
 
www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης  

 
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

 

 

            

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ταχ. Διεύθυνση : Λαμψάκου 5  Πόλη: Αθήνα    
Ταχ. Κώδικας : 11528  Ημερομηνία :04/07/2012 
Πληροφορίες : Γιαννοπούλου Κατερίνα  Αρ. Πρωτ. 136 
Τηλέφωνο : 210 7222 727   
Fax : 210 7487 658   
E-mail : info@ispm.gr   

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Σύντομη περιγραφή φορέα 

Α. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί 

μία επιστημονική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΙΚΠΙ 

έχει εκτελέσει άνω των 100 μελετών και προγραμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων 

αφορά προγράμματα προαγωγής και αγωγής υγείας, επιδημιολογικές μελέτες, μελέτες 

σχεδιασμού και βιωσιμότητας νοσοκομειακών και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, 

υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής καθώς και συστήματα περίθαλψης για ομάδες 

ασφαλισμένων. 

Σκοπός της εταιρείας είναι η έρευνα, ανάπτυξη και προώθηση της κοινωνικής και 

προληπτικής ιατρικής και της προαγωγής υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι 

δραστηριότητες της εταιρείας εξυπηρετούν αποκλειστικά τον παραπάνω σκοπό και σαν 

τέτοιες ενδεικτικά αναφέρονται: 

α) η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων. 

β) η διεξαγωγή εφαρμοσμένων προγραμμάτων 

γ) οι εκδοτικές δραστηριότητες (περιοδικό, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, κ.λ.π.) 

δ) η ανάληψη και διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων 

ε) η διενέργεια επιστημονικών εκδηλώσεων (συνέδρια, συμπόσια, διαλέξεις κ.λ.π.) 

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος παρεμβάσεων πρόσληψης – προαγωγής υγείας 

σε υφιστάμενα δίκτυα στην περιφέρεια Αττικής 

Β. Το έργο «Πρόγραμμα παρεμβάσεων πρόσληψης – προαγωγής υγείας σε υφιστάμενα 

δίκτυα στην περιφέρεια Αττικής», που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

mailto:info@ispm.gr


 
www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης  

 
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

 

 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) Άξονας Προτεραιότητας 14 - Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα 

Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της 

Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου στοχεύει στο 

σχεδιασμό και υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου και 

ενημέρωσης του πληθυσμού για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, του 

καρκίνου και του διαβήτη στην Περιφέρεια Αττικής με έμφαση στους κοινωνικο-οικονομικά 

υποβαθμισμένους πληθυσμούς Δήμων. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των Υποέργων: 

Υποέργο 1. Σχεδιασμός & υλοποίηση προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για 

καρκίνο, καρδιαγγειακά & διαβήτη, για την υλοποίηση του οποίου το ΙΚΠΙ θα  συνεργαστεί 

με σύμβαση ανάθεσης έργου. 

Υποέργο 2. Ενημέρωση, προβολή και προώθηση προγράμματος. 

Υποέργο 3. Αξιολόγηση έργου. 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1, το ΙΚΠΙ πρόκειται να συνεργαστεί με άτομα με αποδεδειγμένη 

εμπειρία στον χώρο της Προαγωγής Υγείας στις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και 

της Προαγωγής Υγείας στην Κοινότητα, ως επίσης με άτομα για την εξειδικευμένη τεχνική 

υποστήριξη του έργου.  

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1.1. Διοίκηση, συντονισμός & υποστήριξη του έργου 

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης υποδράσης είναι η οργάνωση της κεντρικής διοίκησης 

και η ανάπτυξη του μηχανισμού συντονισμού και υποστήριξης του έργου. Η γραμματειακή/ 

διοικητική υποστήριξη θα παρέχεται από το υπάρχον μόνιμο προσωπικό του ΙΚΠΙ, ενώ 

πρόσθετα για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη θα επιλεγούν δύο επιπλέον άτομα, 

οικονομολόγοι με αποδεδειγμένη εμπειρία στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων έργων με σύμβαση έργου διάρκειας 24 μηνών (η απασχόληση 

