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Π π ό ζ κ λ η ζ η  Δ κ δ ή λ υ ζ η ρ  Δ ν δ ι α θ έ π ο ν η ο ρ  γ ι α  ς π ο β ο λ ή  
π π ο η ά ζ ε υ ν  γ ι α  η η  ζ ύ ν α τ η  ζ ς μ β ά ζ ε υ ν  ε π γ α ζ ί α ρ  

ο π ι ζ μ έ ν ο ς  σ π ό ν ο ς   
γ ι α  η η ν  ς λ ο π ο ί η ζ η  μ ε  ί δ ι α  μ έ ζ α  η ο ς  Τ π ο έ π γ ο ς  2  

« Α ν ά π η ς ξ η  Δ π ι ζ η η μ ο ν ι κ ο ύ  Δ κ π α ι δ ε ς η ι κ ο ύ  Π ε π ι ε σ ο μ έ ν ο ς ,  
Π ι λ ο η ι κ ή  Δ θ α π μ ο γ ή  κ α ι  Δ ν έ π γ ε ι ε ρ  Γ ι κ η ύ υ ζ η ρ »  ζ η ο  

π λ α ί ζ ι ο  ς λ ο π ο ί η ζ η ρ  η η ρ  Π π ά ξ η ρ :  « Π π ό γ π α μ μ α  
Δ ξ ε ι δ ι κ ε ς μ έ ν η ρ  ε κ π α ι δ ε ς η ι κ ή ρ  ε π ι μ ό π θ υ ζ η ρ  κ α ι  

ς π ο ζ η ή π ι ξ η ρ  η η ρ  ζ σ ο λ ι κ ή ρ  κ ο ι ν ό η η η α ρ  ( μ α θ η η ώ ν  κ α ι  
ε κ π α ι δ ε ς η ι κ ώ ν )  γ ι α  η η ν  π π ο α γ υ γ ή  η η ρ  δ η μ ό ζ ι α ρ  ς γ ε ί α ρ » ,  
μ ε  κ υ δ ι κ ό  M I S  4 6 5 6 5 2  η ο ς  Δ . Π .  « Δ κ π α ί δ ε ς ζ η  κ α ι  Γ ι α  Β ί ο ς  

Μ ά θ η ζ η »  
 

Τν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), ην νπνίν απνηειεί Ννκηθό Πξόζσπν 

Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ κε έδξα ηελ Αζήλα, έρνληαο ππόςε: 

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

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

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

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

ινηπέο ξπζκίζεηο 

 Τσλ ΓΥ1δ 147636/9.12.2010 (ΦΔΚ 398/13.12.2010 Τ.Υ.Ο.Γ.Γ. ), ΓΥ1δ/νηθ.67510/16.06.2011, 

ΓΥ1δ/Γ.Π.νηθ. 5071/16.01/2012, γηα ην δηνξηζκό Γ.Σ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

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

ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Τ.Α., κνλίκσλ ζηειερώλ ησλ ελόπισλ Γπλάκεσλ θαη 

αληίζηνηρσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ θαη Ληκεληθνύ Σώκαηνο θαη άιιεο 

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

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο – Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» θαη 

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

ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο από ηα θξάηε – κέιε ηεο Εώλεο ηνπ επξώ θαη ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθό Τακείν». 

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

Α΄/1999) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη  

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

λνκηθώλ πξνζώπσλ επνπηεπόκελσλ από ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» 
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 Τν Ν.4024/2011 «Σπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή 

εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012-2015 

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

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

ηελ Δηδηθή Υπεξεζία Τνκέα Υγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. 

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

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

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

Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

απόθαζεο 5058/ΔΥΘΥ 138 (ΦΔΚ 292/Β/15-2-2013), όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

 Τν Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηώλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Σπγρξεκαηνδνηνύκελσλ Πξάμεσλ 

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

4632/23.5.2008), σο ηζρύεη. 

 Τελ κε αξ. πξση. 23465/15-11-2013 (θσδηθόο: 171) πξόζθιεζε ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ 

πξάμε «Πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα πξόιεςεο 

ινηκσδώλ λνζεκάησλ» ζην πιαίζην ησλ Α.Π. 1, 2 θαη 3 ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε». 

 Τελ κε αξ. πξση. 24401-28/11/2013 αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο πξάμεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. πξνο ηελ 

Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» γηα ηελ έληαμε ηεο 

πξάμεο ζην Δ.Π. "Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε". 

 Τελ ππ’ αξ. πξση. 1098/21-01-2014 Απόθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Πξόγξακκα Δμεηδηθεπκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο επηκόξθσζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (καζεηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ) γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκόζηαο πγείαο»  

 Τν κε αξηζκ. 4096/26-02-2014 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» γηα ηε δηαηύπσζε ζύκθσλεο γλώκεο γηα ην Σρέδην 

Απόθαζεο Υινπνίεζεο ηνπ Υπνέξγνπ [2] "Αλάπηπμε  Δπηζηεκνληθνύ, Δθπαηδεπηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ, Πηινηηθή Δθαξκνγή θαη Δλέξγεηεο Γηθηύσζεο" ηεο  Πξάμεο [465652] 

"«Πξόγξακκα Δμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο επηκόξθσζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο  ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο (καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ) γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκόζηαο πγείαο»" 

 Τελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ηεο 3εο/08-03-2014 ζπλεδξίαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο ζύκθσλεο γλώκεο ηνπ Σρεδίνπ απόθαζεο κε ίδηα κέζα Υπνέξγνπ 2 

«Αλάπηπμε Δπηζηεκνληθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, Πηινηηθή Δθαξκνγή θαη Δλέξγεηεο 

