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Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για ηη ζύναυη ζσμβάζεφν 

εργαζίας οριζμένοσ τρόνοσ για ηην σλοποίηζη με ίδια μέζα ηοσ 

σποέργοσ 1 «Επαναζσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ηος ΕΑΝ ζηα νοζοκομεία και ηιρ ιδιωηικέρ 

κλινικέρ ηηρ σώπαρ» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ «Ανάπηςξη ηος Εθνικού Απσείος Νεοπλαζιών» 

με κωδικό MIS 464106 

 

 

Τν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), ην νπνίν απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε έδξα ηελ Αζήλα, έρνληαο ππφςε: 

 Τν άξζξν 26 ηνπ Ν. 2071/1992: Ίδξπζε Κ.Δ.Δ.Λ 

 Τν Π.Γ. 358/1992: Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Κ.Δ.Δ.Λ 

 Τελ Υ1/αθ.5028/2001- ΦΔΚ 831Β΄/ 29-6-2001: Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ. 

 Τν άξζξν. 20 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ 176/Α1-11/7/2005) Μεηνλνκαζία Κ.Δ.Δ.Λ. ζε ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

θαη ε παξ. 2 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ «Τν Δζληθφ Αξρείν Νενπιαζηψλ, ην νπνίν ππαγφηαλ ζηε 

Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εληάζζεηαη 

ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.». 

 Τελ αξηζκ. ΓΥ1δ 147636/9-12-.2010 (ΦΔΚ 398/13.12.2010 Τ.Υ.Ο.Γ.Γ.) απφθαζε ηνπ 
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Υπνπξγνχ Υγείαο γηα ηνλ δηνξηζκφ Γ.Σ. ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., φπσο απηή ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηηο αξηζκ. ΓΥ1δ/νηθ. 67510/16-06-2011, ΓΥ1δ/νηθ. 111313/12-01-2012, ΓΥ1δ/νηθ. 104402/ 

13-11-2012, ΓΥ1δ νηθ. 68383/16-07-2013, ΓΥ/νηθ. 1091/20-02-2014 θαη ΓΥ1δ/νηθ. 22058/11-03-

2014 απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο 

 Τν Ν. 3205/ 2003 (/ΦΔΚ 297 Α΄/ 23 – 12 – 2003) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγψλ θαη 

ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Τ.Α., κνλίκσλ ζηειερψλ ησλ ελφπισλ Γπλάκεσλ θαη 

αληίζηνηρσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ Σψκαηνο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3833/ 2010 (ΦΔΚ 40 Α΄/ 15 – 3 – 2010) «Πξνζηαζία 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο – Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» 

θαη κε ην Ν. 3845/ 2010 (ΦΔΚ 65 Α΄/ 6 – 5 – 2010) «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ 

ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε – κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Τακείν». 

 Τν Ν. 2690/ 1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45 

Α΄/1999) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη  

 Τν Ν. 3527 (ΦΔΚ 25/Α/09-02-2007)( § 23α) άξζξνπ 3 Κεθ. Β’) «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» 

 Τν Ν.4024/2011 «Σπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή 

εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012-2015 

 Τν Ν. 4110/2013 άξζξν 23 § 2 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απηφο επέθεξε ζηνλ ΚΦΑΣ 

 Τελ κε αξ. πξση. 9446/Φ 305.23/ΔΣΠΑ επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ θνξέα, απφ 

ηελ Δηδηθή Υπεξεζία Τνκέα Υγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 Τν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013» (ΦΔΚ 267/Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3840/ 2010 

(ΦΔΚ 53 Α΄/ 31 – 3 – 2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

Δ.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Τελ ππ’ αξηζκ 14053/ΔΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΔΚ 540/Β/27-3-2008) Υπνπξγηθή Απφθαζε 

Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

απφθαζεο 5058/ΔΥΘΥ 138 (ΦΔΚ 292/Β/15-2-2013), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 Τν Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Σπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξάμεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλ. 1828/2006 (έγγξαθν ππ’ αξηζκ 23105/ΓΓΑΑΠ 

4632/23.5.2008), σο ηζρχεη. 

 Τνλ Οδεγφ Υινπνίεζεο Πξάμεσλ Με Ίδηα Μέζα ζην πιαίζην ηνπ Δ. Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
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Γπλακηθνχ 2007-2013» 

 Τελ κε αξ. 16 αλνηρηή πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Τνκέα Υγείαο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 

2007-2013, κε αξηζκ. πξση. 2429/2-09-2011  

 Τν άξζξν 20 παξ. 2 Ν. 3370/2005, ΦΔΚ Α’ 176/11.07.2005, «Τν Δζληθφ Αξρείν Νενπιαζηψλ, ην 

νπνίν ππαγφηαλ ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, εληάζζεηαη ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.». 

 Τελ ππ’ αξηζκ. ΥΑ Γ.Π.νηθ. 123693/6-10-2010 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο αληηθαηάζηαζε ηεο ΥΑ 56495/14-04-2009 κε ζέκα «Έγθξηζε απφ άπνςε 

ζθνπηκφηεηαο θαη πξνηεξαηφηεηαο δξάζεσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο πνιηηηθψλ πνπ πξνάγνπλ 

ηε δεκφζηα πγεία» 

 Τελ ππ’ αξηζκ. 594/22-02-2012 Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ 

Νενπιαζηψλ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 

ζην Θεκαηηθφ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο  13,14 θαη 15. Ζ πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν. 