στην Ο.Ε. 1.1. συνίσταται σε 9 Α/Μ αθροιστικά και για τα δύο άτομα, 4,5 Α/Μ έκαστος). 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.2. Ανάπτυξη υλικού ενημέρωσης/ δικτυακής πύλης - 

ερωτηματολογίου υγείας 

Στο πλαίσιο του ΠΕ 1.2. θα αναπτυχθεί το υλικό ενημέρωσης των εντύπων που θα 

παραχθούν/ διανεμηθούν στο Υποέργο 2 και ειδικότερα: α) Ανάπτυξη/ συγγραφή κειμένου 

4σέλιδων φυλλαδίων ενημέρωσης και αυτοβοήθειας για κάθε ένα από τα εξής: 1. Πρόληψη 

σακχαρώδους διαβήτη, 2. Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων, 3. Πρόληψη καρκίνου. 

Στα φυλλάδια αυτά θα περιλαμβάνονται οι επιστημονικά τεκμηριωμένες συστάσεις για την 

τακτική πραγματοποίηση των απαραίτητων προληπτικών εξετάσεων, καθώς και οδηγίες για 

την πρόληψη των ανωτέρω νοσημάτων, β) Ανάπτυξη/ συγγραφή κειμένου 

πλαστικοποιημένης κάρτας με τις βασικές προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να κάνει 

κανείς (κατά φύλο και ηλικία), γ) Ανάπτυξη/ συγγραφή κειμένου Ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης της υγείας και των βασικών παραγόντων κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι 

ερωτηθέντες, οδηγίες για τη βελτίωση της υγείας τους, καθώς και οδηγίες για την 
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πραγματοποίηση των ενδεδειγμένων προληπτικών εξετάσεων, ανάλογα με το φύλο, την 

ηλικία και το ατομικό ιστορικό τους.  

Πρόσθετα, θα δημιουργηθεί το υλικό για την ιστοσελίδα, τις διαδραστικές εφαρμογές που 

θα αναπτυχθούν, αλλά και των καταχωρήσεων στα έντυπα μέσα και των ραδιοφωνικών 

μηνυμάτων που θα προβληθούν από τα ΜΜΕ.  

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Ομάδας Εργασίας 1.2., το ΙΚΠΙ θα συνεργαστεί με 

σύμβαση ανάθεσης έργου με:   

1. Ιατρό με σύμβαση έργου διάρκειας 11 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.2. 

συνίσταται σε 4 Α/Μ) 

2. Ιατρό με σύμβαση έργου διάρκειας 11 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.2. 

συνίσταται σε 7 Α/Μ). Σημειώνεται ότι επιθυμητό είναι η παρούσα θέση να 

λειτουργεί συνδυαστικά με την Ομάδα Εργασίας 1.3. και την Ομάδα Εργασίας 1.4.. 

Το άτομο που θα επιλεγεί θα πληροί τα κριτήρια και των τριών Ομάδων Εργασιών. 

3. Ψυχολόγο με σύμβαση έργου διάρκειας 11 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.2. 

συνίσταται σε 0,5 Α/Μ). Σημειώνεται ότι επιθυμητό είναι η παρούσα θέση να 

λειτουργεί συνδυαστικά με την Ομάδα Εργασίας 1.4. Το άτομο που θα επιλεγεί θα 

πληροί τα κριτήρια και των δύο Ομάδων Εργασιών. 

4. Ψυχολόγο με σύμβαση έργου διάρκειας 11 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.2. 

συνίσταται σε 0,5 Α/Μ). Σημειώνεται ότι επιθυμητό είναι η παρούσα θέση να 

λειτουργεί συνδυαστικά με την Ομάδα Εργασίας 1.4. Το άτομο που θα επιλεγεί θα 

πληροί τα κριτήρια και των δύο Ομάδων Εργασιών. 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.3: Διανομή - Καταγραφή ερωτηματολογίου υγείας & Αξιολόγηση 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες που θα προσέρχονται για την 

πραγματοποίηση προσυμπτωματικού ελέγχου, θα συμπληρώνουν εθελοντικά ένα 

ερωτηματολόγιο υγείας και θα λαμβάνουν έντυπη ή ηλεκτρονική (εφόσον είναι κάτοχοι 

