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             ΑΘΗΝΑ           14-10-2015       

            ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΣ   3570 

 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ  (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

 

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 

 Τηο ππ.’ αξηζκ. Α2β/Γ.Π.νηθ 65818/27-8-2015, Α2β/Γ.Π.νηθ.24364/2-4-2015, Α2β/Γ.Π.νηθ.29594/23-4-

2015 θαη                    Α2β/Γ.Π.41505/6-7-2015 ηξνπνπνηήζεηο ηεο ππ.’ αξηζκ. 

ΓΥ1δ/Γ.Π.νηθ.22058/11-3-2014  Υπνπξγηθήο απφθαζεο  κε πεξηερφκελν ηνλ δηνξηζκφ κειψλ ζην 

Γ.Σ. ηνπ 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 απφ 9/1/2015 έγθξηζε ζρεηηθά κε ην 3ν Πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Υγεία 

(Health Programme 2014-2020) 

 Τελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ  ηεο 1εο /28-1-2015 ζπλεδξίαζεο ζρεηηθά 

κε ηελ έγθξηζε γηα ην 3ν Πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Υγεία (Health Programme 

2014-2020) 

 Τελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ  ηεο 11εο /1-10-2015 ζπλεδξίαζεο 

ζρεηηθά κε ηε αλάζεζε ζπκβάζεσλ έξγνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δπξσπαηθνχ Πξνγξάκκαηνο 
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γηα ηελ δεκηνπξγία θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηε δηαθνπή ηνπ Καπλίζκαηνο απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ 

ζην πιαίζην ηνπ 3νπ Πξνγξάκκαηνο  ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Υγεία (Health Programme 

2014-2020) 

 

 

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για υποβολή προτάςεων προσ ςφναψη ςυμβάςεων 

ζργου ιδιωτικοφ δικαίου για την παροχή ζργου ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του προγράμματοσ 

«Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)».  

 

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ «ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ» 

 

Όπωσ προβοφν ςτθν υποβολι αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν απαςχόλθςθ τουσ 

κατόπιν ςφναψθσ ςφμβαςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου για τθν παροχι ζργου ςτο πλαίςιο τθσ 

υλοποίθςθσ του προγράμματοσ με τίτλο «Tobacco cessation guidelines for high risk groups». το 

ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το 3ο Πρόγραμμα για τθν Τγεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  

 

1. Σο έργο Tobacco cessation guidelines for high risk groups 

(TOB-G) 

κοπόσ του Προγράμματοσ «Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)» είναι να 

αναπτφξει, να εφαρμόςει και να διαδϊςει ζνα ςφνολο εξειδικευμζνων κατευκυντιριων 

οδθγιϊν για τθ διακοπι του καπνίςματοσ ςε ςυγκεκριμζνουσ πλθκυςμοφσ υψθλοφ κινδφνου. 

Ωσ αφετθρία για τθν ανάπτυξθ αυτϊν των κατευκυντιριων οδθγιϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν 

οι ςχετικζσ γενικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του ENSP, μζςω των οποίων κατζςτθ προφανζσ ότι 

διαφορετικζσ ομάδεσ καπνιςτϊν απαιτοφν διαφορετικζσ προςεγγίςεισ όςον αφορά τισ 

μεκόδουσ διακοπισ του καπνίςματοσ. Ζτςι, κα αναπτυχκεί μια ειδικά ςτοχευμζνθ 

μεκοδολογία, με τθν ςυμμετοχι διαφόρων επαγγελματιϊν υγειάσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ 

των πλθκυςμϊν υψθλοφ κινδφνου και ςυγκεκριμζνα:  

1. Χρόνια πάςχοντεσ αςκενείσ:  

 Αςκενείσ με καρδιολογικά προβλιματα 

 Αςκενείσ με ΧΑΠ  

 Αςκενείσ με διαβιτθ 
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2. Άλλεσ ειδικζσ ομάδεσ: 

 Ζφθβοι 

 Εγκφουσ 

Σο πρόγραμμα «Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)» χρθματοδοτείται 

από το 3ο Πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Τγεία (Health Programme 2014-2020). 

Η εταιρικι ςφμπραξθ του ζργου κα εφαρμόςει μια ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογία για τθν 

ποιοτικι υλοποίθςθ του ζργου που ςυνοπτικά περιλαμβάνει τα εξισ:  

1. Ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

Σο ςθμείο εκκίνθςθσ του ζργου είναι θ ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ και αξιολόγθςθ του 

προβλιματοσ, προκειμζνου να προετοιμαςτοφν οι προδιαγραφζσ για τθν ανάπτυξθ και τθν 

εφαρμογι των εξειδικευμζνων κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθ διακοπι του καπνίςματοσ. ε 

αυτι τθ φάςθ κα πραγματοποιθκοφν τουλάχιςτον τα εξισ: (α) αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ 

ςχετικά με τισ καπνιςτικζσ ςυνικειεσ κάκε ομάδασ υψθλοφ κινδφνου, πόςο καπνίηουν, τουσ 

λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν διακόπτουν κλπ. (β) ςυλλογι πλθροφοριϊν για τισ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ διακοπισ του καπνίςματοσ και τισ υπθρεςίεσ διακοπισ καπνίςματοσ 

ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (γ) ςυλλογι ςτοιχείων από ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ τθσ κάκε ομάδασ 

ςτόχου. 