 Τελ κε αξηζκ. πξση. 4442/30-09-2013 3ε ηξνπνπνίεζε ηεο νξηδφληηαο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ 

Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS 372887 

 Τελ κε αξ. πξση. 4729/18-10-2013 αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ 

Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS 3728887 ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

‘Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ’» 

 Τελ κε αξ. πξση. 5204/22-11-2013 αλνηρηή πξφζθιεζε (θσδηθφο 2) γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ 

ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007 – 2013» γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ κε ηε βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ δνκψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ»  

 Τελ κε αξ. πξση. 5269/28-11-2013 έληαμε ηεο νξηδφληηαο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ 

Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS 464106 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ‘Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε 2007-2013’» 

 Τελ ππ. αξηζκ. 5302/Φ. Πξνεγθ.464106_1/11-12-2013 δηαηχπσζε γλψκεο ηεο Δηδηθήο 

Υπεξεζίαο Τνκέα Υγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ην ζρέδην απφθαζεο πινπνίεζεο ηνπ 

ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα Ννζνθνκεία θαη ηηο 

Ηδησηηθέο Κιηληθέο ηεο ρψξαο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ 

Νενπιαζηψλ»  

 Τελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ  ηεο 16εο/16-12-2013 ζπλεδξίαζεο 
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ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο κε ίδηα κέζα ηνπ 

Υπνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο 

ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο ρψξαο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ 

Νενπιαζηψλ»  

 Τελ κε αξηζκ. πξση. 1873/4-04-2014 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ πινπνίεζε κε ίδηα κέζα ηνπ Υπνέξγνπ 1 

«Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο 

ρψξαο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS 

464106 

 Τελ απφθαζε ηεο 6εο//2-06-2014 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζρεηηθά κε ηελ εθ λένπ 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε κε ίδηα κέζα ηνπ Υπνέξγνπ 1 «Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα 

λνζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο ρψξαο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ 

Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS 464106 

 

 
 
 

Κ Α Λ Δ Ι  Δ Κ  Ν Δ Ο Τ  Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Μ Δ Ν Ο Τ   Γ Ι Α   Τ Ν Δ Ρ Γ Α  Ι Α  Μ Δ  

«  Τ Μ Β Α  Η  Δ Ρ Γ Α  Ι Α   Ο Ρ Ι  Μ Δ Ν Ο Τ  Υ Ρ Ο Ν Ο Τ »  

 

φπσο πξνβνχλ ζηελ ππνβνιή αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζηηο 

παξαθάησ επαλαπξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο θαηφπηλ ζχλαςεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Δπαλαζρεδηαζκφο θαη 

αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο ρψξαο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο 

«Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ»  ηνπ Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε». Τν έξγν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν (ΔΚΤ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΔΡΓΟΤ  

 

Αληηθείκελν Τπνέξγνπ  

Τν ππνέξγν αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ (ΔΑΝ), ην νπνίν 

είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο λέεο πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ φισλ ησλ ειηθηψλ 

παλειιαδηθά απφ πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο ηνπ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Τνκέα. Τν ΔΑΝ 

απνηειεί ηελ θχξηα πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηε ράξαμε εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο γηα ηνλ 

θαξθίλν. 
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Με ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ησλ λενπιαζκάησλ θαη ηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ 

κε πιεζπζκηαθή αλαθνξά, ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απφ φια ηα λνζνθνκεία ηνπ Γεκφζηνπ θαη 

Ηδησηηθνχ Τνκέα ηεο ρψξαο. Ζ θαηαγξαθή δηεμάγεηαη απφ πγεηνλνκηθνχο ππαιιήινπο,  θπξίσο επηζθέπηεο-

ξηεο πγείαο, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ήδε ζηα λνζνθνκεία σο κφληκν πξνζσπηθφ, ηνπο ιεγφκελνπο «επηκειεηέο 

θαηαγξαθήο» ή «θαηαγξαθείο». Οη θαηαγξαθείο έρνπλ ηελ επζχλε ζπγθέληξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ην ΔΑΝ, ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζή ηνπο ζην εληαίν ινγηζκηθφ πξφγξακκα θαη ζα 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπλεξγαζία κε ηηο Ογθνινγηθέο Δπηηξνπέο ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ 

Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ. Οη θαηαγξαθείο βξίζθνληαη ζε απεπζείαο επηθνηλσλία θαη ζχλδεζε κε ην Γξαθείν ηνπ 

ΔΑΝ ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαη ζπλερή εθπαίδεπζή ηνπο.  

 

Τν ΔΑΝ ιεηηνπξγεί κε άδεηα απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα ζχκθσλα κε 

ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία πεξί δηαθχιαμεο ηνπ απνξξήηνπ θαη ρεηξηζκνχ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ ππνέξγνπ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ θπξίσο ζηφρνπ ηνπ 

πεξηιακβάλνπλ:  

 Ζ εηήζηα θαηαγξαθή ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ, 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο, θαηά αηηίαο, λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο απφ θαξθίλν δηαρξνληθά 

θαη γεσγξαθηθά, 

 Ζ θαηαλνµή ησλ πεξηπηψζεσλ αλά ζηάδην δηάγλσζεο ηεο λφζνπ θαη ε παξνρή εθηηκήζεσλ ζε 

εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λφζνπ, 

 Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αξρηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ, 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο έθβαζεο ηεο λφζνπ θαη ε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ ΔΛΣΤΑΤ, ηνλ ΔΟΠΥΥ, 

θαη, κειινληηθά, ηνλ Υγεηνλνκηθφ Φάξηε, 

 Ζ δηαζχλδεζή ηνπ κε ηα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ-πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ 

(screening) ελάληηα ζηνλ θαξθίλν, 

 Ζ ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε εηήζηαο έθζεζεο αλαθνξάο ζην Υπνπξγείν Υγείαο γηα ηε 

ζπρλφηεηα, ζλεζηκφηεηα, θαη πνξεία ηνπ θαξθίλνπ ζηελ Διιάδα, 

 Ζ δηεμαγσγή θαη πξνψζεζε ηεο έξεπλαο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο γλψζεο φζνλ αθνξά ηνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ, ζηε δηάγλσζή ηνπο θαη ζηε θπζηθή ηνπο εμέιημε, θαζψο θαη ζηηο 

