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         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

          Αθήνα,21/01/2013 
 

                                                              
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Αρ. Πρωτοκόλλου : 2129/2013 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

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 

																																																								

 Άξονας προτεραιότητας 1: «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 2: «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 3: «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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την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας της 

Ιατρικής Σχολής κα Ευαγγελία Χαρμανδάρη, 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», ζητούνται άτομα για 

την ερευνητική, κλινική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου.  

 

Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 999.720€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια 

του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 01/01/2013 έως 31/12/2014. 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 ΙΙ) την οποία θα πρέπει να 

αποστείλουν μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, σε ψηφιακή μορφή στην 

διεύθυνση  

childhood-obesity@med.uoa.gr 

με την ένδειξη «ΕΣΠΑ - EΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», αναγράφοντας ευκρινώς τον 

Κωδικό Θέσης.  
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Ο κύκλος εξέτασης των προτάσεων  από την επιτροπή αξιολόγησης θα ξεκινήσει από την 

ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.uoa.gr) 

και θα έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 06/02/2013.  

 

Οι προτάσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα 

κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται 

ανά κατηγορία προσωπικού θα πρέπει να υποβληθούν σε περίπτωση που οι υποψήφιοι 

κληθούν σε συνέντευξη.  

 

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα εξαρτηθεί, κατά περίπτωση, από τις ανάγκες των 

επιμέρους έργων και σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της διάρκειας του 

εκάστοτε έργου.  

 

Η αμοιβή συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων εξαρτάται από το είδος του 

αντικειμένου που θα ανατεθεί στους υποψηφίους.  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

 

Για τις ανάγκες του έργου θα επιλεγούν δεκατέσσερις   (14) συνεργάτες. 

 

1. Μία (1) θέση Ιατρού, με εμπειρία στην Παιδιατρική (ΚΩΔ. ΙΠ-1) 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης 

 Κλινική Αξιολόγηση, Εργαστηριακή Διερεύνηση και Αντιμετώπιση 

1.000-1.500 παιδιών με υπερβαρότητα και παχυσαρκία (Υποέργο 1, Δράση 3) 
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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 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 Εμπειρία στην Παιδιατρική ή Παιδοενδοκρινολογία  

 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Γνώση Η/Υ 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε θέματα παιδιατρικής παχυσαρκίας και υπερβαρότητας 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα 

 Ειδίκευση στην Παιδιατρική 

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 23 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος αυτής. 

 

2. Μία (1) θέση Ιατρού, με εμπειρία στην Παιδιατρική (ΚΩΔ. ΙΠ-2) 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης 

 Κλινική Αξιολόγηση, Εργαστηριακή Διερεύνηση και Αντιμετώπιση 

1.000-1.500 παιδιών με υπερβαρότητα και παχυσαρκία (Υποέργο 1, Δράση 3) 
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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 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 Εμπειρία στην Παιδιατρική ή Παιδοενδοκρινολογία  

 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Γνώση Η/Υ 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε θέματα παιδιατρικής παχυσαρκίας και υπερβαρότητας 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 12 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος αυτής. 

 

3. Μία (1) θέση Ιατρού, με εμπειρία στην Ενδοκρινολογία Ενηλίκων ή Παίδων (ΚΩΔ. 

ΙΕ) 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης 

 Κλινική Αξιολόγηση, Εργαστηριακή Διερεύνηση και Αντιμετώπιση 

1.000-1.500 παιδιών με υπερβαρότητα και παχυσαρκία (Υποέργο 1, Δράση 3) 

ΑΔΑ: ΒΕΙΒ46ΨΖ2Ν-2ΕΨ
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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 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 Εμπειρία στην Ενδοκρινολογία Ενηλίκων ή Παίδων  

 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Γνώση Η/Υ 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε θέματα παιδιατρικής παχυσαρκίας και υπερβαρότητας 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 22 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος αυτής. 