Γηθηύσζεο» ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο: «Πξόγξακκα Δμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο επηκόξθσζεο 

θαη ππνζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ) γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

δεκόζηαο πγείαο», κε θσδηθό MIS 465652 ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 

 
 
 

 



 
 
  
 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ                                                                                                        ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                                                                   ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 
 

 
 

Σ
ελ

ίδ
α

 3
 

Κ Α Λ Δ Ι  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 »  

όπσο πξνβνύλ ζηελ ππνβνιή πξόηαζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο εξγαζίαο 
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν «Ανάπηςξη 
Δπιζηημονικού Δκπαιδεςηικού Πεπιεσομένος, Πιλοηική Δθαπμογή και Δνέπγειερ Γικηύυζηρ» ηεο 
Πξάμεο «Ππόγπαμμα Εξειδικεςμένηρ εκπαιδεςηικήρ επιμόπθυζηρ και ςποζηήπιξηρ ηηρ ζσολικήρ 
κοινόηηηαρ (μαθηηών και εκπαιδεςηικών) για ηην πποαγυγή ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ» θαη Κσδ. MIS 
465652 ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». Τν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό 
Κνηλσληθό Τακείν (ΔΚΤ) θαη από εζληθνύο πόξνπο. 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 

Ανηικείμενο Τποέπγος  

Ζ Πξάμε εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε κηαο δηαδξαζηηθήο θαη πνιπκεζηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηειε-
εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζα θαιύπηεη ηελ αλάγθε ελεκέξσζεο, επηκόξθσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο 
εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο (εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ειηθίαο 14-18 
εηώλ), ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αγσγή πγείαο θαη ηελ αλαπαξαγσγηθή πγεία.  
 
Βαζηθή δηάζηαζε ηεο Πξάμεο απνηειεί ε αλάπηπμε επηζηεκνληθνύ, εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, πνπ 
ζα επηθνηλσλείηαη πξνο ηνλ εμππεξεηνύκελν πιεζπζκό ππό ηε κνξθή εθπαηδεπηηθώλ / επηκνξθσηηθώλ 
καζεκάησλ πνπ ζα παξέρνληαη κε ειεθηξνληθό ηξόπν. 
Τν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν ζα άπηεηαη 2 ζεκαηηθώλ ελνηήησλ: 

 Αγσγή πγείαο κε έκθαζε ζηελ πξνάζπηζε, βειηίσζε θαη πξναγσγή ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο 
θαη θνηλσληθήο επεμίαο ησλ καζεηώλ 

 Δλεκέξσζε γηα ινηκώδε λνζήκαηα, ην HIV, θαζώο θαη γηα ινηπά ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελα 
λνζήκαηα θαηά ηελ πξώηκε εθεβεία 

 
Παξάιιεια όκσο, ην έξγν απνζθνπεί ζηελ επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ 
Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ θαη εηδηθόηεξα, ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ ζα 
αλαπηπρζεί, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πέξα ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ αμηνπνίεζή ηεο θαη ε αλάξηεζε 
πεξηερνκέλνπ.  
 
Τν έξγν απεπζύλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη δε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηνπο καζεηέο ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελώ, έκκεζα σθεινύκελνη ζα είλαη θαη νη γνλείο ησλ καζεηώλ. Ζ 
ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα ζηνρεύεη:  

 ζηελ ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε / επηκόξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο 

 ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ δσληαλνύ θαη δηαδξαζηηθνύ ραξαθηήξα ησλ λέσλ ςεθηαθώλ κέζσλ  
 
Σην πιαίζην ηνπ Υπνέξγνπ 2 ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ δξάζεηο δηθηύσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο κε 
εθπαηδεπηηθνύο θνξείο θαη παξάγνληεο ζε κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο, θαζώο & ζεηξά πηινηηθώλ 
δξάζεσλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο επηθξάηεηαο αιιά θαη ηεο Αηηηθήο, γηα ηελ επηκόξθσζε 
εθπαηδεπηηθώλ θαη ηε δηελέξγεηα ζπδεηήζεσλ κε ηνπο καζεηέο ησλ νκάδσλ-ζηόρν. Παξάιιεια, ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηνρεπκέλεο δξάζεηο πξνβνιήο θαη δεκνζηόηεηαο, ελώ, ζα πεξηιακβάλεηαη θαη 
αμηνιόγεζε όισλ ησλ ζπληειεζηώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο. Ζ πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη κε ηελ θαζνδήγεζε θαη επνπηεία δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ηαηξώλ, ςπρνιόγσλ 
& κε ηελ ελεξγό εκπινθή ζεξαπεπηηθνύ ή εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ. 
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2. ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

Με ηελ παξνύζα Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, πξνζθαινύληαη ελδηαθεξόκελνη γηα 

ππνβνιή πξνηάζεσλ ζύλαςεο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα πεξίνδν έσο θαη 19 

κελώλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αθόινπζεο ζέζεηο.  

 

ΚΧΓ. ΘΔΗ ΘΔΗ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ 
ΑΡΙΘ. 