λογαριασμού ηλεκτρονικής διεύθυνσης) έκθεση αξιολόγησης της υγείας τους. Η έκθεση θα 

περιλαμβάνει αξιολόγηση των βασικών παραγόντων κινδύνου που αντιμετωπίζουν, 

επεξήγηση της επίδρασης των παραγόντων αυτών στην υγεία τους, σε συνδυασμό με 

πιθανή γενετική προδιάθεση, όπως αυτή συνάγεται από το κληρονομικό ιστορικό, οδηγίες 

για τη βελτίωση της υγείας τους, καθώς και οδηγίες για την πραγματοποίηση των 

ενδεδειγμένων προληπτικών εξετάσεων, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και το ατομικό 

ιστορικό τους. Έτσι, θα είναι δυνατή όχι απλά η περιστασιακή πραγματοποίηση 

συγκεκριμένων προληπτικών εξετάσεων, αλλά η κατανόηση των διαδικασιών και των 

παραγόντων που προκαλούν την ασθένεια και η εφαρμογή ενός πιο ολοκληρωμένου και 

ουσιαστικού προγράμματος πρόληψης, προσαρμοσμένου στις ανάγκες του ατόμου. 

Υπολογίζεται να διανεμηθούν 1.000 ερωτηματολόγια, όσα και τα άτομα που θα 

πραγματοποιήσουν τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Τα δεδομένα από τα συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΙΚΠΙ, ώστε να 

είναι δυνατός ο υπολογισμός συγκεκριμένων δεικτών, που χρησιμοποιούνται στην έκθεση 

υγείας, όπως και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων.  
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Το ΙΚΠΙ θα συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με  

1. Ιατρό, με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.3. 

συνίσταται σε 250 τεμάχια). Σημειώνεται ότι επιθυμητό είναι η παρούσα θέση 

λειτουργεί συνδυαστικά με την Ομάδα Εργασίας 1.2. και την Ομάδα Εργασίας 1.4.. 

Το άτομο που θα επιλεγεί θα πληροί τα κριτήρια και των τριών Ομάδων Εργασιών.  

2. Ιατρό, με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.3. 

συνίσταται σε 250 τεμάχια). 

3. Ιατρό, με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.3. 

συνίσταται σε 250 τεμάχια). 

4. Ιατρό, με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 

1.3.συνίσταται σε 250 τεμάχια). 

5. Ψυχολόγο με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.3. 

συνίσταται σε 320 τεμάχια). 

6. Ψυχολόγο με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.3. 

συνίσταται σε 340 τεμάχια). 

7. Ψυχολόγο με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.3. 

συνίσταται σε 340 τεμάχια). 

8. Διατροφολόγο, με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 

1.3. συνίσταται σε 500 τεμάχια). 

9. Διατροφολόγο, με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 

1.3. συνίσταται σε 500 τεμάχια). 

10. Βιολόγο με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.3. 

συνίσταται σε 1.000 τεμάχια). 

για να καλυφθεί όλο το διεπιστημονικό φάσμα του ερωτηματολογίου και να δοθούν 

ολοκληρωμένες συστάσεις στον πολίτη από μια ολιστική σκοπιά.  

Ακόμη, για την καταχώρηση των δεδομένων των ερωτηματολογίων θα επιλεγούν 4 άτομα 

καταχωρητές: 

1. καταχωρητής με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.3. 

συνίσταται σε 220 τεμάχια). 

2. καταχωρητής με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 

1.3.συνίσταται σε 260 τεμάχια). 

3. καταχωρητής με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 

1.3.συνίσταται σε 260 τεμάχια). 

4. καταχωρητής με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.3. 

