το κοινωφελές ίδρυμα "Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας" αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και τον 
έλεγχο των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διέπεται από τις διατάξεις του αν 
2039/1939  
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ηλεκτρονικού αρχείου ομαδοποιημένων αποτελεσμάτων της έρευνας. Γραμματειακή 

υποστήριξη στην κατάρτιση της έκθεσης συμπερασμάτων της πράξης 

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 

 Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 Καλή γνώση και ικανότητα χειρισμού Η/Υ. 

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 Εργασιακή εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη έργων χρηματοδοτούμενων ή  

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Εμπειρία στην υποστήριξη της οργάνωσης σεμιναρίων και συνεδρίων. 

 Εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη κοινωφελών ιδρυμάτων που διέπονται από τις  

διατάξεις του α.ν. 2039/1939. 

 Γνώση του υφιστάμενου θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου που αφορά  

στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007 - 2013. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 9 μήνες από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
Με την συμβολή της 

Ελλάδας 
και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

www.epanad.gov.gr 
 

www.espa.gr 

 

Κατάθεση δικαιολογητικών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως (καθημερινά, εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από 10.00 έως14.00) είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή μέχρι και την  

Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2013, τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά : 

 Αίτηση (βλ επισυναπτόμενη αίτηση) 

 Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα) 

 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών 

 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – συστατικές επιστολές - υπεύθυνες δηλώσεις 

σχετικά με την εμπειρία (αφορά τους αυτοαπασχολούμενους - ελεύθερους 

επαγγελματίες)   

 Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών κατατίθενται (εφόσον 

υπάρχουν), άλλως υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σύμφωνα με το υπόδειγμα 

Europass περί των σχετικών δεξιοτήτων του (απαραίτητο επίπεδο Β2)  

 Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσεως χρήσης Η/Υ (εφόσον υπάρχει), 

άλλως δήλωση του υποψηφίου περί των σχετικών δεξιοτήτων του 

 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι 

ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των 

ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους. 

Η κατάθεση των προαναφερθέντων δικαιολογητικών πρέπει να γίνει σε κλειστό φάκελο στον 

οποίο εξωτερικά θα αναγράφονται ευκρινώς: 

-  Στα στοιχεία του αποστολέα,  το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του υποψηφίου 

-  Στα στοιχεία του παραλήπτη, "Προς Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας, Καισαρείας 13 & 

Αλεξανδρουπόλεως, ΤΚ 11 527, Αθήνα ".  

- Επιπλέον, στο φάκελο να αναγράφεται η φράση "ΑΙΤΗΣΗ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

(αρ. πρωτ.: 148) για την Πράξη «ΥΔΡΙΑ. Πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την 

υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού Πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή 

μεθοδολογίας και αποτύπωση»"  

 

Η εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών που θα αποσταλεί ταχυδρομικά 

αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το ΕΙΥ να συνάψει συνεργασία 

με τους ενδιαφερόμενους και δεν δημιουργεί δικαιώματα προσδοκίας. 
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Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του EIY 

www.hhf-greece.gr και στην ιστοσελίδα www.ygeia-pronoia.gr. 

 

Διαδικασία αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και θα 

πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: 

 

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

εάν οι υποψήφιοι έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως 

ανωτέρω ορίζονται. Εφόσον έχουν προσκομίσει κανονικά τα ρηθέντα δικαιολογητικά, οι 

υποψήφιοι θα αξιολογηθούν βάσει των κριτηρίων που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα. 

Η επιτροπή θα δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση ή/και διευκρίνιση των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, εάν την κρίνει απαραίτητη. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α. Εργασιακή εμπειρία  

 

40 βαθμούς  Σχετική συστατική επιστολή  

Αντίγραφο σύμβασης τυχόν 

προηγούμενης εργασίας.  

Βεβαίωση με αναλυτική 

περιγραφή καθηκόντων, 

συστατικές επιστολές 

 

 

β. Άριστη γνώση ξένης 

γλώσσας πλέον της αγγλικής. 

 

20 βαθμούς Σχετικές βεβαίωσεις-

αντίγραφα πιστοποιητικών 

 

γ. Μεταπτυχιακές Σπουδές 

και σεμινάρια κλπ. 

20 βαθμούς Βεβαίωση Σεμιναρίων, 

μεταπτυχιακών, ημερίδων 

κλπ. 

 

δ. Κατανόηση των 

απαιτήσεων της θέσης, των 

στόχων του έργου και των 

κρίσιμων παραγόντων 

επιτυχίας του. 

20 βαθμούς Προσωπική συνέντευξη  

ΣΥΝΟΛΟ 100   

 

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν 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 δύναται να εφαρμόσει 
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προφορική ή/και γραπτή δοκιμασία για την τελική επιλογή των υποψηφίων προκειμένου να 

διασφαλιστεί η καταλληλότητα και επάρκεια 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 του χρονοδιαγράμματος επιτυχούς 

ολοκλήρωσης της Πράξης. 

 

 

 

Η Υπεύθυνη της Πράξης 
 

Αντωνία Τριχοπούλου 
Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:  

Η Πράξη "ΥΔΡΙΑ. Πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού 

πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση ", με συνολικό προϋπολογισμό 

1.489.324,99 €,  στοχεύει στην προσαρμογή διεθνών προτύπων και τη δημιουργία και εφαρμογή 

εργαλείων και μεθοδολογίας αποτύπωσης της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα, με γνώμονα τη 

βελτίωση των πολιτικών προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου αυτού 

θα πραγματοποιηθεί καταγραφή διαφόρων κοινωνικό-οικονομικών στοιχείων και δεδομένων υγείας, 

καθώς και εκτίμηση διατροφικών, ανθρωπομετρικών και βιοχημικών δεικτών σε αντιπροσωπευτικό 

δείγμα του πληθυσμού, αποτελούμενο από τουλάχιστον 4000 ενήλικες κατοίκους της Ελλάδος.  

Η υλοποίηση της Πράξης επιμερίζεται στις εξής φάσεις: 

- Φάση 1: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προσαρμογή μεθόδων και προτύπων, διαμόρφωση δικτύου 

εφαρμογής, προετοιμασία προσωπικού και επιλογή δείγματος.  Η πρώτη φάση αναφέρεται στην 

οργάνωση της μελέτης και ειδικότερα αφορά την κατάρτιση σχεδίου για όλες τις εργασίες της 

μελέτης, με έμφαση στην προετοιμασία των επιτόπιων ερευνών και στην κατάρτιση του Δικτύου 

Εφαρμογής της Πράξης. 

- Φάση 2: Ένταξη των συμμετεχόντων και συλλογή δεδομένων. Σε αυτήν τη φάση θα πραγματοποιηθεί η 

επιτόπια συλλογή των δεδομένων σε στρωματοποιημένο δείγμα 4 χιλιάδων (4000) ατόμων, 

αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πληθυσμού. Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει στα κατά τόπους 

Κέντρα Υγείας της χώρας, με τη συνεργασία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ), της ειδικής ομάδας του ΕΙΥ και του Δικτύου Εφαρμογής της Πράξης. 

- Φάση 3: Διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων. Εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων πολιτικής. 

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Η διαχείριση και ανάλυση των  στοιχείων που θα συλλεχθούν κατά 

την επιτόπια έρευνα θα αποτελέσει τη βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων καθώς και τη 

διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων πολιτικής για την υγεία του πληθυσμού . 

 

 

 