2. Ανάπτυξθ των οδθγιϊν 

Οι οδθγίεσ για τθν διακοπι του καπνίςματοσ κα απευκφνονται ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ. 

Κάκε οδθγία διακοπισ του καπνίςματοσ κα αφορά ςε μια διαφορετικι ομάδα υψθλοφ 

κινδφνου που αντιμετωπίηει διαφορετικοφσ κινδφνουσ για τθν υγεία τθσ και χρειάηεται ειδικι 

μεταχείριςθ. Ζτςι, οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ που κα αναπτφχκθκαν πρζπει να απευκφνονται 

ςτισ επιμζρουσ ομάδεσ επαγγελματιϊν υγείασ και να λαμβάνουν υπόψθ τισ ανάγκεσ των 

επιμζρουσ ομάδων ςτόχου του ζργου. Προκειμζνου να αναπτυχκοφν οι οδθγίεσ κα 

πραγματοποιθκοφν τα ακόλουκα:  

(α) Δθμιουργία επιςτθμονικϊν ομάδων για κάκε ομάδα ςτόχου του ζργου, που κα αποτελείται 

από επαγγελματίεσ υγείασ από διαφορετικζσ ειδικότθτεσ, (β) Κάκε επιςτθμονικι ομάδα κα 

πραγματοποιιςει τθν ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ και τθν αξιολόγθςθ κάκε ομάδασ υψθλοφ 

κινδφνου (γ) Ανάπτυξθ των κατευκυντθρίων οδθγιϊν διακοπισ του καπνίςματοσ για κάκε 

ομάδα υψθλοφ κινδφνου, με εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ επεμβάςεισ και τισ υπθρεςίεσ 

διακοπισ του καπνίςματοσ που απευκφνεται ςτουσ επαγγελματίεσ τθσ υγείασ, (δ) Ζγκριςθ του 

ςχεδίου των κατευκυντιριων οδθγιϊν από τθν ςυντονιςτικι επιτροπι του ζργου πριν από τθν 

πιλοτικι εφαρμογι, (ε) επικαιροποίθςθ των κατευκυντιριων οδθγιϊν και τελικι ζγκριςθ τουσ, 

μετά τθν πιλοτικι εφαρμογι. 

3. Πιλοτικι εφαρμογι των κατευκυντιριων οδθγιϊν διακοπισ του καπνίςματοσ 

Η πιλοτικι Εφαρμογι των οδθγιϊν διακοπισ του καπνίςματοσ είναι μια κρίςιμθ φάςθ του 

ζργου αυτοφ, δεδομζνου ότι κα παράςχει πολφτιμεσ πλθροφορίεσ ςτισ επιςτθμονικζσ ομάδεσ 

που είναι υπεφκυνεσ για τθν εφαρμογι του, ϊςτε να τισ αξιολογιςουν και να τισ 
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επικαιροποιιςουν. Οι τελικζσ οδθγίεσ διακοπισ του καπνίςματοσ αναμζνεται να είναι μια 

ςυνεκτικι και οικονομικά αποδοτικι προςζγγιςθ για τθν διακοπι του καπνίςματοσ για τισ 

ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου. Οι δράςεισ κα λάβουν χϊρα με τθν ακόλουκθ ςειρά: 

(α) Ανάπτυξθ των προδιαγραφϊν για τθν οργάνωςθ των πιλότων μεκοδολογία για τθν 

αξιολόγθςθ του ςχεδίου των οδθγιϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των ερωτθματολογίων, των 

δεικτϊν και τιμζσ ςτόχουσ για τθ κ.λπ.), (β) διαμόρφωςθ ομάδων των για τθ διεξαγωγι τθσ 

πιλοτικισ εφαρμογισ των κατευκυντιριων οδθγιϊν, (γ) άμεςθ παρζμβαςθ ςτουσ αςκενείσ 

(ςυναντιςεισ με τουσ επαγγελματίεσ υγείασ, διαβοφλευςθ κλπ.), (δ) παρακολοφκθςθσ των 

αςκενϊν μζςω προςωπικισ επικοινωνίασ, ερωτθματολόγιων κλπ., (ε) ςυλλογι δεδομζνων από 

τθν πιλοτικι εφαρμογι με τεςτ οφρων και ερωτθματολόγια μετά τθ κεραπεία, (ςτ) τελικι 

αξιολόγθςθ και διόρκωςθ των κατευκυντιριων οδθγιϊν, (η) ζγκριςθ των τελικϊν οδθγιϊν. 