συνίσταται σε 260 τεμάχια). 
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.4: Πραγματοποίηση ενημερωτικών ομιλιών για θέματα πρόληψης 

και προαγωγής υγείας 

Στο ΕΔΔΥΠΠΥ ανήκουν σήμερα 42 δήμοι της Περιφέρειας Αττικής, ενώ στο ΕΔΝΥΠΥ ανήκουν 

23 νοσοκομεία της Αττικής. Μεταξύ των δήμων και των νοσοκομείων αυτών, θα επιλεγούν 

τα σημεία, στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, με βάση τις 

ανάγκες του προγράμματος και τις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν οι προληπτικές 

εξετάσεις του Π.Ε. 1.5. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 40 ομιλίες, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην προσέλκυση κοινού που ανήκει σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι άνεργοι, οι οικονομικά 

αδύναμοι, οι μετανάστες, οι ανασφάλιστοι κτλ. Κάθε εκδήλωση θα έχει διάρκεια περίπου 2 

ώρες και θα περιλαμβάνει την ομιλία δυο ομιλητών, ενώ θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση 

με το κοινό. Το ΙΚΠΙ θα συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με: 

1. Ιατρό, με σύμβαση έργου διάρκειας 19 μηνών (η απασχόληση στο έργο συνίσταται 
σε 40 ωριαίες ομιλίες). Σημειώνεται ότι επιθυμητό είναι η παρούσα θέση να 
λειτουργεί συνδυαστικά με την Ομάδα Εργασίας 1.2. και την Ομάδα Εργασίας 1.3.. 
Το άτομο που θα επιλεγεί θα πληροί τα κριτήρια και των τριών Ομάδων Εργασιών. 
 

2. Ψυχολόγο με σύμβαση έργου διάρκειας 19 μηνών (η απασχόληση στο έργο 
συνίσταται σε 20 ωριαίες ομιλίες). Σημειώνεται ότι επιθυμητό είναι η παρούσα 
θέση να λειτουργεί συνδυαστικά με την Ομάδα Εργασίας 1.2. Το άτομο που θα 
επιλεγεί θα πληροί τα κριτήρια και των δύο Ομάδων Εργασιών. 
 

3. Ψυχολόγο με σύμβαση έργου διάρκειας 19 μηνών (η απασχόληση στο έργο 
συνίσταται σε 20 ωριαίες ομιλίες). Σημειώνεται ότι επιθυμητό είναι η παρούσα 
θέση να λειτουργεί συνδυαστικά με την Ομάδα Εργασίας 1.2. Το άτομο που θα 
επιλεγεί θα πληροί τα κριτήρια και των δύο Ομάδων Εργασιών. 
 
    

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.5: Διοργάνωση ειδικών προγραμμάτων πραγματοποίησης 

προληπτικών εξετάσεων 

Σε συνεννόηση με Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία και Δήμους των Δικτύων, θα 
πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις (μέτρηση σακχάρου, χοληστερόλης και 
αρτηριακής πίεσης, μαστογραφία, τεστ Παπανικολάου, ανίχνευση αιμοσφαιρίνης στα 
κόπρανα) για τον ενδιαφερόμενο πληθυσμό. Το ΙΚΠΙ θα έχει την ευθύνη προώθησης των 
ενεργειών και διάχυσης της πληροφορίας σε τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας τους διαύλους 
επικοινωνίας που διαθέτει (περιοδικό Νέα Υγεία, ενημερωτικά δελτία ΕΔΝΥΠΥ, ΕΔΔΥΠΠΥ, 
ιστοσελίδα) και σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους επιστημονικούς φορείς.   

Για το συντονισμό των ατόμων που θα επωφεληθούν των εξετάσεων, θα απασχοληθεί 
άτομο από το υφιστάμενο προσωπικό του φορέα, το οποίο θα αναλάβει την καθημερινή 
εποπτεία της διαδικασίας των εξετάσεων από τα 1.000 άτομα. Η επιλογή του πρόσθετου 
προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με την κάλυψη των αναγκών για την υποστήριξη 
(επιστημονική) των επωφελούμενων ατόμων. Το ΙΚΠΙ θα συνεργαστεί με σύμβαση 
ανάθεσης έργου με: 

1. Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας (1), με γνώσεις σε θέματα συμπεριφοριστική/ γνωσιακή 
προσέγγιση με σκοπό την υποστήριξη και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την 
πρόληψη και προαγωγή υγείας βάσει των χαρακτηριστικών των ωφελουμένων, με 
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σύμβαση έργου διάρκειας 19 μηνών (η απασχόληση στο έργο συνίσταται σε  5,2 
Α/Μ)  
 
 

Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.) 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 

2. Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο, μεταπτυχιακό) στην Οικονομική Επιστήμη 

3. Βιογραφικό Σημείωμα 

4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην τεχνική/ διαχειριστική υποστήριξη σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα και ειδικότερα σε έργα της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης   

5. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη κατάρτισης σχετικής με το αντικείμενο της Αγωγής και 
προαγωγής Υγείας 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.2. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ (2 άτομα) 

1. Αίτηση υποψηφιότητας  

2. Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο) στην Ιατρική 

3. Μεταπτυχιακές σπουδές,  τίτλος διδακτορικού ή ερευνητική εμπειρία στην παθολογία ή 
γενική ιατρική ή δημόσια υγείας ή την Προαγωγή και Αγωγή Υγείας 

4. Κλινική εμπειρία στην παθολογία ή γενική ιατρική ή δημόσια υγείας ή/και προϋπηρεσία 
στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας 

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος  

6. Βιογραφικό σημείωμα 

7. Επιθυμητή είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Ε. και 
ειδικότερα η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενο έργο με αντικείμενο σχετικό με το 
έργο (λ.χ. στην προαγωγή & αγωγή υγείας) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (2 άτομα) 

1. Αίτηση υποψηφιότητας  

2. Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο) στην Ψυχολογία 

3. Μεταπτυχιακές σπουδές ή/και προϋπηρεσία στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας 

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος  

5. Βιογραφικό σημείωμα 

6. Επιθυμητή είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Ε. και 
ειδικότερα η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενο έργο με αντικείμενο σχετικό με το 
έργο (λ.χ. στην προαγωγή & αγωγή υγείας) 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.3. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ (4 άτομα) 

1. Αίτηση υποψηφιότητας  

2. Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο) στην Ιατρική 

3. Μεταπτυχιακές σπουδές,  τίτλος διδακτορικού ή ερευνητική εμπειρία στην παθολογία ή 
γενική ιατρική ή δημόσια υγείας ή την Προαγωγή και Αγωγή Υγείας 

4. Κλινική εμπειρία στην παθολογία ή γενική ιατρική ή δημόσια υγείας ή/και προϋπηρεσία 
στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας 

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος  

6. Βιογραφικό σημείωμα 

7. Επιθυμητή είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Ε. και 
ειδικότερα η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενο έργο με αντικείμενο σχετικό με το 
έργο (λ.χ. στην προαγωγή & αγωγή υγείας)) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (3 άτομα) 
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Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

1. Αίτηση υποψηφιότητας  

2. Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο) στην Ψυχολογία 

3. Μεταπτυχιακές σπουδές ή/και προϋπηρεσία στην Προαγωγής και Αγωγής Υγείας 

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος  

5. Βιογραφικό σημείωμα 

6. Επιθυμητή είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Ε. και 
ειδικότερα η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενο έργο με αντικείμενο σχετικό με το 
έργο (λ.χ. στην προαγωγή & αγωγή υγείας) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ (2 άτομα) 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 

2. Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο) στην Διαιτολογία και Διατροφή ή μεταπτυχιακός ή/και 
διδακτορικός τίτλος στην διατροφή ή τη δημόσια υγεία 

3. Εμπειρία από ερευνητικά προγράμματα  ή Προϋπηρεσία στον τομέα της Πρόληψης, της 
Προαγωγής και Αγωγής Υγείας  (τομέας  Διατροφής) 

4. Βιογραφικό σημείωμα 

5. Επιθυμητή είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Ε. και 
ειδικότερα η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενο έργο με αντικείμενο σχετικό με το 
έργο (λ.χ. στην προαγωγή & αγωγή υγείας) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥ (1 άτομο) 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 

2. Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο) στη Βιολογία  

3. Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα 

4. Βιογραφικό σημείωμα 

5. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος  

6. Επιθυμητή είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Ε. και 
ειδικότερα η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενο έργο με αντικείμενο σχετικό με το 
έργο (λ.χ. στην προαγωγή & αγωγή υγείας) 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ 

1. Γνώση χειρισμού των προγραμμάτων γραφείου στον Η/Υ και καλή γνώση χρήσης 
διαδικτύου. 