επηπηψζεηο ηεο ζεξαπείαο γηα ηε βειηίσζε ησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη ηελ παξνρή 

αλαβαζκηζκέλεο θαη πνηνηηθά δηαζθαιηζκέλεο ζεξαπείαο θαη πεξίζαιςεο, 
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 Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο, νδεγηψλ, βνήζεηαο θαη θάζε ζπλδξνκή πξνο ηνπο θαηαγξαθείο ησλ 

Ννζνθνκείσλ θαη ηηο Ογθνινγηθέο Δπηηξνπέο ησλ Ννζνθνκείσλ (ΟΔΝ) ηνπ Γεκφζηνπ θαη 

Ηδησηηθνχ Τνκέα κε ζθνπφ ηελ πην απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, 

 Ζ παξνρή ηεθκεξησκέλεο, ζπλερνχο θαη επαξθνχο πιεξνθφξεζεο ζε θνξείο θαη επηζηήκνλεο 

πγείαο, νκάδεο εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ην γεληθφ πιεζπζκφ ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ, 

 Ζ παξνρή αλψλπκσλ θαη ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο,  φπσο WHO, 

IACR ζην πιαίζην αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, 

 

Τν Υπνέξγν 1 «Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα Ννζνθνκεία θαη ηηο Ηδησηηθέο Κιηληθέο 

ηεο ρψξαο» πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επηκέξνπο δξάζεηο: 

i. Γξάζε 1: Απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηηο θαθνήζεηο 

λενπιαζίεο  

ii. Γξάζε 2: Σρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ ΔΑΝ ζηεξηδφκελε ζε δηεζλή 

πξφηππα 

iii. Γξάζε 3: Δθπαίδεπζε λέσλ Κσδηθνπνηεηψλ, ππνζηήξημε δηθηχνπ θαηαγξαθέσλ θαη 

θσδηθνπνίεζε ησλ θαηαγξαθφκελσλ λενπιαζηψλ 

iv. Γξάζε 4: Δθπαίδεπζε Καηαγξαθέσλ 

v. Γξάζε 5: Δθπαίδεπζε Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ ΔΑΝ 

vi. Γξάζε 6: Δθπφλεζε Μειεηψλ 

vii. Γξάζε 7: Δπηζηεκνληθή Παξαθνινχζεζε Έξγνπ 

viii. Γξάζε 8: Σρεδηαζκφο, θαη αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

(quality control). 

ix. Γξάζε 9: Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο  δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν ISO/IEC 27000:2009 

x. Γξάζε 10: Λνηπέο Υπεξεζίεο  

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΩΝ 

Με ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, πξνζθαινχληαη εθ λένπ νη ελδηαθεξφκελνη, 

αθνχ κειεηήζνπλ ηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ππνβάιινληαο 

αίηεζε (βι. παξάξηεκα Η)  γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ νη αθφινπζεο ζέζεηο: 

 

ΚΩΓ. 
ΘΔΗ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΗ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ 
ΑΡΙΘ. 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΔΠ- ΒΙΟ-
2 

Βηνζηαηηζηηθφο 
Δπηζηεκνληθφ 
πξνζσπηθφ 

Δμαξηεκέλε εξγαζία 
πιήξνπο απαζρφιεζεο 

1 

ΤΠ- Σηέιερνο Υπνζηεξηθηηθφ Δμαξηεκέλε εξγαζία 1 
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ΤΓ-1 ππνζηήξημεο 
δηθηχνπ 

πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο 

ΤΠ-ΤΓ-
2 

Σηέιερνο 
ππνζηήξημεο 
δηθηχνπ 

Υπνζηεξηθηηθφ 
πξνζσπηθφ 

Δμαξηεκέλε εξγαζία 
πιήξνπο απαζρφιεζεο 

1 

ΔΠ-ΔΙΠ 
Δηδηθφο 
πιεξνθνξηθήο 
 

Δπηζηεκνληθφ 
πξνζσπηθφ 

Δμαξηεκέλε εξγαζία 
πιήξνπο απαζρφιεζεο 

1 

ΔΠ-ΚΑΣ-
ΘΔ 

Καηαγξαθέαο 
(Θεζζαινλίθε) 

Δπηζηεκνληθφ 
πξνζσπηθφ 

Δμαξηεκέλε εξγαζία 
πιήξνπο απαζρφιεζεο 

2 

ΔΠ-ΚΑΣ-
ΠΑ 

Καηαγξαθέαο 
(Πάηξα) 

Δπηζηεκνληθφ 
πξνζσπηθφ 

Δμαξηεκέλε εξγαζία 
πιήξνπο απαζρφιεζεο 

1 

 

Δηδηθφηεξα, ηα απαηηνχκελα θαζψο θαη ηα πξφζζεηα πξνζφληα γηα ηηο αλσηέξσ ζέζεηο αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα: 

 

Βηνζηαηηζηηθόο  (ΚΩΓ.:  ΔΠ-ΒΙΟ-2) 

Αντικείμενο εργασίας:   

Ο βηνζηαηηζηηθφο ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ αλάιπζε θαη αλάπηπμε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ θαξθίλνπ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ πιεζπζκηαθά αξρεία θαηαγξαθήο θαη ζηελ 

έθδνζε απαηηνχκελσλ αλαθνξψλ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Θα ζπκβάιιεη ζηελ ζπγγξαθή ησλ 

εθζέζεσλ θαη ηξηκεληαίσλ δειηίσλ πξνφδνπ ηεο πξάμεο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο 

θαηαγξαθείο, θαη ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο πξάμεο κε βάζε ηα ζπιιερζέληα 

ζηνηρεία.  