ΑΣΟΜΧΝ 

ΙΑ-1 
Ηαηξόο / Δπηζηεκνληθόο 

Υπεύζπλνο 
Σύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

1 

ΠΔ-1 Πξνγξακκαηηζηήο Δθαξκνγώλ 
Σύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

1 

ΠΔΙΔΚ -1 Πξνγξακκαηηζηήο Δθαξκνγώλ 
Σύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

1 

ΜΗΥ-1 Μεραληθόο  
Σύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

1 

ΚΛ-1 Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο 
Σύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

1 

ΦΙΛ-1 Φηιόινγνο 
Σύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

1 

ΦΤΥ-ΚΔ-1 
Χπρνιόγνο / Κνηλσληνιόγνο / 

Κνηλσληθόο Δπηζηήκνλαο 
Σύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

1 

ΝΟ-1 Ννζειεπηήο 
Σύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

1 

ΑΤ-3-1 Σύκβνπινο Αγσγήο Υγείαο 
Σύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

1 

ΑΤ-3-2 Σύκβνπινο Αγσγήο Υγείαο 
Σύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

1 

ΑΤ-3-3 Σύκβνπινο Αγσγήο Υγείαο 
Σύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

1 

ΔΠΤΠ-1 Δπηζηεκνληθνηερληθή Υπνζηήξημε 
Σύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

1 

ΔΠΤΠ-2 Δπηζηεκνληθνηερληθή Υπνζηήξημε 
Σύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

1 

 

Τα απαηηνύκελα θαζώο θαη ηα πξόζζεηα πξνζόληα γηα ηηο αλσηέξσ ζέζεηο αλαιύνληαη θαησηέξσ. 
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Ιαηπόρ / Δπιζηημονικόρ Τπεύθςνορ (ΙΑ-1) 

Τα πξνζόληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεο Ηαηξνύ / Δπηζηεκνληθνύ Υπεπζύλνπ κε ΚΨΓ ΗΑ-1 αλαθέξνληαη αθνινύζσο:  

Απαηηνύκελα πξνζόληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηόηεηεο): 

1. Πηπρίν ΑΔΗ Ηαηξηθήο Σρνιήο  

2. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ελόο (1) έηνπο ζε πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο ζηελ θνηλόηεηα γηα 

Σεμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα/AIDS  

4. Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

Πξόζζεηα πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

1. Μεηαπηπρηαθόο ή/θαη Γηδαθηνξηθόο Τίηινο Σπνπδώλ  

2. Δπηπξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο ζηελ θνηλόηεηα γηα 

Σεμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα/AIDS  

3. Σπκκεηνρή/αλαθνηλώζεηο  ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό ή/θαη 

δεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά     

4. Πξνεγνύκελε κηζζσηή ή εζεινληηθή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 

5. Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

 

Ππογπαμμαηιζηήρ Δθαπμογών (ΠΔ-1) 

Τα πξνζόληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο 

Πξνγξακκαηηζηή Δθαξκνγώλ κε ΚΨΓ ΠΔ-1 αλαθέξνληαη αθνινύζσο:  

Απαηηνύκελα πξνζόληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηόηεηεο): 

1. Πηπρίν ΤΔΗ ζηνλ ηνκέα πιεξνθνξηθήο ή ειεθηξνινγίαο - κεραλνινγίαο 

2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ελόο (1) έηνπο ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζε 

ζέκαηα πγείαο 

3. Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο  

Πξόζζεηα πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

1. Μεηαπηπρηαθόο ή/θαη Γηδαθηνξηθόο Τίηινο Σπνπδώλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

2. Δπηπξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζε 

ζέκαηα πγείαο 

3. Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 

4. Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα/ζεκηλάξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό   

5. Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 
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Ππογπαμμαηιζηήρ Δθαπμογών (ΠΔΙΔΚ-1) 

Τα πξνζόληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο 

Πξνγξακκαηηζηή Δθαξκνγώλ κε ΚΨΓ ΠΔΗΔΚ-1 αλαθέξνληαη αθνινύζσο:  

Απαηηνύκελα πξνζόληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηόηεηεο): 

1. Πηπρίν ΗΔΚ πιεξνθνξηθήο  

2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ελόο (1) έηνπο ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζε 

ζέκαηα πγείαο 

Πξόζζεηα πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

1. Δπηπξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζε 

ζέκαηα πγείαο 

2. Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο  

3. Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 

4. Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα/ζεκηλάξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό   

5. Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

 

Μησανικόρ (ΜΗΥ-1) 

Τα πξνζόληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεο Μεραληθνύ κε ΚΨΓ ΜΖΦ-1 αλαθέξνληαη αθνινύζσο:  

Απαηηνύκελα πξνζόληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηόηεηεο): 

1. Πηπρίν ΑΔΗ Μεραληθνύ 

2. Βεβαίσζε από ΤΔΔ 

3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ελόο (1) έηνπο ζηε ζπιινγή, αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ςεθηαθνύ 

πεξηερνκέλνπ  

4. Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

Πξόζζεηα πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

1. Μεηαπηπρηαθόο ή/θαη Γηδαθηνξηθόο Τίηινο Σπνπδώλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

2. Δπηπξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζπιινγή, αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ςεθηαθνύ 

πεξηερνκέλνπ  

3. Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 

4. Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

5. Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 
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Κοινυνικόρ Λειηοςπγόρ ( ΚΛ-1) 

Τα πξνζόληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο 

ηεο Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνύ κε (ΚΨΓ ΚΛ-1) αλαθέξνληαη αθνινύζσο:  

Απαηηνύκελα πξνζόληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηόηεηεο): 

1. Πηπρίν ΤΔΗ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο  

2. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ελόο (1) έηνπο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επξύηεξεο θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα πγείαο 

4. Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

Πξόζζεηα πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

1. Μεηαπηπρηαθόο ή/θαη Γηδαθηνξηθόο Τίηινο Σπνπδώλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

2. Δπηπξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επξύηεξεο θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα πγείαο 

3. Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 

4. Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό  

5. Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

6. Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

 

Φιλόλογορ (ΦΙΛ-1) 