 

2. Αναλυτική περιγραφή ειδικοτήτων 

Με τθν παροφςα Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, προςκαλοφνται ενδιαφερόμενοι να 

εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ υποβάλλοντασ αίτθςθ (βλ. παράρτθμα Ι) για τθ ςφναψθ 

ςυμβάςεων ζργου ιδιωτικοφ δικαίου με επιςτθμονικό προςωπικό ςτο οποίο κα ανατεκεί θ 

εκτζλεςθ επιμζρουσ εργαςιϊν και θ εκπόνθςθ παραδοτζων του προγράμματοσ, προκειμζνου 

να καλυφτοφν οι ακόλουκεσ κζςεισ:  
 

ΘΕΗ ΚΩΔ. 
ΘΕΗ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΙΘ. 
ΑΣΟΜΩΝ 

Τπεφκυνοσ ανάπτυξθσ και 
πιλοτικισ εφαρμογισ 
κατευκυντιριων οδθγιϊν 
διακοπισ του καπνίςματοσ 

ΚΩΔ Α1 Ιατρικισ φμβαςθ ζργου 1 

Εμπειρογνϊμονασ ςε κζματα 
διακοπισ καπνίςματοσ ςε εγκφουσ 

ΚΩΔ Α2 Μαιευτικισ φμβαςθ ζργου 1 

ΚΩΔ Α3 Νοςθλευτικισ φμβαςθ ζργου 1 

2 Εμπειρογνϊμονεσ ςε κζματα 
εξαρτιςεων και διακοπισ του 
καπνίςματοσ ςε εφιβουσ 

ΚΩΔ Α4 Κοινωνιολογίασ φμβαςθ ζργου 2 

Κοινωνιολόγοσ εμπειρογνϊμονασ 
ςε κζματα εξαρτιςεων 

ΚΩΔ Α5 Κοινωνιολογίασ φμβαςθ ζργου 1 

τζλεχοσ  Διοίκθςθσ - Οικονομίασ ΚΩΔ Α6 Διοίκθςθ - 
οικονομία  

φμβαςθ ζργου 1 

 

Ειδικότερα, τα απαιτοφμενα κακϊσ και τα πρόςκετα προςόντα για τισ ανωτζρω κζςεισ 

αναλφονται ςτθ ςυνζχεια 
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Ζνασ ιατρόσ υπεφθυνοσ ανάπτυξησ και πιλοτικήσ εφαρμογήσ κατευθυντήριων οδηγιϊν 

διακοπήσ του καπνίςματοσ (ΚΩΔ Α1) 

Σα απαιτοφμενα προςόντα επιλογισ και ενδεικτικά κακικοντα των ενδιαφερόμενων υποβολισ 

πρόταςθσ για τθν κάλυψθ τθσ προαναφερόμενθσ κζςθσ με (ΚΩΔ Α1) αναφζρονται ακολοφκωσ: 

Απαιτοφμενα προςόντα (Πτυχίo – Εμπειρία – Δεξιότθτεσ): 

1) Πτυχίο Ιατρικισ χολισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμθσ χολισ τθσ αλλοδαπισ. 

2) Μεταπτυχιακι ειδίκευςθ ςτθ Δθμόςια Τγεία. 

3) Διδακτορικι Διατριβι ςτο επιςτθμονικό πεδίο τθσ Δθμόςιασ Τγείασ. 

4) Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ 

5) Εργαςιακι και ακαδθμαϊκι εμπειρία ςε κζματα διακοπισ καπνίςματοσ. 

 

Επικυμθτά  προςόντα: 

1) Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςτον επιςτθμονικό ακαδθμαϊκό τφπο ι άλλεσ 

δθμοςιεφςεισ αναγνωριςμζνθσ αξίασ (π.χ. μονογραφίεσ, βιβλία κλπ) που τεκμθριϊνουν 

αξιόλογο ερευνθτικό ζργο ςε κζματα Δθμόςιασ Τγείασ και διακοπισ του καπνίςματοσ. 

2) Άλλο πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ επαγγελματία υγείασ.  

 

Αντικείμενο εργαςίασ: 

υμμετοχι ςτθν εκπόνθςθ τθσ μεκοδολογίασ για τθν ανάπτυξθ των κατευκυντιριων οδθγιϊν για 

τθν διακοπι το καπνίςματοσ ςτισ 5 ομάδεσ ςτόχου του ζργου, ςυμμετοχι ςτθν εκπόνθςθ των 

κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν διακοπι του καπνίςματοσ, ςυμμετοχι ςτθν εκπόνθςθ τθσ 

μεκοδολογίασ για τα πιλοτικι εφαρμογι των οδθγιϊν διακοπισ του καπνίςματοσ, ςυμμετοχι ςτθν 

πιλοτικι εφαρμογι των κατευκυντιριων οδθγιϊν, ςυγγραφι παραδοτζων και εκκζςεων προόδου 

του ζργου, ςυνεργαςία και επίβλεψθ του ζργου των ςυνεργαηόμενων φορζων του προγράμματοσ, 

ςυγγραφι επιςτθμονικϊν άρκρων, ςυμμετοχι ςτισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ του προγράμματοσ, 

παρουςιάςεισ ςε επιςτθμονικά φόρα.  

 

Διάρκεια απαςχόλθςθσ: θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

μζχρι και τισ 30/11/2017, θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου «TOBACCO CESSATION 

GUIDELINES FOR HIGH RISK GROUPS — TOB-G» 

 

Αμοιβι: Σο Προχπολογιςκζν ποςό αμοιβισ για τθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ εργαςίασ ορίηεται ςε 

30.000 €. 