 

Τα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεο ηνπ βηνζηαηηζηηθνχ κε ΚΩΓ.: ΔΠ-ΒΙΟ-2 αλαθέξνληαη αθνινχζσο:  

 

Διάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα: 

1. Πηπρίν ΑΔΗ Σηαηηζηηθήο ή Μαζεκαηηθψλ 

2. Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  

3. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ 

 

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 

1. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηε Βηνζηαηηζηηθή   

2. Τνπιάρηζηνλ δηεηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο Βηνζηαηηζηηθήο, θαηά 

πξνηίκεζε ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξθίλνπ  

3. Δκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαηά πξνηίκεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ρξφλησλ 
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λνζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ θαξθίλνπ  

4. Πνιχ θαιή  γλψζε ρξήζεο ζηαηηζηηθψλ παθέησλ (θαηά πξνηίκεζε STATA ή R)   

5. Δκπεηξία ζηηο ζχλζεηεο αλαδεηήζεηο βηβιηνγξαθίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δηαδηθηπαθψλ 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ  

6. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ή/θαη ζπκκεηνρή/ αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ  

 

Σην ζηάδην ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο νη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζε 

πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά πνιιαπιά θαζήθνληα, ζην νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ζπλεξγαζίαο ζε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη αληαπφθξηζεο ζε 

ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα.  

 

 

ηέιερνο ππνζηήξημεο δηθηύνπ  (ΚΩΓ.: ΤΠ- ΤΓ-1) 

Αντικείμενο εργασίας:   

Τν ζηέιερνο ππνζηήξημεο δηθηχνπ ζα ζπληνλίδεη θαη ζα ππνζηεξίδεη ην δίθηπν ησλ θαηαγξαθέσλ θαη ζα 

απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν θξίθν αλάκεζα ζηνπο θαηαγξαθείο, νη νπνίνη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ζηα λνζνθνκεία θαη ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ηα ζηειέρε ηνπ ΔΑΝ (θσδηθνπνηεηέο, βηνζηαηηζηηθνχο θιπ) 

ζηε θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΔΑΝ. Τν ζηέιερνο ππνζηήξημεο ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάπηπμεο ηεο πξάμεο ζην ζπληνληζκφ θαη εθηέιεζε ησλ δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ζα 

ζπκβάιιεη ζηε ζπγγξαθή ησλ θεηκέλσλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ.  

 

Τα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεο κε ΚΩΓ. ΤΠ-ΤΓ-1 αλαθέξνληαη αθνινχζσο:  

 

Απαηηνχκελα πξνζφληα: 

1. Πηπρίν ΑΔΗ Δπηθνηλσλίαο ή ΜΜΔ ή Γηεζλψλ Σπνπδψλ  

2. Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  

3. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ  

 

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 

 

1. Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε ηνκέα επηθνηλσλίαο  
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2. Δξγαζηαθή εκπεηξία ζην πεδίν ηεο πγείαο 

3. Δξγαζηαθή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε έξγσλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  

 

Σην ζηάδην ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο νη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζε 

πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά πνιιαπιά θαζήθνληα, ζην νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ζπλεξγαζίαο ζε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη αληαπφθξηζεο ζε 

ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα.  

 
ηέιερνο ππνζηήξημεο δηθηύνπ  (ΚΩΓ.: ΤΠ-ΤΓ-2) 

 
Αντικείμενο εργασίας:   
 
Τν 2ν ζηέιερνο ππνζηήξημεο δηθηχνπ (ΚΩΓ.: ΥΠ-ΣΥΓ-2) ζα αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα φισλ ησλ 

αλαθνξψλ/εθζέζεσλ ηνπ ΔΑΝ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εκεξίδσλ εθπαίδεπζεο ησλ θαηαγξαθέσλ ζην 

ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαγξαθέσλ. Θα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο πξάμεο ζην ζπληνληζκφ θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ δξάζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 

Τα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεο κε ΚΩΓ. ΤΠ-ΤΓ-2 αλαθέξνληαη αθνινχζσο:  

 

Απαηηνχκελα πξνζφληα: 

1. Απφθνηηνο  ΤΔΗ Δπηθνηλσλίαο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

2. Πηζηνπνηεκέλε πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  

3. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ  (π.ρ. Word, Excel θαη ππεξεζίεο 

δηαδηθηχνπ) 

 

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 

1. Δκπεηξία πιένλ ηνπ ελφο έηνπο ζηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ 

2. Δκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε αλάινγσλ δηθηχσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

3. Δκπεηξία ζηελ νξγάλσζε γξαθείνπ  

 

Σην ζηάδην ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο νη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζε 

πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη 
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απνηειεζκαηηθά πνιιαπιά θαζήθνληα, ζην νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ζπλεξγαζίαο ζε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη αληαπφθξηζεο ζε 

ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα.  

 

 
Δηδηθόο πιεξνθνξηθήο (ΚΩΓ.: ΔΠ-ΔΙΠ) 

 Αντικείμενο εργασίας:   

 Ο εηδηθφο πιεξνθνξηθήο ζα αλαιάβεη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθηπαθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ λενπιαζκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΔΑΝ. Θα επηθνηλσλεί κε ηνπο ρξήζηεο 

(θαηαγξαθείο) θαη εηδηθνχο φπνπ θαη ζα είλαη ππεχζπλνο  γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

επίιπζε ινγηζκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ εθαξκνγψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ αιιά θαη  εμνπιηζκνχ (ηερληθνχ). Θα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζε 

ηερληθά ζέκαηα θαζψο θαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξάμεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

Τα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεο εηδηθνχ πιεξνθνξηθήο κε ΚΩΓ. ΔΠ-ΔΙΠ αλαθέξνληαη αθνινχζσο:  

 Απαηηνχκελα πξνζφληα:  

