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Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για σποβολή προηάζεφν 

προς ζύναυη ζσμβάζεφν έργοσ ιδιφηικού δικαίοσ για ηην παροτή 

έργοσ ζηο πλαίζιο σλοποίηζης με ίδια μέζα ηοσ σποέργοσ 1 

«Επαναζσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ηος ΕΑΝ ζηα νοζοκομεία και ηιρ ιδιωηικέρ κλινικέρ ηηρ 

σώπαρ» 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 

Ιδησηηθνχ 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/νηθ.22058/11-03-2014  ) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο γηα ηνλ δηνξηζκφ Γ.Σ. 
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ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

 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 

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» 
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 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. Η 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 

Ιδησηηθέο 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 

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 απφθαζε ηεο 5εο//7-05-2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζρεηηθά κε ηελ εθ λένπ 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ παξνρή έξγνπ ζην πιαίζην πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ 

ππνέξγνπ 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 
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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 Ο Τ  Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ  Γ Ι Κ Α Ι Ο Τ »  

 

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

ζχλαςεο ζχκβαζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ παξνρή έξγνπ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

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

θιηληθέο ηεο ρψξαο» ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ»  ε νπνία εληάζζεηαη 

ζην Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε», ΔΣΠΑ 2007-2013. Τν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν (ΔΚΤ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΔΡΓΟΤ  

 

Ανηικείμενο Τποέπγος  

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 Ιδησηηθνχ Τνκέα. Τν ΔΑΝ 

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

θαξθίλν. 

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 

Ιδησηηθνχ Τνκέα ηεο ρψξαο. Η 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 

Ιδησηηθψλ 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:  
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 Η εηήζηα θαηαγξαθή ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ, 

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

θαη γεσγξαθηθά, 

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

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

 Η εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αξρηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ, 

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

θαη, κειινληηθά, ηνλ Υγεηνλνκηθφ Φάξηε, 

 Η δηαζχλδεζή ηνπ κε ηα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ-πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ 

(screening) ελάληηα ζηνλ θαξθίλν, 

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

ζπρλφηεηα, ζλεζηκφηεηα, θαη πνξεία ηνπ θαξθίλνπ ζηελ Διιάδα, 

 Η 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, 

 Η παξνρή εθπαίδεπζεο, νδεγηψλ, βνήζεηαο θαη θάζε ζπλδξνκή πξνο ηνπο θαηαγξαθείο ησλ 

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

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

 Η 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, 

 Η 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 Ιδησηηθέο 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 
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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 Ι)  γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ ζην νπνίν ζα αλαηεζεί ε παξαγσγή παξαδνηέσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή 

απφθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ή θαη κέξνο ή ζχλνιν ελδηάκεζσλ παξαδνηέσλ πνπ ζα 

πξνεγνχληαη ησλ ηειηθψλ παξαδνηέσλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ νη αθφινπζεο ζέζεηο: 

 

 ΚΩΓ. 
ΘΔΗ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 
ΥΔΗ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΟΜΑΓΑ 

ΔΞΔΙΓΙΚΔ

ΤΜΔΝΩΝ 

ΙΑΣΡΩΝ 

ΔΠ- ΟΓΚ Ογθνιφγνο Σχκβαζε έξγνπ 1 

ΟΜΑΓΑ 

ΔΙΓΙΚΩΝ 

ΔΠΙΣΗΜ

ΟΝΩΝ 

ΔΠ-ΔΓΤ 
Δκπεηξνγλψκνλαο 
ζεκάησλ δεκφζηαο 
πγείαο 

Σχκβαζε έξγνπ 1 

 

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

ζπλέρεηα: 

ΟΜΑΓΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ 

Διδικόηηηερ: 

-Ογκολόγορ (ΚΩΓ.: ΔΠ-ΟΓΚ) 

Αντικείμενο εργασίας:   

Γηα ηελ παξνρή εηδηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζεο ησλ λενπιαζηψλ κε βάζε 

ηε Γηεζλή Ταμηλφκεζε ησλ Ογθνινγηθψλ Ννζεκάησλ (3ε έθδνζε) ζα δεκηνπξγεζεί νκάδα 
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εμεηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ πνπ ζα απαξηίδεηαη εθηφο απφ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Ογθνιφγνπ θαη απφ 

εηδηθφηεηεο ηνπ Παζνινγναλαηφκνπ, ηνπ Κπηηαξνιφγνπ, ηνπ Παηδννγθνιφγνπ θαη ηνπ Αηκαηνιφγνπ. 

