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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα παρεμβάσεων πρόσληψης – προαγωγής υγείας σε υφιστάμενα 

δίκτυα στην περιφέρεια Αττικής», που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προβαίνει στην 

πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν 

αίτηση για τις παρακάτω ειδικότητες:  

 

Ομάδα εργασίας 1.1. Διοίκηση, συντονισμός & υποστήριξη του έργου 

1. Οικονομολόγοι (2) με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας 24 μηνών (η απασχόληση στο έργο 

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

Ομάδα εργασίας 1.2. Ανάπτυξη υλικού ενημέρωσης/ δικτυακής πύλης - ερωτηματολογίου υγείας 

 

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. 

 

Ομάδα εργασίας 1.3: Διανομή - Καταγραφή ερωτηματολογίου υγείας & Αξιολόγηση 

 

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). 

   

 
 

 

 

 
 

 



 
www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης  

 
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

 

 

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). 

11. καταχωρητής με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.3. συνίσταται σε 220 

τεμάχια). 

12. καταχωρητής με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.3.συνίσταται σε 260 

τεμάχια). 

13. καταχωρητής με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.3.συνίσταται σε 260 

τεμάχια). 

14. καταχωρητής με σύμβαση έργου διάρκειας 20 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.3. συνίσταται σε 260 

τεμάχια). 

 

Ομάδα εργασίας 1.4: Πραγματοποίηση ενημερωτικών ομιλιών για θέματα πρόληψης και προαγωγής 

υγείας 

 

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. 

 

 

Ομάδα εργασίας 1.5: Διοργάνωση ειδικών προγραμμάτων πραγματοποίησης προληπτικών εξετάσεων 

 

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 σύμβαση έργου διάρκειας 19 μηνών (η απασχόληση στο έργο 
συνίσταται σε  5,2 Α/Μ)  

 

Για την περιγραφή κάθε θέσης εργασίας, τις ελάχιστες προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά παρακαλώ συμβουλευτείτε το παράρτημα της σχετικής Πρόσκλησης στο 

www.neahygeia.gr.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΙΚΠΙ 

στη διεύθυνση: Λαμψάκου 5, 11528, Αθήνα (Τηλέφωνο: 210 7222 727, Fax: 210 7487 658), Υπόψιν 

κας Γιαννοπούλου Κατερίνας από 04/07/2012 έως 20/07/2012, από 10.00 έως 14.00. 
 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.   

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
 