1. Πηπρίν ΑΔΗ Πξνγξακκαηηζηψλ Υπνινγηζηψλ, Γηαρεηξηζηψλ Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ θαη 

Σπζηεκάησλ Υπνινγηζηψλ ή άιισλ ζπλαθψλ επηζηεκψλ 

2. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  

 

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 

1. Γλψζε θαη εκπεηξία ζε SQL  

2. Δκπεηξία ζε δηαρείξηζε δηαθνκηζηή Microsoft SQL (επηζπκεηφ Microsoft Certified Solutions 

Associate – MCSA SQL)  

3. Δκπεηξία ζε δηαρείξηζε δηαθνκηζηή Windows 2008 (επηζπκεηφ Microsoft Certified Solutions 

Associate – MCSA Windows Server 2008)   

4. Δκπεηξία ζε δηαρείξηζε webserver (iis, apache) , XAMPP θαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP  

5. Δξγαζηαθή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ βάζεο δεδνκέλσλ (Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Βάζεο Γεδνκέλσλ), ζρεδηαζκφο/κειέηε βάζεο δεδνκέλσλ, απνθαηάζηαζε/αλάθηεζε αξρείσλ 

θαη πιεξνθνξηψλ,   κέζνδνη θαη ηερληθέο αζθάιεηαο βάζεο δεδνκέλσλ, 

πξφηππα/πξνδηαγξαθέο  θαη δηαδηθαζίεο θπζηθνχ ειέγρνπ  

http://www.bls.gov/ooh/Management/Computer-and-information-systems-managers.htm
http://www.bls.gov/ooh/Management/Computer-and-information-systems-managers.htm
http://www.bls.gov/ooh/Management/Computer-and-information-systems-managers.htm
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6. Δκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ/κειέηε ινγηθψλ θαη θπζηθψλ δηθηχσλ, δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο 

δηθηχσλ, ξχζκηζε, ζπληήξεζε θαη δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο  

 

Σην ζηάδην ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο νη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζε 

πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά πνιιαπιά θαζήθνληα, ζην νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ζπλεξγαζίαο ζε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη αληαπφθξηζεο ζε 

ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα.  

 

 
Καηαγξαθέαο (ΚΩΓ.: ΔΠ-ΚΑΣ) 

Αντικείμενο εργασίας:   

Τν δίθηπν ησλ θαηαγξαθέσλ ζηα λνζνθνκεία ζα εληζρπζεί απφ δεθαηξείο (13) θαηαγξαθείο, νη νπνίνη 

ζα δξάζνπλ ππνζηεξηθηηθά ζε εηδηθά, παλεπηζηεκηαθά θαη πνιχ κεγάια λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. Οη 

θαηαγξαθείο ζα ζπκβάιινπλ ζην έξγν ησλ κφληκσλ θαηαγξαθέσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί ζηα λνζνθνκεία 

θαη ζα αλαιάβνπλ λα βνεζήζνπλ θαη λα πξνάγνπλ ην έξγν ηεο θαηαγξαθήο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

ηνπο. Οη θαηαγξαθείο ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

κφληκσλ θαηαγξαθέσλ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ππεπζπλφηεηάο ηνπο. 

Τα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε (2) ζέζεσλ 

θαηαγξαθέα ζηε Θεζζαινλίθε κε  ΚΩΓ. ΔΠ-ΚΑΣ-ΘΔ θαη κίαο (1) ζέζεο θαηαγξαθέα ζηελ Πάηξα κε 

ΚΩΓ. ΔΠ-ΚΑΣ-ΠΑ αλαθέξνληαη αθνινχζσο:  

 

Απαηηνχκελα πξνζφληα:  

1. Πηπρίν ΤΔΗ Δπηζθεπηψλ Υγείαο ή TE Ννζειεπηψλ 

2. Γηεηήο εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο  

3. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο 

4. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  

5. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ  

 

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 

1. Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ επηδεκηνινγία ή ηε δεκφζηα πγεία   

2. Δθπαίδεπζε ή/ θαη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Υγείαο  θαη θαηά πξνηίκεζε ζε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή λενπιαζκάησλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο αξρείσλ λενπιαζηψλ ή 

επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξθίλνπ   
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Σην ζηάδην ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο νη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζε 

πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά πνιιαπιά θαζήθνληα, ζην νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ζπλεξγαζίαο ζε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη αληαπφθξηζεο ζε 

ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα.  

 

ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ : 

 Τελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ηζαγέλεηα θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθφζνλ ν 

ππνςήθηνο έρεη ηζαγέλεηα θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξέπεη απαξαίηεηα λα 

γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 

Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ Α 39), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θάζε θνξά. 

 Δθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (αθνξά ηνπο άλδξεο) ή λα έρνπλ απαιιαγεί 

λφκηκα απφ απηέο ή εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο, λα έρνπλ 

εθπιεξψζεη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ζηξαηνινγηθήο λνκνζεζίαο, άνπιε ζεηεία ή 

ελαιιαθηηθή πνιηηηθή θνηλσληθή ππεξεζία. 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο, ε νπνία έρεη 

ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν ζηάδηα:  

Α) Σηάδιο Σςγκπιηικήρ Αξιολόγηζηρ Δικαιολογηηικών Υποψηθίων . Ζ επηηξνπή ζα αμηνινγήζεη 

ηνπο ππνςεθίνπο σο πξνο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ηα ζπλεθηηκψκελα πξνζφληα φπσο απηά 

αλαγξάθνληαη αλά εηδηθφηεηα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Ζ επηηξνπή ζα δχλαηαη λα δεηήζεη θάζε 

ζπκπιήξσζε θαη δηεπθξίληζε ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή πξνζθφκηζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θξίλεη απαξαίηεηε.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ππνςήθηνη, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηα ειάρηζηα απαηηνύκελα πξνζόληα, 

ζα απνθιείνληαη απηνκάησο από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο.  