 

4. Μία (1) θέση Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΠΑ) 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης 

 Πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων παιδιών με υπερβαρότητα 

και παχυσαρκία (Υποέργο 1, Δράση 3) 

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 

ΑΔΑ: ΒΕΙΒ46ΨΖ2Ν-2ΕΨ
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Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων 

 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Γνώση Η/Υ 

 Γνώση χρήσης των αναλυτών IMMULITE 2000 xpi, COMBAS e-411, 

ADAMSTM A1C HA-8160 

 Εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) σε εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. 

αιματολογικές, βιοχημικές, ενδοκρινολογικές) 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 4 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος αυτής. 

 

5. Μία (1) θέση Διατροφολόγου (ΠΕ) (ΚΩΔ. Δ-5) 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης 

 Επιστημονικός σχεδιασμός προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη σωστή 

διατροφή κατά την παιδική και εφηβική ηλικία (Υποέργο 1, Δράση 1) 

 Επιστημονικός σχεδιασμός της ηλεκτρονικής καρτέλας του ασθενούς 

(Υποέργο 1, Δράση 2) 

Παραδοτέο 1.1: Επιστημονικός σχεδιασμός προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη 

σωστή διατροφή, την σωστή άσκηση, καθώς και για τη συναισθηματική λήψη τροφής 

κατά την παιδική και εφηβική ηλικία 
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Παραδοτέο 1.2: Επιστημονικός σχεδιασμός της ηλεκτρονικής καρτέλας ασθενούς και 

προδιαγραφές δικτύου 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής ΠΕ 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Γνώση χειρισμού Η/Υ 

 Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα 

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 5 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος αυτής. 

 

6. Μία (1) θέση Διατροφολόγου (ΠΕ) (ΚΩΔ. Δ-22) 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης 

 Κλινική αξιολόγηση και καθοδήγηση σχετικά με τη διατροφή 1.000-1.500 

παιδιών με υπερβαρότητα και παχυσαρκία (Υποέργο 1, Δράση 3) 

Παραδοτέο 1.1: Επιστημονικός σχεδιασμός προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη 

σωστή διατροφή, την σωστή άσκηση, καθώς και για τη συναισθηματική λήψη τροφής 

κατά την παιδική και εφηβική ηλικία 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής ΠΕ 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Γνώση χειρισμού Η/Υ 

 Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα 

ΑΔΑ: ΒΕΙΒ46ΨΖ2Ν-2ΕΨ
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Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 22 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος αυτής. 

 

7. Μία (1) θέση Καθηγητού Φυσικής Αγωγής ή Εργοφυσιολόγου (ΚΩΔ. ΚΦΑ-3) 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης 

 Επιστημονικός σχεδιασμός προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη σωστή 

άσκηση κατά την παιδική και εφηβική ηλικία (Υποέργο 1, Δράση 1) 

 Επιστημονικός σχεδιασμός της ηλεκτρονικής καρτέλας του ασθενούς 

(Υποέργο 1, Δράση 2) 

Παραδοτέο 1.1: Επιστημονικός σχεδιασμός προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη 

σωστή διατροφή, την σωστή άσκηση, καθώς και για τη συναισθηματική λήψη τροφής 

κατά την παιδική και εφηβική ηλικία 

Παραδοτέο 1.2: Επιστημονικός σχεδιασμός της ηλεκτρονικής καρτέλας ασθενούς και 

προδιαγραφές δικτύου 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Φυσικής Αγωγής ή Εργοφυσιολογίας 

 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Γνώση Η/Υ 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  
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Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 3 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος αυτής. 