 

Μία μαία εμπειρογνϊμονασ  ςε θζματα διακοπήσ καπνίςματοσ ςε εγκφουσ(ΚΩΔ Α2) 

Σα απαιτοφμενα προςόντα επιλογισ και ενδεικτικά κακικοντα των ενδιαφερόμενων υποβολισ 

πρόταςθσ για τθν κάλυψθ τθσ προαναφερόμενθσ κζςθσ με (ΚΩΔ Α3) αναφζρονται ακολοφκωσ: 

Απαιτοφμενα προςόντα (Πτυχίo – Εμπειρία – Δεξιότθτεσ): 

1) Πτυχίο Μαιευτικισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμθσ χολισ τθσ αλλοδαπισ. 
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2) Μεταπτυχιακι ειδίκευςθ ςτθ Δθμόςια Τγεία. 

3) Καλι γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ 

4) Εργαςιακι και ακαδθμαϊκι εμπειρία ςε κζματα κοινοτικισ μαιευτικισ ι διακοπισ καπνίςματοσ. 

 

Επικυμθτά  προςόντα: 

1) Διδακτορικι διατριβι ςε κζματα κοινοτικισ μαιευτικισ και δθμόςιασ υγείασ  

2) Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςτον επιςτθμονικό ακαδθμαϊκό τφπο ι άλλεσ δθμοςιεφςεισ 

αναγνωριςμζνθσ αξίασ (π.χ. μονογραφίεσ, βιβλία κλπ) που τεκμθριϊνουν αξιόλογο ερευνθτικό 

ζργο ςε κζματα Δθμόςιασ Τγείασ, κοινοτικισ μαιευτικισ ι/και διακοπισ του καπνίςματοσ. 

 

Αντικείμενο εργαςίασ: 

υμμετοχι ςτθν εκπόνθςθ των κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν διακοπι του καπνίςματοσ και 

ςτθν πιλοτικι εφαρμογι των κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν διακοπι του καπνίςματοσ ςε 

εγκφουσ, ςυμμετοχι ςτθν ςυγγραφι παραδοτζων και εκκζςεων προόδου του ζργου, ςυγγραφι 

επιςτθμονικϊν άρκρων κλπ.  

 

Διάρκεια απαςχόλθςθσ: θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

μζχρι και τισ 30/11/2017, θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου «TOBACCO CESSATIION 

GUIDELINES FOR HIGHRISK GROUPS — TOB-G» 

 

Αμοιβι: Σο Προχπολογιςκζν ποςό αμοιβισ για τθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ εργαςίασ ορίηεται ςε 

8.000 €. 

 

Μία νοςηλεφτρια εμπειρογνϊμονασ  ςε θζματα διακοπήσ καπνίςματοσ ςε εγκφουσ (ΚΩΔ Α3) 

Σα απαιτοφμενα προςόντα επιλογισ και ενδεικτικά κακικοντα των ενδιαφερόμενων υποβολισ 

πρόταςθσ για τθν κάλυψθ τθσ προαναφερόμενθσ κζςθσ με (ΚΩΔ Α4) αναφζρονται ακολοφκωσ: 

Απαιτοφμενα προςόντα (Πτυχίo – Εμπειρία – Δεξιότθτεσ): 

1) Πτυχίο νοςθλευτικισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμθσ χολισ τθσ αλλοδαπισ. 

2) Μεταπτυχιακι ειδίκευςθ ςτθ νοςθλευτικι. 

3) Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ 

 

Επικυμθτά  προςόντα: 

1) Διδακτορικι διατριβι ςε κζματα δθμόςιασ υγείασ και ειδικότερα ςε κζματα που αφοροφν τθν 

ζγκυο ι τθν διακοπι του καπνίςματοσ. 

2) Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςτον επιςτθμονικό ακαδθμαϊκό τφπο ι άλλεσ δθμοςιεφςεισ 

αναγνωριςμζνθσ αξίασ (π.χ. μονογραφίεσ, βιβλία κλπ) που τεκμθριϊνουν αξιόλογο ερευνθτικό 

ζργο ςε κζματα Δθμόςιασ Τγείασ και διακοπισ του καπνίςματοσ. 
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Αντικείμενο εργαςίασ: 

υμμετοχι ςτθν εκπόνθςθ των κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν διακοπι του καπνίςματοσ και 

ςτθν πιλοτικι εφαρμογι των κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν διακοπι του καπνίςματοσ ςε 

εγκφουσ, ςυμμετοχι ςτθν ςυγγραφι παραδοτζων και εκκζςεων προόδου του ζργου, ςυγγραφι 

επιςτθμονικϊν άρκρων κλπ.  

 

Διάρκεια απαςχόλθςθσ: θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

μζχρι και τισ 30/11/2017, θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου «TOBACCO CESSATIION 

GUIDELINES FOR HIGHRISK GROUPS — TOB-G» 

 

Αμοιβι: Σο Προχπολογιςκζν ποςό αμοιβισ για τθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ εργαςίασ ορίηεται ςε 

3.000 €. 

 

 

Δφο κοινωνιολόγοι εμπειρογνϊμονεσ ςε θζματα εξαρτήςεων και καπνίςματοσ ςε εφήβουσ 

(ΚΩΔ Α4) 

Σα απαιτοφμενα προςόντα επιλογισ και ενδεικτικά κακικοντα των ενδιαφερόμενων υποβολισ 

πρόταςθσ για τθν κάλυψθ τθσ προαναφερόμενθσ κζςθσ με (ΚΩΔ Α5) αναφζρονται ακολοφκωσ: 

Απαιτοφμενα προςόντα (Πτυχίo – Εμπειρία – Δεξιότθτεσ): 

1) Πτυχίο κοινωνικϊν επιςτθμϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμθσ χολισ τθσ αλλοδαπισ. 