Β) Σηάδιο Πποζωπικήρ Σςνένηεςξηρ. Ζ επηηξνπή ζα δηελεξγήζεη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ 

επηιερζέλησλ ζην πξψην ζηάδην. Σην πιαίζην απηφ, ε επηηξνπή ζα δχλαηαη λα εθαξκφζεη 

πξνθνξηθή ή/θαη γξαπηή δνθηκαζία γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε δηακφξθσζε ζσζηήο γλψκεο γηα ηηο εηδηθέο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία, ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο 

πνπ ζα θιεζνχλ λα πινπνηήζνπλ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο θαη ζε αληηζηνηρία κε ηα δεινχκελα ζην 

βηνγξαθηθφ ηνπο πξνζφληα, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ επηηπρή 
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εθηέιεζε ηεο Πξάμεο. 

 

ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Γελ ιακβάλνληαη ππφςε πξνηάζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ελδηαθεξφκελνπο πνπ: 

1. Έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε 

(θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, 

απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ' ππνηξνπή ζπθνθαληηθή 

δπζθήκεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

2. Έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο 

πεξίπησζεο α ', έζησ θαη αλ ην αδίθεκα έρεη παξαγξαθεί. 

3. Λφγσ θαηαδίθεο, έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε 

ζηέξεζε απηή. 

4. Τεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) ή θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο. 

5. Γελ είλαη πγηείο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΚ Α' 26). 

6. Έρνπλ απνιπζεί, εμαηηίαο πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. 

 
 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ  

Οη ελδηαθεξφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο πξνηεξαηφηεηαο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ, σο εμήο: 

ΠΠΠίίίλλλαααθθθαααοοο    θθθξξξηηηηηηεεεξξξίίίσσσλλλ    αααμμμηηηνννιιιόόόγγγεεεζζζεεεοοο    γγγηηηααα    ηηηεεε    ζζζέέέζζζεεε    ηηηνννπππ    ΒΒΒηηηνννζζζηηηαααηηηηηηζζζηηηηηηθθθνννύύύ    (((ΔΔΔΠΠΠ ---ΒΒΒΙΙΙΟΟΟ ---222)))   

α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο Μέγηζηε βαζκνινγία 

1 Πηπρίν ΑΔΗ Σηαηηζηηθήο ή Μαζεκαηηθψλ 

 
 

   

2 Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  

 
 

   

3 Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ 

 
 

   

5 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο           Έσο 50 
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6 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ 
           Έσο 165 

  
1. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηε Βηνζηαηηζηηθή (ζε 

πεξίπησζε νινθιήξσζεο κέζα ζην 2014 γίλεηαη δεθηή 
βεβαίσζε)  

2. Τνπιάρηζηνλ δηεηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν 
ηεο Βηνζηαηηζηηθήο, θαηά πξνηίκεζε ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξθίλνπ  

3. Δκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ  θαηά 
πξνηίκεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα 
ηνπ θαξθίλνπ  

4. Πνιχ θαιή γλψζε ρξήζεο ζηαηηζηηθψλ παθέησλ (θαηά 
πξνηίκεζε STATA ή R)   

5. Δκπεηξία ζηηο ζχλζεηεο αλαδεηήζεηο βηβιηνγξαθίαο κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ θαη δηαδηθηπαθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ  

6. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ή/θαη ζπκκεηνρή/ αλαθνηλψζεηο 
ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ                                    

 

 
25   

 
 
 

40 
 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25  

 

 

ΠΠΠίίίλλλαααθθθαααοοο    θθθξξξηηηηηηεεεξξξίίίσσσλλλ    αααμμμηηηνννιιιόόόγγγεεεζζζεεεοοο    γγγηηηααα    ηηηεεε    ζζζέέέζζζεεε    ηηηνννπππ    ηηηεεειιιέέέρρρνννππποοο    ππππππνννζζζηηηήήήξξξηηημμμεεεοοο    δδδηηηθθθηηηύύύνννπππ    (((ΤΤΤΠΠΠ---ΤΤΤΓΓΓ ---111)))    

α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο Μέγηζηε βαζκνινγία 

1 Πηπρίν ΑΔΗ Δπηθνηλσλίαο  ή ΜΜΔ ή Γηεζλψλ Σπνπδψλ  

   

3 Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο   

   

4 Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ   

   

5 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο            Έσο 25 

   

6 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ           Έσο 85 

 1. Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε ηνκέα επηθνηλσλίαο  
2. Δξγαζηαθή εκπεηξία ζην πεδίν ηεο πγείαο 
3. Δξγαζηαθή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε έξγσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ ή 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  

 

35 
25 

 
 

25 

      

   

   

ΠΠΠίίίλλλαααθθθαααοοο    θθθξξξηηηηηηεεεξξξίίίσσσλλλ    αααμμμηηηνννιιιόόόγγγεεεζζζεεεοοο    γγγηηηααα    ηηηεεε    ζζζέέέζζζεεε    ηηηνννπππ    ηηηεεειιιέέέρρρνννππποοο    ΤΤΤπππνννζζζηηηήήήξξξηηημμμεεεοοο    ΓΓΓηηηθθθηηηύύύνννπππ    (((ΤΤΤΠΠΠ ---ΤΤΤΓΓΓ ---222)))    

α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο          Βαζκνινγία 

1 Απφθνηηνο  ΤΔΗ Δπηθνηλσλίαο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 
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2 Πηζηνπνηεκέλε πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  

 
 

   

3 Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ  (π.ρ. Word, 
Excel θαη ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ) 
 

 

   

4 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο           Έσο 30 

   