Σημείωση: Η καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ και διαδικτύου μπορεί να πιστοποιηθεί 
και με δικαιολογητικό από επαγγελματική εμπειρία, βεβαιώσεις από εκπαιδευτικούς φορείς. Ο 
φορέας διατηρεί το δικαίωμα υποβολής του υποψηφίου σε δοκιμασία ελέγχου. 
 

2. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη πανεπιστημιακών σπουδών ή προϋπηρεσίας σε συναφές 
αντικείμενο με την Προαγωγή Υγείας 

3. Επιθυμητή είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Ε. και 
ειδικότερα η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενο έργο με αντικείμενο σχετικό με το 
έργο (λ.χ. στην προαγωγή & αγωγή υγείας) 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.4. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ (1 άτομο) 

1. Αίτηση υποψηφιότητας  

2. Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο) στην Ιατρική 

3. Μεταπτυχιακές σπουδές,  τίτλος διδακτορικού ή ερευνητική εμπειρία στην παθολογία ή 
γενική ιατρική ή δημόσια υγείας ή την Προαγωγή και Αγωγή Υγείας 

4. Κλινική εμπειρία στην παθολογία ή γενική ιατρική ή δημόσια υγείας ή/και προϋπηρεσία 
στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας 

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος  

6. Βιογραφικό σημείωμα 
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Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

7. Επιθυμητή είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Ε. και 
ειδικότερα η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενο έργο με αντικείμενο σχετικό με το 
έργο (λ.χ. στην προαγωγή & αγωγή υγείας) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (2 άτομα) 

1. Αίτηση υποψηφιότητας  

2. Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο) στην Ψυχολογία 

3. Μεταπτυχιακές σπουδές ή/και προϋπηρεσία στην Προαγωγής και Αγωγής Υγείας 

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος  

5. Βιογραφικό σημείωμα 

6. Επιθυμητή είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Ε. και 
ειδικότερα η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενο έργο με αντικείμενο σχετικό με το 
έργο (λ.χ. στην προαγωγή & αγωγή υγείας) 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.5 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (1 άτομο) 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 

2. Τίτλος σπουδών (Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας) 

3. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ψυχική Υγεία 

4. Κατάρτιση στην Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Προσέγγιση 

5. Βιογραφικό σημείωμα 

 

 
E.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α. Τίτλος σπουδών στα 
οικονομικά  

20 βαθμοί  Αντίγραφο πτυχίου  

β. Αποδεδειγμένη εμπειρία 
στην τεχνική/ διαχειριστική 
υποστήριξη σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα 
και ειδικότερα σε έργα της 
Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα 
Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης   

60 βαθμοί Σχετική συστατική 
επιστολή  
Αντίγραφο σύμβασης 
τυχόν προηγούμενης 
εργασίας.  
Βεβαίωση με αναλυτική 
περιγραφή καθηκόντων. 
Συστάσεις.  

Προσμετράται η 
εμπειρία της 
τελευταίας 
5ετίας. 
 

γ. Κατάρτιση σχετική με το 
αντικείμενο της Αγωγής και 
προαγωγής Υγείας 

20 βαθμοί Σχετική βεβαίωση  

ΣΥΝΟΛΟ 100 βαθμοί   

    

ΙΑΤΡΟΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α. τίτλος σπουδών στην 
ιατρική (με άδεια άσκησης 
επαγγέλματος) 

10 βαθμοί Αντίγραφο πτυχίου  

β. Μεταπτυχιακές σπουδές,  
τίτλος διδακτορικού ή 
ερευνητική εμπειρία στην 
παθολογία ή γενική ιατρική ή 

20 βαθμοί  Βεβαίωση σπουδών, 
μεταπτυχιακών, 
διδακτορικών τίτλων, κλπ.  
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E.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

δημόσια υγείας ή την 
Προαγωγή και Αγωγή Υγείας 

γ. Κλινική εμπειρία στην 
παθολογία ή γενική ιατρική ή 
δημόσια υγείας ή/και 
προϋπηρεσία στην Προαγωγή 
και Αγωγή Υγείας 

60 βαθμοί Σχετική συστατική 
επιστολή  
Αντίγραφο σύμβασης 
τυχόν προηγούμενης 
εργασίας.  
Βεβαίωση με αναλυτική 
περιγραφή καθηκόντων. 
Συστάσεις.  
Βεβαιώσεις εθελοντικής 
εργασίας/άσκησης, 
συστατικές επιστολές 

Προσμετράται η 
εμπειρία της 
τελευταίας 
5ετίας. 
 