2) Μεταπτυχιακι ειδίκευςθ ςτθν κοινωνιολογία.  

3) Σουλάχιςτον τριετισ εργαςιακι εμπειρία ςε ερευνθτικοφσ-ακαδθμαϊκοφσ φορείσ 
4) Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ 

 

Επικυμθτά  προςόντα: 

1) Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςτον επιςτθμονικό ακαδθμαϊκό τφπο ι άλλεσ 

δθμοςιεφςεισ αναγνωριςμζνθσ αξίασ (π.χ. μονογραφίεσ, βιβλία κλπ.) που 

τεκμθριϊνουν αξιόλογο ερευνθτικό ζργο ςε κζματα που αφοροφν τθν υγεία των 

εφιβων (εξαρτιςεισ, ςυμπεριφορζσ, ψυχικι υγεία κλπ.). 

2) υμμετοχι ςε ζρευνεσ ςε κζματα που αφοροφν τθν υγεία των εφιβων (εξαρτιςεισ, 

ςυμπεριφορζσ, ψυχικι υγεία κλπ.). 

 

Αντικείμενο εργαςίασ: 

υμμετοχι ςτθν εκπόνθςθ των κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν διακοπι του καπνίςματοσ ςε 

εφιβουσ, βιβλιογραφικι ζρευνα, ςυνεντεφξεισ ςε βάκοσ με εφιβουσ και επαγγελματίεσ, 

ςυμμετοχι ςτθν ςυγγραφι παραδοτζων και εκκζςεων προόδου του ζργου.  
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Διάρκεια απαςχόλθςθσ: θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

μζχρι και τισ 30/4/2016, θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου «TOBACCO CESSATIION 

GUIDELINES FOR HIGHRISK GROUPS — TOB-G» 

 

Αμοιβι: Σο Προχπολογιςκζν ποςό αμοιβισ για τισ ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ εργαςίασ ορίηεται ςε 

3.000 €. 

 

Κοινωνιολόγοσ εμπειρογνϊμονασ ςε θζματα εξαρτήςεων(ΚΩΔ Α5) 

Σα απαιτοφμενα προςόντα επιλογισ και ενδεικτικά κακικοντα των ενδιαφερόμενων υποβολισ 

πρόταςθσ για τθν κάλυψθ τθσ προαναφερόμενθσ κζςθσ με (ΚΩΔ Α6) αναφζρονται ακολοφκωσ: 

Απαιτοφμενα προςόντα (Πτυχίo – Εμπειρία – Δεξιότθτεσ): 

1) Πτυχίο κοινωνικϊν επιςτθμϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμθσ χολισ τθσ αλλοδαπισ. 

2) Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ και ικανότθτα χειριςμοφ Η/Τ. 

 

Επικυμθτά  προςόντα: 

1) Σουλάχιςτον δεκαετισ εργαςιακι εμπειρία ςε κζματα πρόλθψθσ και εξαρτιςεων.  
2) Εργαςιακι εμπειρία ςε κζματα κατάρτιςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 

Αντικείμενο εργαςίασ: 

υμμετοχι ςτθν εκπόνθςθ των κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν διακοπι του καπνίςματοσ ςε 

εφιβουσ και ςε εγκφουσ, βιβλιογραφικι ζρευνα, ςυνεντεφξεισ ςε βάκοσ με εφιβουσ και 

επαγγελματίεσ, ςυμμετοχι ςτθν ςυγγραφι παραδοτζων και εκκζςεων προόδου του ζργου. 

 

Διάρκεια απαςχόλθςθσ: θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

μζχρι και τισ 31/12/2016. 

 

Αμοιβι: Σο Προχπολογιςκζν ποςό αμοιβισ για τθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ εργαςίασ ορίηεται ςε 

24.000 €. 

 

τζλεχοσ  Διοίκηςησ - Οικονομίασ (ΚΩΔ Α6) 

Σα απαιτοφμενα προςόντα επιλογισ και ενδεικτικά κακικοντα των ενδιαφερόμενων υποβολισ 

πρόταςθσ για τθν κάλυψθ τθσ προαναφερόμενθσ κζςθσ με (ΚΩΔ Α7) αναφζρονται ακολοφκωσ: 

Απαιτοφμενα προςόντα (Πτυχίο – Εμπειρία – Δεξιότθτεσ): 

1) Πτυχίο επιςτθμϊν διοίκθςθσ - οικονομίασ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμθσ χολισ τθσ 

αλλοδαπισ. 

2) Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ και ικανότθτα χειριςμοφ Η/Τ. 

 

Επικυμθτά  προςόντα: 
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1) Σουλάχιςτον δεκαετισ εργαςιακι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και τθν 

παρακολοφκθςθ ζργων ςυγχρθματοδοτοφμενων από τα διαρκρωτικά ταμεία τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

2) Εργαςιακι εμπειρία ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα ςτο πεδίο τθσ Τγείασ. 