 

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

ζέζεο γηα ηελ παξαπάλσ εηδηθφηεηα αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 

 

Διάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα : 

1. Πηπρίν Ιαηξηθήο Σρνιήο  

2. Τίηινο αληίζηνηρνο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο 

3. Τνπιάρηζηνλ 2εηήο πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρεο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο ζέζεηο  

4. Πηζηνπνηεκέλε πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθψλ 

 

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 

1. Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ λενπιαζηψλ κε βάζε ηε Γηεζλή Ταμηλφκεζε 

Ογθνινγηθψλ Ννζεκάησλ (International Classification for Oncological Diseases). 

2. Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, κεηξψα αζζελψλ, ή εζληθά – επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηηο λενπιαζίεο. 

 

 

ΟΜΑΓΑ ΔΙΓΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ 

Διδικόηηηερ: 

-Δμπειπογνώμοναρ θεμάηυν δημόζιαρ ςγείαρ (ΚΩΓ.: ΔΠ-ΔΓΤ) 

Αντικείμενο εργασίας:   

Γηα ηελ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ζα δεκηνπξγεζεί Οκάδα κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ε 

νπνία ζα παξαθνινπζεί ην έξγν ζε φιε ηε δηάξθεηα εμέιημήο ηνπ. Σηελ νκάδα απηή ζα ζπκκεηέρνπλ σο 

εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο έλαο εκπεηξνγλψκνλαο ζεκάησλ δεκφζηαο πγείαο θαη δχν εκπεηξνγλψκνλεο 

δηεζλνχο θχξνπο απφ Αξρεία Νενπιαζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Αλάκεζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο απηήο ζα είλαη: 

 Να παξαθνινπζεί θαη λα αμηνινγεί ηελ πξφνδν θαη επηηπρία ηνπ έξγνπ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα κε βάζε ηηο ηερληθέο θαη ρξνληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ θαη λα επεκβαίλεη δηνξζσηηθά φπνπ απηφ ζεσξείηαη αλαγθαίν θαη εθηθηφ.  

 Να πξνεηνηκάζεη εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ζηηο νπνίεο ζα 

παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπο, ν εληνπηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ θαη νη ιεθζείζεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  
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Τα πξνζφληα επηινγήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα ηελ θάιπςε κίαο (1) 

ζέζεο ηνπ Δκπεηξνγλψκνλα ζεκάησλ δεκφζηαο πγείαο κε ΚΩΓ.: ΔΠ-ΔΓΤ αλαθέξνληαη αθνινχζσο:  

 

Διάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα: 

1. Πηπρίν ΑΔΙ Δπηζηεκψλ Υγείαο 

2. Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ επηδεκηνινγία ηνπ θαξθίλνπ ή ζηε δεκφζηα πγεία ή ζηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο 

3. Πηζηνπνηεκέλε πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  

 

Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 

1. Τνπιάρηζηνλ πεληαεηήο εξγαζηαθή εκπεηξία σο επηδεκηνιφγνο γηα ηα ρξφληα λνζήκαηα θαη 

ηδηαίηεξα γηα ηηο λενπιαζίεο 

2. Σπκκεηνρή ζε εζληθέο ή δηεζλείο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο γηα ηηο λενπιαζίεο 

3. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ζε έγθπξα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή άιιεο δεκνζηεχζεηο 

αλαγλσξηζκέλεο αμίαο (π.ρ. κνλνγξαθίεο, βηβιία) πνπ ηεθκεξηψλνπλ αμηφινγν εξεπλεηηθφ 

έξγν ζηελ πεξηνρή ησλ λενπιαζηψλ. 