 
Η απόκτηση 
γνώσεων μέσω 
εμπειρίας πρέπει 
να περιγράφεται 
αναλυτικά στα 
δικαιολογητικά. 

δ. Επιθυμητή είναι η 
συμμετοχή στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων 
έργων Ε.Ε. και ειδικότερα η 
συμμετοχή σε 
συγχρηματοδοτούμενο έργο 
με αντικείμενο σχετικό με το 
έργο (λ.χ. στην προαγωγή & 
αγωγή υγείας) 

10 βαθμοί Σχετική βεβαίωση  

ΣΥΝΟΛΟ 100 βαθμοί   

    

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 

α. τίτλος σπουδών στην 
ψυχολογία (με άδεια 
άσκησης επαγγέλματος) 

10 βαθμοί Αντίγραφο πτυχίου  

β. Μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Πρόληψη, την 
Προαγωγή και Αγωγή Υγείας  

20 βαθμοί Βεβαίωση σπουδών, 
μεταπτυχιακών, 
διδακτορικών τίτλων, κλπ.  

 

γ. Προϋπηρεσία στην 
Προαγωγής και Αγωγής 
Υγείας 

60 βαθμοί Σχετική συστατική 
επιστολή  
Αντίγραφο σύμβασης 
τυχόν προηγούμενης 
εργασίας.  
Βεβαίωση με αναλυτική 
περιγραφή καθηκόντων. 
Συστάσεις.  
Βεβαιώσεις εθελοντικής 
εργασίας/άσκησης, 
συστατικές επιστολές 

Προσμετράται η 
εμπειρία της 
τελευταίας 
5ετίας. 
 
 
Η απόκτηση 
γνώσεων μέσω 
εμπειρίας πρέπει 
να περιγράφεται 
αναλυτικά στα 
δικαιολογητικά. 

δ. Επιθυμητή είναι η 
συμμετοχή στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων 
έργων Ε.Ε. και ειδικότερα η 

10 βαθμοί Σχετική βεβαίωση  
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E.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

συμμετοχή σε 
συγχρηματοδοτούμενο έργο 
με αντικείμενο σχετικό με το 
έργο (λ.χ. στην προαγωγή & 
αγωγή υγείας) 

ΣΥΝΟΛΟ 100 βαθμοί   

    

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ 

α. Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο) 
στην Διαιτολογία και 
Διατροφή ή μεταπτυχιακός 
ή/και διδακτορικός τίτλος 
στην διατροφή ή τη δημόσια 
υγεία 

30 βαθμοί Βεβαίωση σπουδών, 
μεταπτυχιακών, 
διδακτορικών τίτλων, κ.λ.π.  

 

β. Εμπειρία από ερευνητικά 
προγράμματα  ή 
Προϋπηρεσία στον τομέα της 
Πρόληψης, της Προαγωγής 
και Αγωγής Υγείας  (τομέας  
Διατροφής) 

60 βαθμοί Σχετική βεβαίωση  

δ. Επιθυμητή είναι η 
συμμετοχή στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων 
έργων Ε.Ε. και ειδικότερα η 
συμμετοχή σε 
συγχρηματοδοτούμενο έργο 
με αντικείμενο σχετικό με το 
έργο (λ.χ. στην προαγωγή & 
αγωγή υγείας) 

10 βαθμοί Σχετική βεβαίωση  

ΣΥΝΟΛΟ 100 βαθμοί   

    

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 

α. τίτλος σπουδών στην 
βιολογία 

10 βαθμοί Αντίγραφο πτυχίου  

β. Μεταπτυχιακές σπουδές ή 
κατοχή διδακτορικού 
διπλώματος 

30 βαθμοί  Βεβαίωση σπουδών, 
μεταπτυχιακών, 
διδακτορικών τίτλων, κλπ.  