Τα πξνζόληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο 

ηεο Φηινιόγνπ κε (ΚΨΓ ΦΗΛ-1) αλαθέξνληαη αθνινύζσο:  

Απαηηνύκελα πξνζόληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηόηεηεο): 

1. Πηπρίν ΑΔΗ Φηινινγίαο  

2. Πηζηνπνίεζε σο θηιόινγνο εηδηθήο αγσγήο 

3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ελόο (1) έηνπο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επξύηεξεο θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα πγείαο 

Πξόζζεηα πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

7. Δπηπξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επξύηεξεο θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα πγείαο 

8. Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

9. Μεηαπηπρηαθόο ή/θαη Γηδαθηνξηθόο Τίηινο Σπνπδώλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

10. Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 
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11. Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό  

12. Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

13. Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

 

Φςσολόγορ / Κοινυνιολόγορ / Κοινυνικόρ Δπιζηήμοναρ (ΦΤΥ-ΚΔ-1) 

Τα πξνζόληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ ππνβνιήο πξόηαζεο γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) ζέζεο 

Χπρνιόγνπ / Κνηλσληνιόγνπ / Κνηλσληθνύ Δπηζηήκνλα κε (ΚΨΓ ΧΥΦ-ΚΔ-1) αλαθέξνληαη αθνινύζσο:  

Απαηηνύκελα πξνζόληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηόηεηεο): 

1. Πηπρίν ΑΔΗ Χπρνινγίαο ή Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ   

2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ελόο (1) έηνπο ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζε 

ζέκαηα αγσγήο πγείαο 

3. Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

Πξόζζεηα πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

1. Μεηαπηπρηαθόο ή/θαη Γηδαθηνξηθόο Τίηινο Σπνπδώλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

2. Δπηπξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζε 

ζέκαηα αγσγήο πγείαο 

3. Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 

4. Σπκκεηνρή ζε  ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ζην εμσηεξηθό 

5. Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε / επηκόξθσζε ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

6. Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

 

Νοζηλεςηήρ( ΝΟ-1) 

Τα πξνζόληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεηο Ννζειεπηή κε ΚΨΓ ΝΟΣ-1 αλαθέξνληαη αθνινύζσο:  

Απαηηνύκελα πξνζόληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηόηεηεο): 

1. Πηπρίν ΑΔΗ Ννζειεπηηθήο Σρνιήο 

2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ελόο (1) έηνπο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επξύηεξεο θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα πγείαο     

3. Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

Πξόζζεηα πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

1. Μεηαπηπρηαθόο ή/θαη Γηδαθηνξηθόο Τίηινο Σπνπδώλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

2. Δπηπξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επξύηεξεο θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα πγείαο     
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3. Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 

4. Σπκκεηνρή ζε  ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ζην εμσηεξηθό 

5. Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

6. Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

 

ύμβοςλορ Αγυγήρ Τγείαρ ( ΑΤ-3) 

 

 ύμβοςλορ Αγυγήρ Τγείαρ ( ΑΤ-3-1) 

Τα πξνζόληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεο Σπκβνύινπ Αγσγήο Υγείαο κε ΚΨΓ ΣΑΥ-3-1 αλαθέξνληαη αθνινύζσο:  

Απαηηνύκελα πξνζόληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηόηεηεο): 

1. Πηπρίν ΑΔΗ Τκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ 

2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ελόο (1) έηνπο ζε ζέκαηα αγσγήο ζσκαηηθήο πγείαο, αζιεηηζκνύ θαη 

επεμίαο θαζώο θαη νξγάλσζεο δξάζεσλ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηηο αλσηέξσ 

θαηεγνξίεο 

3. Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

Πξόζζεηα πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

1. Δπηπξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα αγσγήο ζσκαηηθήο πγείαο, αζιεηηζκνύ θαη 

επεμίαο θαζώο θαη νξγάλσζεο δξάζεσλ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηηο αλσηέξσ 

θαηεγνξίεο 

2. Μεηαπηπρηαθόο ή/θαη Γηδαθηνξηθόο Τίηινο Σπνπδώλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

3. Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 

4. Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό 

5. Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

6. Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

 

 ύμβοςλορ Αγυγήρ Τγείαρ (ΑΤ-3-2) 

Τα πξνζόληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεο Σπκβνύινπ Αγσγήο Υγείαο κε ΚΨΓ ΣΑΥ-3-2 αλαθέξνληαη αθνινύζσο:  

Απαηηνύκελα πξνζόληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηόηεηεο): 

1. Πηπρίν ΤΔΗ ζηνλ ηνκέα Υγείαο - Πξόλνηαο 

2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ελόο (1) έηνπο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επξύηεξεο θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα πγείαο 
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Πξόζζεηα πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

1. Δπηπξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επξύηεξεο θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα πγείαο 

2. Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

3. Μεηαπηπρηαθόο ή/θαη Γηδαθηνξηθόο Τίηινο Σπνπδώλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

4. Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 

5. Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό 

6. Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

7. Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

 

 ύμβοςλορ Αγυγήρ Τγείαρ (ΑΤ-3-3) 

Τα πξνζόληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεο Σπκβνύινπ Αγσγήο Υγείαο κε ΚΨΓ ΣΑΥ-3-3 αλαθέξνληαη αθνινύζσο:  

Απαηηνύκελα πξνζόληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηόηεηεο): 

1. Πηπρίν ΗΔΚ ζηνλ ηνκέα Υγείαο - Πξόλνηαο 

2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ελόο (1) έηνπο ζε ζέκαηα αγσγήο ζσκαηηθήο πγείαο, αζιεηηζκνύ θαη 