 

8. Μία (1) θέση Καθηγητού Φυσικής Αγωγής ή Εργοφυσιολόγου (ΚΩΔ. ΚΦΑ-22) 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης 

 Κλινική αξιολόγηση και καθοδήγηση σχετικά με την σωματική άσκηση 

1.000-1.500 παιδιών με υπερβαρότητα και παχυσαρκία (Υποέργο 1, Δράση 3) 

Παραδοτέο 1.1: Επιστημονικός σχεδιασμός προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη 

σωστή διατροφή, την σωστή άσκηση, καθώς και για τη συναισθηματική λήψη τροφής 

κατά την παιδική και εφηβική ηλικία 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Φυσικής Αγωγής ή Εργοφυσιολογίας 

 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Γνώση Η/Υ 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 22 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος αυτής. 
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9. Μία (1) θέση Παιδοψυχολόγου (Kωδ. ΠΨ) 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης 

 Επιστημονικός σχεδιασμός προγραμμάτων ευαισθητοποίησης σχετικά με τα 

αίτια συναισθηματικής λήψης τροφής κατά την παιδική και εφηβική ηλικία (Υποέργο 

1, Δράση 1) 

 Παιδοψυχολογική αξιολόγηση και αντιμετώπιση 1.000-1.500 παιδιών με 

υπερβαρότητα και παχυσαρκία (Υποέργο 1, Δράση 3) 

 Επιστημονικός σχεδιασμός της ηλεκτρονικής καρτέλας του ασθενούς 

(Υποέργο 1, Δράση 2) 

Παραδοτέο 1.1: Επιστημονικός σχεδιασμός προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη 

σωστή διατροφή, την σωστή άσκηση, καθώς και για τη συναισθηματική λήψη τροφής 

κατά την παιδική και εφηβική ηλικία 

Παραδοτέο 1.2: Επιστημονικός σχεδιασμός της ηλεκτρονικής καρτέλας ασθενούς και 

προδιαγραφές δικτύου 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ψυχολογίας ή Κλινικής Ψυχολογίας 

 Κλινική Εμπειρία στην Παιδοψυχολογία  

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Άριστη γνώση Η/Υ 

 Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 2 ετών)  

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Μετεκπαίδευση στην Παιδοενδοκρινολογία 
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Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 22 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος αυτής. 

 

10. Μία (1) θέση Συντονιστή Υλοποίησης του Έργου  (ΚΩΔ. ΣΥΕ) 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης 

Διαχείριση και υλοποίηση του έργου (όλα τα Υποέργα, όλες τις Δράσεις) 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικές Επιστήμες 

 Μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διαχείριση Ανθρωπίνων 

Πόρων ή Οργανωσιακή Ψυχολογία 

 Εκπαίδευση σε Διαχείριση Έργων (Project Management) 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Άριστη γνώση Η/Υ 

 Εμπειρία σε διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και εκπαιδεύσεων 

 Εμπειρία σε διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων 

 Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 5 ετών) σε συναφές με τη θέση 

αντικείμενο 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε διαχείριση καταγραφής (registry) νοσημάτων/ασθενών  

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 24 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος αυτής. 
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11. Μία (1) θέση Υπαλλήλου (για λογιστική υποστήριξη) (ΚΩΔ. ΥΛ) 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης 

 Λογιστική Υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (όλα τα Υποέργα, 

όλες τις Δράσεις) 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Γνώση γνώση Η/Υ 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία  σε ερευνητικά προγράμματα συναφούς αντικειμένου 

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 20 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος αυτής. 

 

12. Μία (1) θέση Υπαλλήλου (για υποστήριξη) (ΚΩΔ. ΥΔ) 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης 

 Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του έργου (όλα τα Υποέργα, όλες τις 

Δράσεις) 

Απαραίτητα προσόντα 

 Απόφοιτος Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με προσανατολισμό σπουδών σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, 

Παιδαγωγικά ή Κοινωνική Εργασία 

 Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο (τουλάχιστον 2 έτη)  
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 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Άριστη γνώση Η/Υ 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων  

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 23 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος αυτής. 