 

Αντικείμενο εργαςίασ: 

Η παροχι διοικθτικισ και οικονομικισ υποςτιριξθσ ςτο Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων 

ςτο πλαίςιο του ζργου, τιρθςθ του φακζλου οικονομικοφ και φυςικοφ αντικειμζνου, θ 

επικοινωνία και θ ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ του ΚΕΕΛΠΝΟ που εργάηονται ςτο ζργο, τουσ 

εταίρουσ του προγράμματοσ και τθν Διαχειριςτικι Επιτροπισ του προγράμματοσ Τγεία 20014-

2020 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  

 

Διάρκεια απαςχόλθςθσ: θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

μζχρι και τισ 31/12/2016. 

 

Αμοιβι: Σο Προχπολογιςκζν ποςό αμοιβισ για τθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ εργαςίασ ορίηεται ςε 

5.000 €. 

 

ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

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 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ - ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΦΗ 
ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

- Διαδικαζία αξιολόγηζηρ : 

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 
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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 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.  

            Επιζημαίνεηαι όηι ςποτήθιοι, οι οποίοι δεν διαθέηοςν ηα ελάσιζηα απαιηούμενα      

            πποζόνηα, θα αποκλείονηαι αςηομάηυρ από ηην πεπαιηέπυ διαδικαζία αξιολόγηζηρ.  

 

- Όποι μη αποδοσήρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ 

             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. 

 

- Κριτήρια επιλογήσ : 

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάςςονται ςε πίνακεσ προτεραιότθτασ κατά φκίνουςα ςειρά 

ςυνολικισ βακμολογίασ, όπωσ αυτι προκφπτει από τθ βακμολόγθςθ των κριτθρίων, ωσ 

εξισ: 
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Πίνακασ κριτηρίων αξιολόγηςησ για Ιατρό Τπεφθυνο ανάπτυξησ και πιλοτικήσ εφαρμογήσ 
κατευθυντήριων οδηγιϊν διακοπήσ το καπνίςματοσ (ΚΩΔ Α1) 

α/α Κριτιριο αξιολόγθςθσ Βακμολογία 

1 Πτυχίο Ιατρικισ χολισ  

   

2 Μεταπτυχιακι ειδίκευςθ ςτθ Δθμόςια Τγεία  

   

3 Διδακτορικι Διατριβι ςτο επιςτθμονικό πεδίο τθσ Δθμόςιασ Τγείασ  

   

4 Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ  

   

5 Εργαςιακι και ακαδθμαϊκι εμπειρία ςε κζματα διακοπισ 
καπνίςματοσ 

 

   

6 Προςωπικι ςυνζντευξθ ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ζωσ 30 

   

7 Πρόςκετα προςόντα που κα ςυνεκτιμθκοφν Ζωσ 70 

 1) Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςτον επιςτθμονικό ακαδθμαϊκό 
τφπο ι άλλεσ δθμοςιεφςεισ αναγνωριςμζνθσ αξίασ (π.χ. 
μονογραφίεσ, βιβλία κλπ.) που τεκμθριϊνουν αξιόλογο 
ερευνθτικό ζργο ςε κζματα Δθμόςιασ Τγείασ και διακοπισ 
του καπνίςματοσ. 

60 

 2) Άλλο πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ επαγγελματία υγείασ.  10 

 

Πίνακασ κριτηρίων αξιολόγηςησ για εμπειρογνϊμονα  ςε θζματα διακοπήσ καπνίςματοσ ςε 
εγκφουσ(ΚΩΔ Α2) 

α/α Κριτιριο αξιολόγθςθσ Βακμολογία 

1 Πτυχίο Μαιευτικισ  

   

2 Μεταπτυχιακι ειδίκευςθ ςτθ Δθμόςια Τγεία  

   

3 Καλι γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ  

   

4 Εργαςιακι και ακαδθμαϊκι εμπειρία ςε κζματα κοινοτικισ 
μαιευτικισ ι διακοπισ καπνίςματοσ 

 

   

5 Προςωπικι ςυνζντευξθ ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ζωσ 30 

   

6 Πρόςκετα προςόντα που κα ςυνεκτιμθκοφν Ζωσ 70 

 1) Διδακτορικι διατριβι ςε κζματα κοινοτικισ μαιευτικισ και 
δθμόςιασ υγείασ. 

40 

 2) Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςτον επιςτθμονικό ακαδθμαϊκό 
τφπο ι άλλεσ δθμοςιεφςεισ αναγνωριςμζνθσ αξίασ (π.χ. 

30 
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μονογραφίεσ, βιβλία κλπ.) που τεκμθριϊνουν αξιόλογο 
ερευνθτικό ζργο ςε κζματα Δθμόςιασ Τγείασ, κοινοτικισ 
μαιευτικισ ι/και διακοπισ του καπνίςματοσ.  

 

Πίνακασ κριτηρίων αξιολόγηςησ για εμπειρογνϊμονα  ςε θζματα διακοπήσ καπνίςματοσ ςε 
εγκφουσ(ΚΩΔ Α3) 

α/α Κριτιριο αξιολόγθςθσ Βακμολογία 

1 Πτυχίο νοςθλευτικισ  

   

2 Μεταπτυχιακι ειδίκευςθ ςτθ νοςθλευτικι  

   

3 Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ  

   

4 Προςωπικι ςυνζντευξθ ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ζωσ 30 

   

5 Πρόςκετα προςόντα που κα ςυνεκτιμθκοφν Ζωσ 70 

 1) Διδακτορικι διατριβι ςε κζματα δθμόςιασ υγείασ και 
ειδικότερα ςε κζματα που αφοροφν τθν ζγκυο και τθν 
διακοπι του καπνίςματοσ. 

