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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηηρ δπάζηρ με ηίηλο 

«Δπιηήπηζη ηυν Μεηαδιδόμενυν Νοζημάηυν πος πιθανώρ να αποηελέζοςν διαζςνοπιακή 

απειλή για ηην δημόζια ςγεία» 

 

Σο ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη επηρνξεγνχκελν απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο 

Αβέξσθ αξ.10  ζηεγάδεηαη ζην Μαξνχζη (Αγξάθσλ 3-5) θαη εθπξνζσπείηαη ελ πξνθεηκέλσ λφκηκα απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αλ. Καζεγεηή Υεηξνπξγηθήο Θεφθηιν Ρφδελκπεξγθ 

έρνληαο ππφςε: 

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

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

3. Σελ Τ1/αθ.5028/2001- ΦΔΚ 831Β΄/ 29-6-2001: Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Κ.Δ.Δ.Λ. 

4. Σν άξζξν. 20 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ 176/Α1-11/7/2005) Μεηνλνκαζία Κ.Δ.Δ.Λ. ζε 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ 

5. Σηο  ππ. αξηζκ. Α2β/Γ.Π.νηθ: 31641 4/05/2016 & Α2β/Γ.Π.νηθ 31933  5/05/2016 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο  κε πεξηερφκελν ηνλ δηνξηζκφ κειψλ ζην Γ.. ηνπ 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

6. Σν Ν. 2690/ 1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 45 Α΄/1999) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη  

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

ππέξ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 



                                                          
 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

8. Σν Ν.4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, 

εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ 

δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015 

9. Σν Ν. 4110/2013 άξζξν 23 § 2 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απηφο επέθεξε ζηνλ ΚΦΑ 

10. Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πνπ ειήθζε θαηά ηελ  15ε 

πλεδξίαζε/12-11-2015 (αξ. πξση. 3959/17-11-2015)  ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ησλ Μειψλ 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Τγείαο ηεο Δ.Δ κε ηίηιν «Δπιηήπηζη ηυν Μεηαδιδόμενυν Νοζημάηυν πος 

πιθανώρ να αποηελέζοςν διαζςνοπιακή απειλή για ηην δημόζια ςγεία» 

11. Σελ ππ αξίζκ 717317 30/3/2016 ζπκθσλία επηρνξήγεζεο  (Grant agreement) κεηαμχ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαη άιισλ ζπκκεηερφλησλ  

Καλεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ λα ζπλάςνπλ ζπκβάζεηο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο 
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1.    Δπαγγελμαηίαρ Γημόζιαρ Τγείαρ (ΚΧΓ.: Δ.Π.Τ1 ) 

Αντικείμενο εργασίας (ΠΑΚΕΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 5,8)  

Ο επαγγεικαηίαο δεκφζηαο πγείαο  ζα ζπκκεηάζρεη ελεξγά: 

 ζηελ αλάπηπμε κίαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ζπιινγήο ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ησλ ρξεζηψλ.  

 ζηελ αλάπηπμε ηππνπνηεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε επείγνληνο ζπκβάληνο.  

 ζηε δεκηνπξγία κνληέινπ ηππνπνηεκέλεο αλαθνξάο.  

 ζηε ζπζηεκαηηθή ππνδνρή  θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζπλδξνκηθήο επηηήξεζεο απφ ηα 

επηιεγκέλα ζεκεία – ρψξνπο θηινμελίαο πξνζθχγσλ κεηαλαζηψλ.  

 ζηε ζχληαμε  εκπηζηεπηηθψλ επηδεκηνινγηθψλ εθζέζεσλ  ζε ηαθηηθή βάζε.  

 ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηα ζεκεία – ρψξνπο θηινμελίαο πξνζθχγσλ - 

κεηαλαζηψλ γηα ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ ζεκαληηθήο πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο.  

 ζηελ αλάπηπμε πξσηνθφιισλ απφθξηζεο 

 ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηπρφλ απαηηήζεηο γηα εθπαίδεπζε ζηνπο παξφρνπο  

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πξψηεο γξακκήο ζηα ζεκεία θηινμελίαο – πξνζθχγσλ κεηαλαζηψλ. 

 ζηε δεκηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ βάζεη βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη  

δεδνκέλσλ πεδίνπ αλαθνξηθά κε ελδεκηθά λνζήκαηα θαη ηπρφλ ηξέρνπζεο επηδεκίεο ζηηο 

ρψξεο πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ -πξνζθχγσλ. 

 ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλσηέξσ πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ.  

 ζηελ αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ηφζν βάζεη βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο φζν θαη 

κέζσ ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πεδίνπ αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ ΜΚΟ ζηελ παξνρή 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πγείαο.  

 ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ ζρεδίσλ θαη πξαθηηθψλ δεκφζηαο πγείαο φζνλ 

αθνξά ηνπο πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ πξνζθχγσλ κε επίθεληξν ηηο αιιεινθαιππηφκελεο 

δξάζεηο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ησλ ΜΚΟ ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζηα ζεκεία – ρψξνπο θηινμελίαο πξνζθχγσλ – κεηαλαζηψλ.  

 ζηε ζπγγξαθή ζπζηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ δεκφζηαο 

πγείαο ζε πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ πξνζθχγσλ θαη ην ξφιν ησλ ΜΚΟ.  

 



                                                          
 

Ωο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ν επαγγεικαηίαο Γεκφζηαο Τγείαο  ζα ζπκβάιιεη 

ζηε ζπγγξαθή: i) ηεο ηειηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπλδξνκηθήο επηηήξεζεο, ii)  ηεο ηειηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ πγείαο 

ησλ κεηαλαζηψλ, θαη iii) ησλ ζπζηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ δεκφζηαο 

πγείαο ζε πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ πξνζθχγσλ θαη ην ξφιν ησλ ΜΚΟ.  

 

2.   Δπαγγελμαηίαρ Γημόζιαρ Τγείαρ  (ΚΧΓ.: Δ.Π.Τ2) 

Αντικείμενο εργασίας (ΠΑΚΕΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 5,8) 

Ο επαγγεικαηίαο δεκφζηαο πγείαο ζα ζπκκεηάζρεη ελεξγά: 

 ζηελ αλάπηπμε κίαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ζπιινγήο ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ησλ ρξεζηψλ.  

 ζηελ αλάπηπμε ηππνπνηεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε επείγνληνο ζπκβάληνο.  

 ζηε δεκηνπξγία κνληέινπ ηππνπνηεκέλεο αλαθνξάο.  

 ζηε ζπζηεκαηηθή ππνδνρή  θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζπλδξνκηθήο επηηήξεζεο απφ ηα 

επηιεγκέλα ζεκεία – ρψξνπο θηινμελίαο πξνζθχγσλ κεηαλαζηψλ.  

 ζηε ζχληαμε  εκπηζηεπηηθψλ επηδεκηνινγηθψλ εθζέζεσλ  ζε ηαθηηθή βάζε.  

 ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηα ζεκεία – ρψξνπο θηινμελίαο πξνζθχγσλ - 

κεηαλαζηψλ γηα ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ ζεκαληηθήο πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο.  

 ζηελ αλάπηπμε πξσηνθφιισλ απφθξηζεο 

 ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηπρφλ απαηηήζεηο γηα εθπαίδεπζε ζηνπο παξφρνπο  

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πξψηεο γξακκήο ζηα ζεκεία θηινμελίαο – πξνζθχγσλ κεηαλαζηψλ. 

 ζηε δεκηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ βάζεη βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη  

δεδνκέλσλ πεδίνπ αλαθνξηθά κε ελδεκηθά λνζήκαηα θαη ηπρφλ ηξέρνπζεο επηδεκίεο ζηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ -πξνζθχγσλ. 

 ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλσηέξσ πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ.  

 ζηελ αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ηφζν βάζεη βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο φζν θαη 

κέζσ ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πεδίνπ αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ ΜΚΟ ζηελ παξνρή 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πγείαο.  

 ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ ζρεδίσλ θαη πξαθηηθψλ δεκφζηαο πγείαο φζνλ 

αθνξά ηνπο πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ πξνζθχγσλ κε επίθεληξν ηηο αιιεινθαιππηφκελεο 

δξάζεηο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ησλ ΜΚΟ ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζηα ζεκεία – ρψξνπο θηινμελίαο πξνζθχγσλ – κεηαλαζηψλ.  



                                                          
 

 ζηε ζπγγξαθή ζπζηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ δεκφζηαο 

πγείαο ζε πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ πξνζθχγσλ θαη ην ξφιν ησλ ΜΚΟ.  

 

Ωο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ν επαγγεικαηίαο Γεκφζηαο Τγείαο  ζα ζπκβάιιεη 

ζηε ζπγγξαθή: i) ηεο ηειηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπλδξνκηθήο επηηήξεζεο, ii)  ηεο ηειηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ πγείαο ησλ 

κεηαλαζηψλ, θαη iii) ησλ ζπζηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ δεκφζηαο 

πγείαο ζε πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ πξνζθχγσλ θαη ην ξφιν ησλ ΜΚΟ.  