επεμίαο  

Πξόζζεηα πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

1. Δπηπξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα αγσγήο ζσκαηηθήο πγείαο, αζιεηηζκνύ θαη 

επεμίαο  

2. Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

3. Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 

4. Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό 

5. Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

6. Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

 

Δπιζηημονικοηεσνική Τποζηήπιξη (ΔΠΤΠ-1) 

Τα πξνζόληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεο Δπηζηεκνληθνηερληθήο Υπνζηήξημεο κε ΚΨΓ ΔΠΥΠ-2-1 αλαθέξνληαη αθνινύζσο:  

Απαηηνύκελα πξνζόληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηόηεηεο): 

1. Πηπρίν ΑΔΗ ζηνλ ηνκέα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ελόο (1) έηνπο ζε ζέζεηο εξγαζίαο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 
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3. Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο  

Πξόζζεηα πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

1. Μεηαπηπρηαθόο Τίηινο Σπνπδώλ 

2. Δπηπξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέζεηο εξγαζίαο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

3. Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο  

4. Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα/ζεκηλάξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό 

5. Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

6. Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

 

 

Δπιζηημονικοηεσνική Τποζηήπιξη (ΔΠΤΠ-2) 

Τα πξνζόληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεο Δπηζηεκνληθνηερληθήο Υπνζηήξημεο κε ΚΨΓ ΔΠΥΠ-2 αλαθέξνληαη αθνινύζσο:  

Απαηηνύκελα πξνζόληα (Πηπρία – Δκπεηξία – Γεμηόηεηεο): 

1. Πηπρίν ΑΔΗ ζηνλ ηνκέα ηεο Σηαηηζηηθήο θαη ησλ Αζθαιηζηηθώλ Δπηζηεκώλ 

2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ελόο (1) έηνπο ζηε ζπγθέληξσζε θαη έθδνζε ζηαηηζηηθώλ δειηίσλ 

3. Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο  

Πξόζζεηα πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

1. Μεηαπηπρηαθόο Τίηινο Σπνπδώλ 

2. Δπηπξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζπγθέληξσζε θαη έθδνζε ζηαηηζηηθώλ δειηίσλ 

3. Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο  

4. Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα/ζεκηλάξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό 

5. Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

6. Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

 

3. ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 

Οι ςποτήθιοι θα ππέπει να έσοςν : 

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

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

γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη δηαπηζηώλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 

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

 Δθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο (αθνξά ηνπο άλδξεο) ή λα έρνπλ απαιιαγεί 



 
 
  
 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ                                                                                                        ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                                                                   ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 
 

 
 

Σ
ελ

ίδ
α

 1
2

 

λόκηκα από απηέο ή εθόζνλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο, λα έρνπλ 

εθπιεξώζεη, ζύκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ζηξαηνινγηθήο λνκνζεζίαο, άνπιε ζεηεία ή 

ελαιιαθηηθή πνιηηηθή θνηλσληθή ππεξεζία. 

 

4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ζ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη από ηελ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιόγεζεο, ε νπνία ζα ζπζηαζεί 

γηα ην ζθνπό απηό θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δύν ζηάδηα:  

 

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

ηνπο ππνςεθίνπο σο πξνο ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαη ηα ζπλεθηηκώκελα πξνζόληα όπσο απηά 

αλαγξάθνληαη αλά εηδηθόηεηα ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε. Ζ επηηξνπή ζα δύλαηαη λα δεηήζεη θάζε 

ζπκπιήξσζε θαη δηεπθξίληζε ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ ή πξνζθόκηζε 

ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ, πνπ θξίλεη απαξαίηεηε.  

Δπιζημαίνεηαι όηι ςποτήθιοι, οι οποίοι δεν διαθέηοςν ηα ελάσιζηα απαιηούμενα πποζόνηα, 

θα αποκλείονηαι αςηομάηυρ από ηην πεπαιηέπυ διαδικαζία αξιολόγηζηρ.  

 

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

επηιερζέλησλ ζην πξώην ζηάδην. Σην πιαίζην απηό, ε επηηξνπή ζα εθαξκόζεη πξνθνξηθή ή/θαη 

γξαπηή δνθηκαζία (εξσηεκαηνιόγην ή/θαη ζρνιηαζκόο θεηκέλνπ)  γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ 

ππνςεθίσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηακόξθσζε ζσζηήο γλώκεο γηα ηηο εηδηθέο γλώζεηο, 

ηελ εκπεηξία, ηελ πξνζσπηθόηεηα, ηελ θαηαιιειόηεηα θαη επάξθεηα ηνπο αλαθνξηθά κε ην 

αληηθείκελν εξγαζίαο πνπ ζα θιεζνύλ λα πινπνηήζνπλ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο θαη ζε 

αληηζηνηρία κε ηα δεινύκελα ζην βηνγξαθηθό ηνπο πξνζόληα, ιακβαλνκέλνπ ππόςε ησλ εηδηθώλ 

απαηηήζεσλ γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηεο Πξάμεο. 

 

 
5. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Γελ ιακβάλνληαη ππόςε πξνηάζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο από ελδηαθεξόκελνπο πνπ: 

1. Έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα 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, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή 

έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο.  

2. Έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο 

πεξίπησζεο α', έζησ θαη αλ ην αδίθεκα έρεη παξαγξαθεί.  
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3. Λόγσ θαηαδίθεο, έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε 

ζηέξεζε απηή. 

4. Τεινύλ ππό ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππό επηθνπξηθή 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) ή θαη ππό ηηο δύν απηέο θαηαζηάζεηο.  

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

6. Έρνπλ απνιπζεί, εμαηηίαο πεηζαξρηθνύ παξαπηώκαηνο . 