40 

 2) Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςτον επιςτθμονικό ακαδθμαϊκό 
τφπο ι άλλεσ δθμοςιεφςεισ αναγνωριςμζνθσ αξίασ (π.χ. 
μονογραφίεσ, βιβλία κλπ) που τεκμθριϊνουν αξιόλογο 
ερευνθτικό ζργο ςε κζματα Δθμόςιασ Τγείασ και διακοπισ 
του καπνίςματοσ.  

30 

 

Πίνακασ κριτηρίων αξιολόγηςησ για εμπειρογνϊμονεσ ςε θζματα εξαρτήςεων και 
καπνίςματοσ ςε ζφηβουσ(ΚΩΔ Α4) 

α/α Κριτιριο αξιολόγθςθσ Βακμολογία 

1 Πτυχίο κοινωνικϊν επιςτθμϊν  

   

2 Μεταπτυχιακι ειδίκευςθ ςτθν κοινωνιολογία  

   

3 Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ  

   

4 Σουλάχιςτον τριετισ εργαςιακι εμπειρία ςε ερευνθτικοφσ-
ακαδθμαϊκοφσ φορείσ 

 

   

5 Προςωπικι ςυνζντευξθ ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ζωσ 30 

   

6 Πρόςκετα προςόντα που κα ςυνεκτιμθκοφν Ζωσ 70 

 1) Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςτον επιςτθμονικό 
ακαδθμαϊκό τφπο ι άλλεσ δθμοςιεφςεισ αναγνωριςμζνθσ 
αξίασ (π.χ. μονογραφίεσ, βιβλία κλπ.)που τεκμθριϊνουν 

35 
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αξιόλογο ερευνθτικό ζργο ςε κζματα που αφοροφν τθν 
υγεία των εφιβων (εξαρτιςεισ, ςυμπεριφορζσ, ψυχικι 
υγεία κλπ.).. 

 2) υμμετοχι ςε ζρευνεσ ςε κζματα που αφοροφν τουσ 
εφιβουσ και ειδικότερα ςε κζματα ςε κζματα που 
αφοροφν τθν υγεία των εφιβων (εξαρτιςεισ, 
ςυμπεριφορζσ, ψυχικι υγεία κλπ.). 

35 

 

Πίνακασ κριτηρίων αξιολόγηςησ για κοινωνιολόγο εμπειρογνϊμονα ςε θζματα 
εξαρτήςεων (ΚΩΔ Α5) 

α/α Κριτιριο αξιολόγθςθσ Βακμολογία 

1 Πτυχίο κοινωνικϊν επιςτθμϊν  

   

2 Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ και ικανότθτα χειριςμοφ Η/Τ   

   

3 Προςωπικι ςυνζντευξθ ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ζωσ 30 

   

4 Πρόςκετα προςόντα που κα ςυνεκτιμθκοφν Ζωσ 70 

 1) Σουλάχιςτον δεκαετισ εργαςιακι εμπειρία ςε κζματα 
πρόλθψθσ και εξαρτιςεων 

35 

 2) Εργαςιακι εμπειρία ςε κζματα κατάρτιςθσ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 

35 

 

Πίνακασ κριτηρίων αξιολόγηςησ για ςτζλεχοσ οικονομίασ και διοίκηςησ(ΚΩΔ Α6) 

α/α Κριτιριο αξιολόγθςθσ Βακμολογία 

1 Πτυχίο επιςτθμϊν διοίκθςθσ - οικονομίασ  

   

2 Πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ και ικανότθτα χειριςμοφ Η/Τ  

   

3 Προςωπικι ςυνζντευξθ ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ζωσ 30 

   

4 Πρόςκετα προςόντα που κα ςυνεκτιμθκοφν Ζωσ 70 

 1) Σουλάχιςτον δεκαετισ εργαςιακι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, 
τθν οργάνωςθ και τθν παρακολοφκθςθ ζργων 
ςυγχρθματοδοτοφμενων από τα διαρκρωτικά ταμεία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

35 

 2) Εργαςιακι εμπειρία ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα ςτο 
πεδίο τθσ Τγείασ 

35 
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4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

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 θαη 

επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιψζζα.  

- 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 ε πξνυπεξεζία ή ζπζηαηηθή επηζηνιή ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ 

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.  

 

5. ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 
 

Η διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ κα είναι από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ωσ τισ 30/11/2017. Σο 

προχπολογιςκζν ποςό μικτήσ αμοιβισ ανά κζςθ εργαςίασ εκτιμάται ςφμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα: 
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ΘΕΗ ΚΩΔ. 
ΘΕΗ 

ΧΕΗ 
ΕΡΓΑΙΑ 

Διάρκεια 
απαςχόλθςθσ 

ΚΟΣΟ 

Τπεφκυνοσ ανάπτυξθσ και 
πιλοτικισ εφαρμογισ 
κατευκυντιριων οδθγιϊν 
διακοπισ το καπνίςματοσ 

Α1 φμβαςθ 
ζργου 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ ωσ τισ 
30/11/2017 