 

γ. Εμπειρία από ερευνητικά 
προγράμματα 

50 βαθμοί Σχετική βεβαίωση  

δ. Επιθυμητή είναι η 
συμμετοχή στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων 
έργων Ε.Ε. και ειδικότερα η 
συμμετοχή σε 
συγχρηματοδοτούμενο έργο 
με αντικείμενο σχετικό με το 
έργο (λ.χ. στην προαγωγή & 

10 βαθμοί Σχετική βεβαίωση  
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E.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

αγωγή υγείας) 

ΣΥΝΟΛΟ 100 βαθμοί   

    

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ 

α.  Γνώση χειρισμού 
προγραμμάτων Η/Υ και 
διαδικτύου 

40 βαθμοί Σχετική βεβαίωση από 
επαγγελματική εμπειρία, 
βεβαιώσεις από 
εκπαιδευτικούς φορείς. Ο 
φορέας διατηρεί το 
δικαίωμα υποβολής του 
υποψηφίου σε δοκιμασία 
ελέγχου. 

 

β. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη 

πανεπιστημιακών σπουδών ή 

προϋπηρεσίας σε συναφές 

αντικείμενο με την Προαγωγή 

Υγείας  

40 βαθμοί Βεβαίωση σπουδών, 
μεταπτυχιακών, 
διδακτορικών τίτλων, κλπ. 

 

γ. Επιθυμητή είναι η 
συμμετοχή στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων 
έργων Ε.Ε. και ειδικότερα η 
συμμετοχή σε 
συγχρηματοδοτούμενο έργο 
με αντικείμενο σχετικό με το 
έργο (λ.χ. στην προαγωγή & 
αγωγή υγείας) 

20 βαθμοί Σχετική βεβαίωση  

ΣΥΝΟΛΟ 100 βαθμοί   

    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

α. τίτλος σπουδών στην 
ψυχική υγεία 

20 βαθμοί Αντίγραφο πτυχίου  

β. Μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Ψυχική Υγεία 

60 βαθμοί  Βεβαίωση σπουδών, 
μεταπτυχιακών, 
διδακτορικών τίτλων, κλπ.  

 

γ. Κατάρτιση στην Γνωσιακή-
Συμπεριφοριστική 
Προσέγγιση 

20 βαθμοί Βεβαίωση σπουδών, 
Σεμιναρίων, ημερίδων κλπ. 

 

ΣΥΝΟΛΟ 100 βαθμοί   

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή να υποβάλλουν αίτηση στα 

γραφεία του ΙΚΠΙ στη διεύθυνση: Λαμψάκου 5, 11528, Αθήνα (Τηλέφωνο: 210-7222727, 

Fax: 210-7487658), Υπόψιν κας Γιαννοπούλου Κατερίνας από  

04/07/2012 έως 20/07/2012, από 10.00 έως 14.00. 



 
www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης  

 
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

 

 

Σημείωση: Τα αποδεικτικά των προσόντων των υποψηφίων δεν απαιτείται να είναι νομίμως 

επικυρωμένα. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα (βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά προσόντων) θα 

συνοδεύονται από διαβιβαστικό όπου θα αναφέρεται το αντικείμενο για το οποίο 

ενδιαφέρονται (Ομάδα Εργασίας) και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 

οποίο εξωτερικά οι υποψήφιοι αναγράφουν ευκρινώς: 

- Την λέξη ΑΙΤΗΣΗ. 

- Τον αριθμό πρωτ./ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

- Τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο). 

Οι φάκελοι υποψηφιότητας μπορούν να υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην 

προαναφερθείσα διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία που ορίζει η πρόσκληση. 

Διευκρινίζεται ότι και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό 

ταχυδρομείο) ο φάκελος της αίτησης πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία μέχρι την λήξη 

της προθεσμίας 20/07/2012, ώρα 14:00). Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Πληροφορίες για το αντικείμενο της σύμβασης και τα απαιτούμενα προσόντα στο τηλ. 210 

7222 727 – κα Γιαννοπούλου Κατερίνας.  

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος 

 

Δημητρακάκη Χριστίνα 

 
 