 

13. Μία (1) θέση Υπαλλήλου (για υποστήριξη κλινικού έργου) (ΚΩΔ. ΥΚΕ) 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης 

 Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του έργου  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Γνώση Η/Υ 

 Εμπειρία σε οργάνωση και διατήρηση αρχείου, προγραμματισμό 

επισκέψεων ασθενών, διαχείριση ιστορικών, ιατρικών βεβαιώσεων και 

γνωματεύσεων 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων  

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 18 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος αυτής. 
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14. Μία (1) θέση Στατιστικολόγου ΠΕ (ΚΩΔ. ΒΣ) 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης 

 Στατιστική Ανάλυση βιοχημικών και ενδοκρινολογικών παραμέτρων, 

πρωτεομικού προφίλ καθώς και γενετικών παραμέτρων (Υποέργο 1, Δράση 3) 

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 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Σπουδές σε Βιοστατιστική ή Στατιστική 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Άριστη γνώση Η/Υ 

 Άριστη γνώση των στατιστικών πακέτων STATA11.0 MP και SAS 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε προγράμματα καταγραφής (registry) νοσημάτων/ασθενών  

 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 3 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος αυτής. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης. Η διαδικασία 

αξιολόγησης των προτάσεων  θα γίνει σε δυο στάδια: Α) Προκριματικό στάδιο, όπου η 

επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις ως προς τα τυπικά και τα επιθυμητά προσόντα  

των υποψηφίων, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των 

βιογραφικών σημειωμάτων. 

Επισημαίνεται ότι προτάσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα 

όπως αυτά ορίζονται ανά ειδικότητα θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία 

αξιολόγησης. Τα επιθυμητά προσόντα αξιολογούνται υπό την προϋπόθεση ότι προτάσεις 

των υποψηφίων πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται. 

Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης διενεργεί προσωπική 

συνέντευξη των υποψηφίων των οποίων η πρόταση έχει αξιολογηθεί θετικά στο 

προκριματικό στάδιο. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να 

προσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά τους 

ζητηθούν για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά τους.  

Γ) Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

Επισηµαίνεται ότι µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων, αν δεν έχουν 

ακόµη οριστικοποιηθεί ή έχουν διαφοροποιηθεί οι ανάγκες του έργου, το Πανεπιστήµιο 

Αθηνών δύναται να προχωρήσει στη σύναψη ή µη των συμβάσεων  

Δ) Εκτέλεση σύμβασης έργου 

Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης από τον επιλεγέντα από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης ερευνητή ή  σε περίπτωση  διακοπής της –υπογεγραμμένης- σύμβασης 

έργου  με τον ερευνητή για σοβαρό λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα επαναξιολογήσει 

τα βιογραφικά, τους τίτλους σπουδών και όλα τα δικαιολογητικά όσων υποψηφίων είχαν 

κληθεί σε συνέντευξη στο τελικό στάδιο  αξιολόγησης και θα προχωρήσει σε επιλογή 

νέου ερευνητή αιτιολογώντας την κρίση της. 
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Αν η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο θα δημοσιεύσει ξανά την πρόσκληση για υποβολή 

προτάσεων. 

 

Ο	Πρύτανης		του	Εθνικού	και	Καποδιστριακού		

Πανεπιστημίου	Αθηνών	

	

	

Καθηγητής	Θεοδόσιος	Πελεγρίνης	
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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 

στη χώρα μας. 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. 

ΑΔΑ: ΒΕΙΒ46ΨΖ2Ν-2ΕΨ



 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» 

	

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 
συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

 

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Αθήνα,   …./ …./ …..  

   

Όνομα :  

Επώνυμο    :  

Δ/νση          :  

Τηλέφωνο :  

Ε-mail         : 

        

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΡΟΣ την Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του έργου με τίτλο 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» 

 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, σάς υποβάλλω πρόταση για  

 

Την θέση :  

Κωδικός Θέσης   :  
 

Συνημμένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

       Ο / Η υποβάλων/ ουσα Πρόταση 

 

 

                ……………………………………………. 
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