30.000,00€ 

Εμπειρογνϊμονασ  ςε 
κζματα διακοπισ 
καπνίςματοσ ςε εγκφουσ 
γυναίκεσ 

Α2 φμβαςθ 
ζργου 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ ωσ τισ 
30/11/2017 

8.000,00€ 

Εμπειρογνϊμονασ  ςε 
κζματα διακοπισ 
καπνίςματοσ ςε εγκφουσ 

Α3 φμβαςθ 
ζργου 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ ωσ τισ 
30/11/2017 

3.000,00€ 

Εμπειρογνϊμονασ ςε 
κζματα διακοπισ 
καπνίςματοσ ςε εφιβουσ 

Α4 φμβαςθ 
ζργου 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ ωσ τισ 
30/04/2016 

3.000,00€ 

Κοινωνιολόγοσ 
εμπειρογνϊμονασ ςε 
κζματα εξαρτιςεων 

Α5 φμβαςθ 
ζργου 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ ωσ τισ 
31/12/2016 

24.000,00€ 

τζλεχοσ  Διοίκθςθσ - 
Οικονομίασ 

Α6 φμβαςθ 
ζργου 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ ωσ τισ 
31/12/2016 

5.000,00€ 

 

6. ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΗ 
 

Οι επιλεγζντεσ κα εργαςτοφν με φμβαςθ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου, από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ζωσ τθν θμερομθνία που αναγράφεται ςτον παραπάνω 

πίνακα για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτο πλαιςίου υλοποίθςθσ του προγράμματοσ: «Tobacco 

cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)» που ςυγχρθματοδοτείται από το 3ο 

Πρόγραμμα  τθσ ΕΕ για τθν Τγεία 2014-2020. 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΗ 

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 
 

Οι  ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν τθν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (ςε 

κλειςτό φάκελό) είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο  από αυτοφσ πρόςωπο, 
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εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι είτε 

ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθ Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Αγράφων 3-5, Μαροφςι, 

Σ.Κ. 15123. τθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόκεςμο των 

αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ ο οποίοσ μετά τθν 

αποςφράγιςθ του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των υποψθφίων.  

 
ΑΙΣΗΗ 
Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων 
Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι 
 
Για τθν: 
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για υποβολι προτάςεων προσ ςφναψθ ςυμβάςεων 
ιδιωτικοφ διακαίου για τθν παροχι ζργου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 
«Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)» με αρικμ. πρωτ. 
……/…../……/2015.  
 
τοιχεία αποςτολζα: …… 
 
ΝΑ  ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ή ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

 

Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ και αρχίηει από τθν επομζνθ 

θμζρα τθσ δθμοςίευςθσ τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςτθν ιςτοςελίδα του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μέχρι τις 30/10/2015 και ώρα 15:00. Η αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ζχει 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ http://www.keelpno.gr (καρτζλα 

Προκθρφξεισ/Διαγωνιςμοί).Με τθν υποβολι των προτάςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και 

των βιογραφικϊν ςτοιχείων τουσ οι ενδιαφερόμενοι αποδζχονται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κακϊσ και ότι θ διαδικαςία δφναται με 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να διακοπεί, αναβλθκεί ι επαναλθφκεί με ίδια ι άλλο 

περιεχόμενο χωρίσ να μπορεί να υπάρξει οιαδιποτε αξίωςθ των ενδιαφερομζνων ζναντι τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ. 

                                                                               Ο Πρόεδροσ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 

                                                                             Ομ. Καθ. Χειρουργικήσ  

                                                                                  Αθανάςιοσ Λ. Γιαννόπουλοσ 

 

 

 

http://www.keelpno.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ- ΠΡΟΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚ∆ΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ: ……… 

Επϊνυμο :  

Όνομα :  

Όνομα πατρόσ :  

Αρικμόσ τθλεφϊνου οικίασ ι κινθτοφ :  

Ε-mail :  

Ημερομθνία γζννθςθσ :  

Τπθκοότθτα :  

τρατιωτικι κθτεία (για τουσ άνδρεσ) : Απαλλαγι          

Εκπλθρωμζνθ     από : .... /.... /.....  

                           ζωσ : …. /.... /..... 

Οικογενειακι κατάςταςθ : Άγαμοσ        

Ζγγαμοσ      

. 

 Τποβάλω τθν πρόταςι μου για τον Κωδικό Θζςθσ: ………… 

∆θλϊνω υπεφκυνα ότι:  

Α)  αποδζχομαι τουσ όρουσ τθσ με αρ. πρωτ. ………/….-….-2015 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ για υποβολι πρόταςθσ για τον Κωδικό Θζςθσ: ………… 

Β) διακζτω όλα τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν όςα αναφζρω ςτθν παροφςα (ςε 

πρωτότυπα ι επίςθµα αντίγραφα)  

Γ)  για τθν ανάλθψθ του ζργου και τθν είςπραξθ τθσ ςυμφωνθκείςασ αµοιβισ δεν ςυντρζχει 

κανζνα κϊλυµα ςτο πρόςωπό µου και ςε αντίκετθ περίπτωςθ, κα φροντίςω για τθν άρςθ 

κάκε κωλφµατοσ για το ςκοπό αυτό, εφόςον θ παροφςα πρόταςι µου γίνει δεκτι. 

Ημερομθνία: .…/.…/2015 

Ονοματεπϊνυμο 

Τπογραφι 