 
 

6. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ  

Οη ελδηαθεξόκελνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο πξνηεξαηόηεηαο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηε βαζκνιόγεζε ησλ θξηηεξίσλ, σο εμήο: 

Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη ηος Ιαηπού / Δπιζηημονικού Τπεύθςνος( ΙΑ-1) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ          Βαθμολογία 

1 Τίηινη Σπνπδώλ    Έυρ 10 

 Μεηαπηπρηαθό 
Γηδαθηνξηθό 

7 
10 

2 Πξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο ζηελ 
θνηλόηεηα γηα Σεμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα/AIDS 

Έυρ 10 

 1 έηνο θαη άλσ Έσο 10 

3 Γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο Έυρ 10 

 Δπηπέδνπ Proficiency 10 

4 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Έσο 35 

   

5 Λνηπέο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνύλ Έσο 30 

 Σπκκεηνρή/αλαθνηλώζεηο  ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή ζην 
εμσηεξηθό ή/θαη δεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά    

Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο   
Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

Έσο 10 
 

Έσο 15 
Έσο 10 

 

Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη ηος Ππογπαμμαηιζηή Δθαπμογών (ΠΔ-1) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ          Βαθμολογία 

1 Τίηινη Σπνπδώλ    
Έυρ 10 

 Μεηαπηπρηαθό 
Γηδαθηνξηθό 

7 
10 

2 Πξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη 
δξάζεσλ ζε ζέκαηα πγείαο 

Έυρ 15 

 1 έηνο θαη άλσ Έσο 15 

3 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Έυρ 40 

   

4 Λνηπέο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνύλ Έυρ 35 

 Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 
Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα/ζεκηλάξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό   

Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε  

Έσο 20 
Έσο 5 

Έσο 10 



 
 
  
 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ                                                                                                        ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                                                                   ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 
 

 
 

Σ
ελ

ίδ
α

 1
4

 

 

Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη ηος Ππογπαμμαηιζηή Δθαπμογών (ΠΔΙΔΚ-1) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ          Βαθμολογία 

1 Πξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη 
δξάζεσλ ζε ζέκαηα πγείαο 

Έυρ 15 
 

 1 έηνο θαη άλσ Έσο 15 

3 Γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο Έυρ 10 

 Δπηπέδνπ Lower 5 

 Δπηπέδνπ Proficiency 10 

4 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Έυρ 40 

   

5 Λνηπέο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνύλ Έυρ 35 

 Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 
Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα/ζεκηλάξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην 

εμσηεξηθό   
Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε  

Έσο 20 
Έσο 5 

 
Έσο 10 

 

Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη ηος Μησανικού (ΜΗΥ-1) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ          Βαθμολογία 

1 Τίηινη Σπνπδώλ    Έυρ 10 

 Μεηαπηπρηαθό 
Γηδαθηνξηθό 

7 
10 

2 Πξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζπιινγή, αλάιπζε θαη 
ηεθκεξίσζε ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ 

Έυρ 10 

 1 έηνο θαη άλσ Έσο 10 

3 Γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο  Έυρ 10 

 Δπηπέδνπ Proficiency 10 

4 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Έυρ 40 

   

5 Λνηπέο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνύλ Έυρ 30 

 Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 
Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε  

Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

Έσο 10 
Έσο 10 
Έσο 10 

 

 

Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη ηος Κοινυνικού Λειηοςπγού (ΚΛ-1) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ          Βαθμολογία 

1 Τίηινη Σπνπδώλ    Έυρ 10 

 Μεηαπηπρηαθό 
Γηδαθηνξηθό 

7 
10 

2 Πξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επξύηεξεο 
θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα πγείαο 

Έυρ 10 
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 1 έηνο θαη άλσ Έσο 10 

3 Γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο Έυρ 10 

 Δπηπέδνπ Proficiency 10 

4 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Έυρ 40 

   

5 Λνηπέο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνύλ Έυρ 30 

 Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 
Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό   

Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε  
Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

Έσο 10 
Έσο 10 
Έσο 5 
Έσο 5 

 

 

Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη Φιλολόγος (ΦΙΛ-1) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ          Βαθμολογία 

1 Τίηινη Σπνπδώλ     Έυρ 10 

 Μεηαπηπρηαθό 
Γηδαθηνξηθό 

7 
10 

2 Πξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επξύηεξεο 
θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα πγείαο 

Έυρ 10 

 1 έηνο θαη άλσ Έσο 10 

3 Γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο Έυρ 10 

 Δπηπέδνπ Lower 5 

 Δπηπέδνπ Proficiency 10 

4 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Έυρ 40 

 
 

 
 

5 Λνηπέο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνύλ Έυρ 30 

 Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 
Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό   

Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε  
Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

Έσο 15 
Έσο 5 
Έσο 5 
Έσο 5 

   

 
 
 

Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη ηος Φςσολόγος / Κοινυνιολόγος / Κοινυνικού 
Δπιζηήμονα (ΦΤΥ-ΚΔ-1) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ          Βαθμολογία 

1 Τίηινη Σπνπδώλ     Έυρ 10 

 Μεηαπηπρηαθό 
Γηδαθηνξηθό 

7 
10 

2 Πξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη 
δξάζεσλ ζε ζέκαηα αγσγήο πγείαο 

Έυρ 10 

 1 έηνο θαη άλσ Έσο 10 

3 Γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο Έυρ 10 
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 Δπηπέδνπ Proficiency 10 

4 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Έυρ 40 

   

5 Λνηπέο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνύλ Έυρ 30 

 Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 
Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ζην εμσηεξηθό   

Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε  
Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

Έσο 10 
Έσο 5 
Έσο 5 

Έσο 10 

 

Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη ηος Νοζηλεςηή (ΝΟ-1) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ          Βαθμολογία 

1 Τίηινη Σπνπδώλ     Έυρ 10 

 Μεηαπηπρηαθό 
Γηδαθηνξηθό 

7 
10 

2 Πξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επξύηεξεο 
θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα πγείαο 

Έυρ 10 

 1 έηνο θαη άλσ Έσο 10 

3 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Έυρ 40 

   

4 Λνηπέο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνύλ Έυρ 40 

 Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 
Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ζην εμσηεξηθό   

Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε  
Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

Έσο 20 
Έσο 5 
Έσο 5 

Έσο 10 

 

 

Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη ηος ςμβούλος Αγυγήρ Τγείαρ (ΑΤ-3-1) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ          Βαθμολογία 

1 Τίηινη Σπνπδώλ     Έυρ 10 

 Μεηαπηπρηαθό 
Γηδαθηνξηθό 

7 
10 

2 Πξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα αγσγήο ζσκαηηθήο πγείαο, 
αζιεηηζκνύ θαη επεμίαο θαζώο θαη νξγάλσζεο δξάζεσλ εθπαηδεπηηθνύ 
πεξηερνκέλνπ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο 

Έυρ 10 

  
1 έηνο θαη άλσ 

 
Έσο 15 

   

3 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Έυρ 40 

   

4 Λνηπέο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνύλ Έυρ 35 

 Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 
Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό   

Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε  
Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

Έσο 5 
Έσο 10 
Έσο 10 
Έσο 10 
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Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη ηος ςμβούλος Αγυγήρ Τγείαρ (ΑΤ-3-2) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ          Βαθμολογία 

1 Τίηινη Σπνπδώλ     Έυρ 10 

 Μεηαπηπρηαθό 
Γηδαθηνξηθό 

7 
10 

2 Πξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο ζηελ 
πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο 
εθπαηδεπηηθήο θαη επξύηεξεο θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα πγείαο 

Έυρ 10 

 1 έηνο θαη άλσ Έσο 10 

3 Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο Έυρ 10 

 Δπηπέδνπ Lower 5 

 Δπηπέδνπ Proficiency 10 

4 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Έυρ 40 

   

5 Λνηπέο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνύλ Έυρ 30 

 Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 
Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό   

Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε  
Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

Έσο 5 
Έσο 10 
Έσο 5 

Έσο 10 

 

 

Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη ηος ςμβούλος Αγυγήρ Τγείαρ (ΑΤ-3-3) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ          Βαθμολογία 

1 Πξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα αγσγήο ζσκαηηθήο πγείαο, 
αζιεηηζκνύ θαη επεμίαο  

Έυρ 10 

 1 έηνο θαη άλσ Έσο 10 

2 Γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο Έυρ 10 

 Δπηπέδνπ Lower 5 

 Δπηπέδνπ Proficiency 10 

3 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Έυρ 40 

   

4 Λνηπέο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνύλ Έυρ 40 

 Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 
Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό   

Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε  
Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

15 
5 

10 
10 

 

 

Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη Δπιζηημονικοηεσνικήρ Τποζηήπιξηρ (ΔΠΤΠ-1) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ          Βαθμολογία 

1 Τίηινη Σπνπδώλ     Έυρ 10 
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 Μεηαπηπρηαθό 
Γηδαθηνξηθό 

7 
10 

2 Δκπεηξία ζε ζέζεηο εξγαζίαο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε αλζξώπηλνπ 
δπλακηθνύ 

Έυρ 10 

 1 έηε θαη άλσ Έσο 10 

3 Γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο Έυρ 10 

 Δπηπέδνπ Proficiency 10 

4 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Έυρ 40 

   

5 Λνηπέο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνύλ Έυρ 30 

 Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 
Σπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα/ζεκηλάξηα ζηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθό   

Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε  
Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

Έσο 10 
Έσο 5 
Έσο 5 

Έσο 10 

 

 

Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη Δπιζηημονικοηεσνικήρ Τποζηήπιξηρ (ΔΠΤΠ-2) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ          Βαθμολογία 

1 Τίηινη Σπνπδώλ     Έυρ 10  

 Μεηαπηπρηαθό 
Γηδαθηνξηθό 

7 
10 

2 Πξόζζεηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζπγθέληξσζε θαη έθδνζε 
ζηαηηζηηθώλ δειηίσλ 

Έυρ 10 

 1 έηνο θαη άλσ Έσο 10 

4 Γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο  Έυρ 10 

 Δπηπέδνπ Proficiency 10 

5 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Έυρ 40 

   

6 Λνηπέο δεμηόηεηεο, εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνύλ Έυρ 30 

 Πξνεγνύκελε εζεινληηθή ή κηζζσηή εξγαζία ζε ζπλαθείο θνξείο 
Πξόζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ επηκόξθσζε  

Γλώζε Ζ/Υ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

Έσο 10 
Έσο 10 
Έσο 10 

 
 
 

7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΑΙΣΗΘΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  

Γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο, νη ππνςήθηνη νη νπνίνη ζα επηιεγνύλ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ θσηνηππία 

ησλ δύν όςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο, ή ζε έιιεηςε ηαπηόηεηαο, θσηνηππία ησλ θξίζηκσλ 

ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ, δειαδή απηώλ ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ν αξηζκόο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο 

ηνπ θαηόρνπ, θαζώο θαη ε θσηνγξαθία. 

 

8. ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ  

Τν κηζζνινγηθό θόζηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ θξαηήζεσλ – εηζθνξώλ – 

έθηαθησλ απνδνρώλ), θάζε ελδηαθεξόκελνπ πνπ ζα επηιεγεί γηα απαζρόιεζε ζα πξνθύςεη βάζεη ηνπ 
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εληαίνπ κηζζνινγίνπ.  