 

ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη : 

 Να έρνπλ ηελ 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.  

 Να έρνπλ εθπιεξψζεη 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 

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

ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Η επηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηνπο ππνςεθίνπο σο πξνο ηα 

απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ηα ζπλεθηηκψκελα πξνζφληα φπσο απηά αλαγξάθνληαη αλά εηδηθφηεηα 

ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Η επηηξνπή ζα δχλαηαη λα δεηήζεη θάζε ζπκπιήξσζε θαη δηεπθξίληζε 

ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή πξνζθφκηζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θξίλεη 
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απαξαίηεηε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηεο παξνχζεο δελ είλαη δηαγσληζηηθή, ελψ ε ηπρφλ επηινγή 

αληηζπκβαιινκέλσλ έρεη ηνλ ραξαθηήξα απνδνρήο πξφηαζεο θαη φρη πξφζιεςεο. Η δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο ζα νινθιεξσζεί κε ζχληαμε «πίλαθα θαηάηαμεο» ή «πίλαθα επηηπρφλησλ»  ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ελψ φζνη επηιεγνχλ ζα εηδνπνηεζνχλ πξνζσπηθά. Σε πεξίπησζε 

ηζνβαζκίαο επηιέγεηαη θαηά ζεηξά ε πξφηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε ηελ κεγαιχηεξε εξεπλεηηθή 

εκπεηξία.  

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

θα αποκλείονηαι αςηομάηυρ από ηην πεπαιηέπυ διαδικαζία αξιολόγηζηρ.  

 

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 ακεηάθιεην βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο 

πεξίπησζεο 1, 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. 

 
-Ογκολόγορ (ΚΩΓ.: ΔΠ-ΟΓΚ) 

 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ   

 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο πξνηεξαηφηεηαο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθήο 

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

Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη ηος  Ογκολόγος (ΔΠ-ΟΓΚ) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ          Βαθμολογία 

1 Πηπρίν Ιαηξηθήο Σρνιήο   

   

2 Τίηινο αληίζηνηρνο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο  

   

3 
Τνπιάρηζηνλ 2εηήο πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρεο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο 
ζέζεηο. 

 

   

4 Πηζηνπνηεκέλε πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθψλ  

   

5 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ          Έσο 100 

  
1. Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ λενπιαζηψλ κε 

βάζε ηε Γηεζλή Ταμηλφκεζε Ογθνινγηθψλ Ννζεκάησλ 
(International Classification for Oncological Diseases). 

2. Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, κεηξψα αζζελψλ, 
ή εζληθά – επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο λενπιαζίεο. 

 

 
 
                   60 
                                     
                    
                   40 
                                

 

ΟΜΑΓΑ ΔΙΓΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ   

Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ για ηη θέζη ηος Δμπειπογνώμονα θεμάηυν δημόζιαρ ςγείαρ 
(ΔΠ-ΔΓΤ) 

α/α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ Μέγιζηη βαθμολογία 

1 Πηπρίν ΑΔΙ Δπηζηεκψλ Υγείαο  

   

2 
Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ επηδεκηνινγία ηνπ θαξθίλνπ ή ζηε δεκφζηα 
πγεία ή ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο 

 

   

3 Πηζηνπνηεκέλε πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  

   

4 Πξφζζεηα πξνζφληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ         Έσο 100 

 1. Τνπιάρηζηνλ πεληαεηήο εξγαζηαθή εκπεηξία σο επηδεκηνιφγνο γηα 
ηα ρξφληα λνζήκαηα θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο λενπιαζίεο 

2. Σπκκεηνρή ζε εζληθέο ή δηεζλείο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο γηα ηηο 
λενπιαζίεο 

3. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ζε έγθπξα δηεζλή επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά ή άιιεο δεκνζηεχζεηο αλαγλσξηζκέλεο αμίαο (π.ρ. 
κνλνγξαθίεο, βηβιία) πνπ ηεθκεξηψλνπλ αμηφινγν εξεπλεηηθφ έξγν 
ζηελ πεξηνρή ησλ λενπιαζηψλ. 