5 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ 
         Έσο 100 

 1. Δκπεηξία πιένλ ηνπ ελφο έηνπο ζηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη 
ζπλεδξίσλ 
2. Δκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε αλάινγσλ δηθηχσλ επαγγεικαηηψλ 
πγείαο3. Δκπεηξία ζηελ νξγάλσζε γξαθείνπ 

 
 

 
35 
35 
30 

 

   

   

   

ΠΠΠίίίλλλαααθθθαααοοο    θθθξξξηηηηηηεεεξξξίίίσσσλλλ    αααμμμηηηνννιιιόόόγγγεεεζζζεεεοοο    γγγηηηααα    ηηηεεε    ζζζέέέζζζεεε    ηηηνννπππ    ΔΔΔηηηδδδηηηθθθνννύύύ    ΠΠΠιιιεεεξξξνννθθθνννξξξηηηθθθήήήοοο    (((ΔΔΔΠΠΠ ---ΔΔΔΙΙΙΠΠΠ )))    

α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο Μέγηζηε βαζκνινγία 

1 Πηπρίν ΑΔΗ Πξνγξακκαηηζηψλ Υπνινγηζηψλ, Γηαρεηξηζηψλ 
Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Υπνινγηζηψλ ή άιισλ 
ζπλαθψλ επηζηεκψλ 
 

 

   

2 Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 
 

 

   

4 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο            Έσο  45 

   

5 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ            Έσο 155 

 1. Γλψζε θαη εκπεηξία ζε SQL, PL/SQL     
2. Δκπεηξία ζε δηαρείξηζε δηαθνκηζηή Microsoft SQL (επηζπκεηφ 

Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA SQL) 
3. Δκπεηξία ζε δηαρείξηζε δηαθνκηζηή Windows 2008 (επηζπκεηφ 

Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA Windows 
Server 2008)  

4. Δκπεηξία ζε δηαρείξηζε webserver (iis, apache) , XAMPP θαη 
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP  

5. Δξγαζηαθή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ βάζεο 
δεδνκέλσλ (Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ), 
ζρεδηαζκφο/κειέηε βάζεο δεδνκέλσλ, απνθαηάζηαζε/ 
αλάθηεζε αξρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ,   κέζνδνη θαη ηερληθέο 
αζθάιεηαο βάζεο δεδνκέλσλ, πξφηππα/πξνδηαγξαθέο  θαη 
δηαδηθαζίεο θπζηθνχ ειέγρνπ  

                     25 
 
                     25 
 
 
                     20 
 
                     20 
 
                      
 
 
 
                     40 

http://www.bls.gov/ooh/Management/Computer-and-information-systems-managers.htm
http://www.bls.gov/ooh/Management/Computer-and-information-systems-managers.htm
http://www.bls.gov/ooh/Management/Computer-and-information-systems-managers.htm
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6. Δκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ/κειέηε ινγηθψλ θαη θπζηθψλ δηθηχσλ, 
δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο δηθηχσλ, ξχζκηζε, ζπληήξεζε  θαη 
δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο                                                  

 

 
                     
                     25 
    
 
 

 

 

ΠΠΠίίίλλλαααθθθαααοοο    θθθξξξηηηηηηεεεξξξίίίσσσλλλ    αααμμμηηηνννιιιόόόγγγεεεζζζεεεοοο    γγγηηηααα    ηηηεεε    ζζζέέέζζζεεε    ηηηνννπππ    ΚΚΚαααηηηαααγγγξξξαααθθθέέέααα    (((    ΔΔΔΠΠΠ ---ΚΚΚΑΑΑΣΣΣ )))    

α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο Μέγηζηε βαζκνινγία 

1 Πηπρίν ΤΔΗ Δπηζθεπηψλ Υγείαο ή TE Ννζειεπηψλ 

 
 

   

2 Γηεηήο εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο  

 
 

   

3 Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο 

 
 

   

4 Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  

 
 

   

5  Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Ζ/Υ  

 

 

   

6 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο            Έσο   15 

   

7 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ 
           Έσο   50 

 1. Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ επηδεκηνινγία ή ηε δεκφζηα πγεία  
2. Δθπαίδεπζε ή/ θαη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Υγείαο  

θαη θαηά πξνηίκεζε ζε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή 
λενπιαζκάησλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο αξρείσλ λενπιαζηψλ ή 
επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξθίλνπ   

 

                     25 
                      
 
                    
                     25 
 
                      

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (βι. παξάξηεκα Η) 

 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ 
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 Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο ή ζε 

πεξίπησζε έιιεηςεο ηαπηφηεηαο, θσηνηππία ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ, 

δειαδή απηψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ 

θαηφρνπ, θαζψο θαη ε θσηνγξαθία. 

 Δπηθπξσκέλε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή λφκηκεο 

απαιιαγήο απφ απηέο, πξνθεηκέλνπ πεξί αλδξψλ. 

 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο (φπνπ απαηηείηαη) 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο (φπνπ απαηηείηαη) 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (φπνπ απαηηείηαη) 

 Δπηθπξσκέλε βεβαίσζε κφληκε θαηνηθίαο (φπνπ απαηηείηαη) 

 

Παξαηεξήζεηο: 

- Πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο απφ μέλε ρψξα ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππνςήθην επηθπξσκέλα 

απφ ηελ νηθεία πξνμεληθή αξρή ηεο Διιάδαο θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα. 

- Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ κε ηνπο 

ηίηινπο ηνπο θαη ηνπο ηίηινπο ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ζηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ. 

- Γηα ηελ απφδεημε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα πνπ 

απηή απνθηήζεθε ή πξνυπεξεζία ή ζπζηαηηθή επηζηνιή ή ππεχζπλε δήισζε επηθπξσκέλε 

ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία. 