 

9. ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ 

Οη επηιεγέληεο ζα εξγαζηνύλ κε Σύκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Φξόλνπ, δηάξθεηαο έσο θαη 19 

κελώλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Υπνέξγνπ 2 «Αλάπηπμε Δπηζηεκνληθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, Πηινηηθή Δθαξκνγή θαη Δλέξγεηεο Γηθηύσζεο» ηεο Πξάμεο «Πξόγξακκα 

Δμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο επηκόξθσζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (καζεηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ) γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκόζηαο πγείαο» θαη Κσδ. MIS 465652 ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε 

θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». 

 

10. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ή λα ηαρπδξνκήζνπλ ηηο πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο θαη όια 

ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Αγξάθσλ 3-5, Μαξνύζη, Τ.Κ 15123. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Πξνηάζεσλ Σπλεξγαζίαο είλαη: 

 Έσο 04/04/2014 θαη ώξα 14.00 γηα ηε ζέζε κε θσδηθνύο:  
o ΠΔ-1 
o ΠΔΗΔΚ -1 
o ΜΖΦ-1 
o ΚΛ-1 
o ΦΗΛ-1 
o ΧΥΦ-ΚΔ-1 
o ΝΟΣ-1 
o ΣΑΥ-3-1 
o ΣΑΥ-3-2 
o ΣΑΥ-3-3 
o ΔΠΥΠ-1 

 Έσο 11/07/2014 θαη ώξα 14.00 γηα ηε ζέζε κε Κσδηθό:  
o ΗΑ-1 

 Έσο 28/11/2014 Καη ώξα 14.00 γηα ηε ζέζε κε Κσδηθό: 
o ΔΠΥΠ -2 

 
Η Αίηηζη ςμμεηοσήρ – Ππόηαζη ζςνεπγαζίαρ έσει αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 
http://www.keelpno.gr (καπηέλα Πποκηπύξειρ/Γιαγυνιζμοί). 
 
Ζ πξόηαζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

1. Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο – πξόηαζε ζπλεξγαζίαο (βι. Παξάξηεκα Η)  
2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ 
3. Αληίγξαθα (όρη επηθπξσκέλα) ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απνδεηθλύνπλ ηα απαηηνύκελα 

πξνζόληα, ήηνη: 
- Τίηινη Σπνπδώλ 
- Πηζηνπνηεηηθά / βεβαηώζεηο απόδεημεο ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
- Τίηινη αγγιηθήο γιώζζαο, όπνπ απαηηείηαη.  

Τα ινηπά δηθαηνινγεηηθά, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ππνρξεσηηθώλ, ζα πξνζθνκηζηνύλ 
από ηνπο ππνςεθίνπ θαηά ηε β’ θάζε ηεο αμηνιόγεζεο (ζπλέληεπμε).  
 
 

http://www.keelpno.gr/
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Με ηην ςποβολή ηυν πποηάζευν εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ, οι ενδιαθεπόμενοι αποδέσονηαι 

πλήπυρ ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ, καθώρ και όηι η 

διαδικαζία δύναηαι με απόθαζη ηηρ Αναθέηοςζαρ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληθθεί με ηα ίδια 

ή και άλλο πεπιεσόμενο συπίρ να μποπεί να ςπάπξει οιαδήποηε αξίυζη ηυν ενδιαθεπομένυν ένανηι 

ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ. 

 

                                                Ο Γιεςθςνηήρ  ηος ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

  

 

 

  Γπ. Θεοδ. Παπαδημηηπίος 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ – ΠΡΟΣΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 
ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚ∆ΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΗ: ……… 
 
Δπώλπκν :  

Όλνκα :  

Όλνκα παηξόο :  

Αξηζκόο ηειεθώλνπ νηθίαο ή θηλεηνύ :  

Δ-mail :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο :  

Υπεθνόηεηα :  

Σηξαηησηηθή ζεηεία (γηα ηνπο άλδξεο) : Απαιιαγή          

Δθπιεξσκέλε     από : .... /.... /.....  
                           έσο : …. /.... /..... 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Άγακνο        
Έγγακνο      

. 
Υπνβάισ ηελ πξόηαζή κνπ γηα ηνλ Κσδηθό Θέζεο: ………… 
 
∆ειώλσ ππεύζπλα όηη:  
 

1. Απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ηεο κε αξ. πξση. 1710/ 28.- 03 -2014 πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 
γηα ππνβνιή πξόηαζεο γηα ηνλ Κσδηθό Θέζεο: ………… 

2. Τα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν βηνγξαθηθό κνπ ζεκείσκα είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

3. Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιισ είλαη αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ, ηα νπνία κπνξώ λα πξνζθνκίζσ 
άκεζα εθόζνλ κνπ δεηεζεί. 

4. Γύλακαη λα εθηειέζσ ην αηηνύκελν έξγν ζην ρξνληθό εύξνο πνπ νξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ πξόζθιεζε. 

5. Γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ θαη ηελ είζπξαμε ηεο αµνηβήο, δελ ζπληξέρεη θαλέλα θώιπµα ζην πξόζσπό 
µνπ, από ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλσηέξσ πξόζθιεζε θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα θξνληίζσ γηα ηελ 
άξζε θάζε θσιύµαηνο γηα ην ζθνπό απηό, εθόζνλ ε παξνύζα πξόηαζή µνπ γίλεη δεθηή. 

 
Ζκεξνκελία: .…/.…/2014 
 
 
Ολνκαηεπώλπκν 
Υπνγξαθή 