40 
  
 30 

                            
30 
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (βι. παξάξηεκα Ι) 

 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ 

 Αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ  

 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. 

 Βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή λφκηκεο απαιιαγήο 

απφ απηέο, πξνθεηκέλνπ πεξί αλδξψλ. 

 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο (φπνπ απαηηείηαη) 

 Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο (φπνπ απαηηείηαη) 

  Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (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. 

- Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδφζεθαλ απφ ειιεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο γίλνληαη 

κε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ. Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο ή αιινδαπέο αξρέο γίλνληαη δεθηά κε επθξηλή 

αληίγξαθα ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δεκφζηα αξρή.  

 

ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Η δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ζα  είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο σο ηηο 30/11/2015. Τν 

πξνυπνινγηζζέλ πνζφ ακνηβήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) αλά εηδηθφηεηα εθηηκάηαη ζχκθσλα κε 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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ΚΩΓ. ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΣΟ (ΜΔ ΦΠΑ) 

ΔΠ-ΟΓΚ Ογθνιφγνο Σχκβαζε έξγνπ 8.856,00 € 

ΔΠ-ΔΓΤ 
Δκπεηξνγλψκνλαο 
ζεκάησλ δεκφζηαο 
πγείαο 

Σχκβαζε έξγνπ 12.300,00 € 

 

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ 

Οη επηιεγέληεο ζα εξγαζηνχλ κε Σχκβαζε έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 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 υποβολή προτάςεων προσ ςφναψη ςυμβάςεων 

ζργου ιδιωτικοφ δικαίου για την παροχή ζργου ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ με ίδια μζςα του 

υποζργου 1 «ΕΠΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΕΑΝ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙ 

ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΣΗ ΧΩΡΑ» τησ πράξησ «Ανάπτυξη του Εθνικοφ Αρχείου Νεοπλαςιϊν» 

με αριθμ. πρωτ. …………./……/……../2015. 

 

τοιχεία αποςτολζα: ………..          

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  
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Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δεθαεπηά  (17) εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα 

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

κέρξη ηηο 1/06/2015 θαη ψξα 15:00. Η 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 ηην ςποβολή ηυν πποηάζευν εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ και ηυν βιογπαθικών ζηοισείυν 

ηοςρ οι ενδιαθεπόμενοι αποδέσονηαι πλήπυρ ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ 

εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ, καθώρ και όηι η διαδικαζία δύναηαι με απόθαζη ηηρ αναθέηοςζαρ 

απσήρ 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 Ππόεδπορ ηος ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

   

 

             Ομ. Καθ. Υειποςπγικήρ  

        Αθανάζιορ Λ. Γιαννόποςλορ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ΚΧΔΙΚΟ ΘΕΗ: ……… 
 

Δπώνςμο :  

Όνομα :  

Όνομα παηπόρ :  

Απιθμόρ ηηλεθώνος οικίαρ ή κινηηού :  

Δ-mail :  

Ζμεπομηνία γέννηζηρ :  

Υπηκοόηηηα :  

Σηπαηιυηική θηηεία (για ηοςρ άνδπερ) : Απαλλαγή          

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

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

Οικογενειακή καηάζηαζη : Άγαμορ        

Έγγαμορ      

. 

        

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

∆ηλώνυ ςπεύθςνα όηι:  
 

Α)  αποδέσομαι ηοςρ όποςρ ηηρ με απ. ππυη. ………/….-….-2015 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: .…/.…/2015 
 

Ονομαηεπώνςμο 
 

Υπογπαθή 