 

ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Τν κέζν κεληαίν κηζζνινγηθφ θφζηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ 

– εηζθνξψλ – έθηαθησλ απνδνρψλ), θάζε ελδηαθεξφκελνπ πνπ ζα επηιεγεί γηα απαζρφιεζε είλαη 

ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ (Ν 4093/20 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4024/2011) φπσο απηφ ηζρχεη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.:  

 

 

ΚΩΓ. ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΗ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΔΠ-ΒΙΟ-2 Βηνζηαηηζηηθφο 
Δπηζηεκνληθφ 
πξνζσπηθφ 

Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο 
απαζρφιεζεο 

ΤΠ-ΤΓ-1 
Σηέιερνο 
ππνζηήξημεο 
δηθηχνπ 

Υπνζηεξηθηηθφ 
πξνζσπηθφ 

Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο 
απαζρφιεζεο 

ΤΠ-ΤΓ-2 
Βνεζεηηθφ Σηέιερνο 
ππνζηήξημεο 
δηθηχνπ 

Υπνζηεξηθηηθφ 
πξνζσπηθφ 

Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο 
απαζρφιεζεο 
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ΔΠ-ΔΙΠ 
Δηδηθφο 
πιεξνθνξηθήο 

Δπηζηεκνληθφ 
πξνζσπηθφ 

Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο 
απαζρφιεζεο 

ΔΚ-ΚΑΣ Καηαγξαθέαο 
Δπηζηεκνληθφ 
πξνζσπηθφ 

Δμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο 
απαζρφιεζεο 

 

 

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ 

Οη επηιεγέληεο ζα εξγαζηνχλ κε Σχκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Φξφλνπ, απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη σο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξάμεο, ήηνη ζηηο 30/11/2015 , γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Υπνέξγνπ 1 «Δπαλαζρεδηαζκφο θαη 

αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο ρψξαο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο 

«Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS 464106 ηνπ Δ.Π. «Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε 2007 - 2013». 

 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (ζε θιεηζηφ θάθειν) 

είηε απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Αγξάθσλ 3-5, Μαξνχζη, Τ.Κ 15123. Σηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ 

αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν 

θάθεινο απνζηνιήο ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.  

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΗΜΑΝΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Α Ι Σ Η  Η  

Κζντρο Ελζγχου Και Πρόληψησ Νοςημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 
Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι 
 
Για την:  
Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη ςφναψη ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου 

χρόνου για την υλοποίηςη με ίδια μζςα του υποζργου 1 «ΕΠΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΕΑΝ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΣΗ ΧΩΡΑ» ςτο 

πλαίςιο τησ πράξησ «Ανάπτυξη του Εθνικοφ Αρχείου Νεοπλαςιϊν» με αριθμ. πρωτ. 

…………./……/……../2014. 

 

τοιχεία αποςτολζα: ………..          
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Ν Α  Μ Η Ν  Α Ν Ο Ι Χ Θ Ε Ι  Α Π Ο  Σ Η Ν  Σ Α Χ Τ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α  
ή  Σ Η  Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α  

 

 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα 

ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

κέρξη ηηο 3/07/2014 θαη ψξα 15:00. Ζ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έρεη αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. http://www.keelpno.gr (θαξηέια Πξνθεξχμεηο/Γηαγσληζκνί) θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Τνκέα Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο http://www.ygeia-

pronoia.gr (θαξηέια Έξγα/Πξνθεξχμεηο Έξγσλ Γηθαηνχρσλ) 

 

Με ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ησλ βηνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ 

ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαζώο θαη όηη ε δηαδηθαζία δύλαηαη κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο λα δηαθνπεί, αλαβιεζεί ή επαλαιεθζεί κε ηα ίδηα ή θαη άιιν πεξηερόκελν ρσξίο λα κπνξεί λα 

ππάξμεη νηαδήπνηε αμίσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

  

  

        Η Νόκηκε Δθπξόζσπνο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

   

 

Οκ. Καζεγήηξηα Σδέλε Κνπξέα - Κξεκαζηηλνύ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.keelpno.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ – ΠΡΟΣΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚ∆ΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ: ……… 
 

Δπώνςμο :  

Όνομα :  

Όνομα παηπόρ :  

Απιθμόρ ηηλεθώνος οικίαρ ή κινηηού :  

Δ-mail :  

Ζμεπομηνία γέννηζηρ :  

Τπηκοόηηηα :  

ηπαηιυηική θηηεία (για ηοςρ άνδπερ) : Απαλλαγή          

Δκπληπυμένη     από : .... /.... /.....  

                           έυρ : …. /.... /..... 

Οικογενειακή καηάζηαζη : Άγαμορ        

Έγγαμορ      

. 
        

Τποβάλυ ηην ππόηαζή μος για ηον Κυδικό Θέζηρ: ………… 
 

∆ηλώνυ ςπεύθςνα όηι:  

 
Α)  αποδέσομαι ηοςρ όποςρ ηηρ με απ. ππυη. ………/….-….-2014 ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ 

ενδιαθέπονηορ για ςποβολή ππόηαζηρ για ηον Κυδικό Θέζηρ: ………… 

Β) διαθέηυ όλα ηα δικαιολογηηικά πος αποδεικνύοςν όζα αναθέπυ ζηην παπούζα (ζε 

ππυηόηςπα ή επίζηµα ανηίγπαθα)  

Γ)  για ηην ανάλητη ηος έπγος και ηην είζππαξη ηηρ ζςμθυνηθείζαρ αµοιβήρ δεν ζςνηπέσει 

κανένα κώλςµα ζηο ππόζυπό µος και ζε ανηίθεηη πεπίπηυζη, θα θπονηίζυ για ηην άπζη 

κάθε κυλύµαηορ για ηο ζκοπό αςηό, εθόζον η παπούζα ππόηαζή µος γίνει δεκηή. 

 

Ζμεπομηνία: .…/.…/2014 
 

Ονομαηεπώνςμο 

 
Τπογπαθή 