 

3.   Δπαγγελμαηίαρ Γημόζιαρ Τγείαρ  (ΚΧΓ.: Δ.Π.Τ3) 

Αντικείμενο εργασίας (ΠΑΚΕΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 5,6) 

Ο επαγγεικαηίαο δεκφζηαο πγείαο ζα ζπκκεηάζρεη ελεξγά: 

 ζηελ απνγξαθή ησλ ζεκείσλ – ρψξσλ θηινμελίαο πξνζθχγσλ - κεηαλαζηψλ δηελέξγεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπλδξνκηθήο επηηήξεζεο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ ζε πιεζπζκνχο πξνζθχγσλ 

– κεηαλαζηψλ.  

 ζηελ αλάπηπμε κίαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ζπιινγήο ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ησλ ρξεζηψλ.  

 ζηελ αλάπηπμε ηππνπνηεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε επείγνληνο ζπκβάληνο.  

 ζηε δεκηνπξγία κνληέινπ ηππνπνηεκέλεο αλαθνξάο.  

 ζηε ζπζηεκαηηθή ππνδνρή  θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζπλδξνκηθήο επηηήξεζεο απφ ηα 

επηιεγκέλα ζεκεία – ρψξνπο θηινμελίαο πξνζθχγσλ κεηαλαζηψλ.  

 ζηε ζχληαμε  εκπηζηεπηηθψλ επηδεκηνινγηθψλ εθζέζεσλ  ζε ηαθηηθή βάζε.  

 ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηα ζεκεία – ρψξνπο θηινμελίαο πξνζθχγσλ - 

κεηαλαζηψλ γηα ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ ζεκαληηθήο πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο.  

 ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηπρφλ απαηηήζεηο γηα εθπαίδεπζε ζηνπο παξφρνπο  

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πξψηεο γξακκήο ζηα ζεκεία θηινμελίαο – πξνζθχγσλ κεηαλαζηψλ. 

 ζηε δεκηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ βάζεη βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη  

δεδνκέλσλ πεδίνπ αλαθνξηθά κε ελδεκηθά λνζήκαηα θαη ηπρφλ ηξέρνπζεο επηδεκίεο ζηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ -πξνζθχγσλ. 

 ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλσηέξσ πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ.  

 ζηελ αμηνιφγεζε  θφξκαο ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ησλ κεηαλαζηψλ – πξνζθχγσλ. 

 



                                                          
 

Ωο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ν επαγγεικαηίαο Γεκφζηαο Τγείαο  ζα ζπκβάιιεη: i) 

ζηε ζπγγξαθή ηεο ηειηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδξνκηθήο 

επηηήξεζεο, ii) ζηε ζπγγξαθή ηεο ηειηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ πγείαο 

ησλ κεηαλαζηψλ, θαη iii) ζηε δεκηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο θφξκαο θαηαγξαθήο ηεο πγείαο ησλ 

κεηαλαζηψλ – πξνζθχγσλ. 

 

 

4.   Δπαγγελμαηίαρ Γημόζιαρ Τγείαρ  (ΚΧΓ.:  Δ.Π.Τ4) 

Αντικείμενο εργασίας (ΠΑΚΕΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 6,8) 

Ο επαγγεικαηίαο δεκφζηαο πγείαο ζα ζπκκεηάζρεη ελεξγά: 

- ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηα ζεκεία – ρψξνπο θηινμελίαο πξνζθχγσλ - 

κεηαλαζηψλ γηα ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ ζεκαληηθήο πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο.  

-  ζηελ αλάπηπμε πξσηνθφιισλ απφθξηζεο 

- ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηπρφλ απαηηήζεηο γηα εθπαίδεπζε ζηνπο παξφρνπο  

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πξψηεο γξακκήο ζηα ζεκεία θηινμελίαο – πξνζθχγσλ κεηαλαζηψλ. 

- ζηε δεκηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ βάζεη βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη  δεδνκέλσλ 

πεδίνπ αλαθνξηθά κε ελδεκηθά λνζήκαηα θαη ηπρφλ ηξέρνπζεο επηδεκίεο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη 

δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ -πξνζθχγσλ. 

- ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλσηέξσ πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ.  

- ζηελ αμηνιφγεζε  θφξκαο ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ησλ κεηαλαζηψλ – πξνζθχγσλ 

- ζηελ αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ηφζν βάζεη βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο φζν θαη κέζσ 

ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πεδίνπ αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ ΜΚΟ ζηελ παξνρή πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο πγείαο.  

- ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ ζρεδίσλ θαη πξαθηηθψλ δεκφζηαο πγείαο φζνλ αθνξά ηνπο 

πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ πξνζθχγσλ κε επίθεληξν ηηο αιιεινθαιππηφκελεο δξάζεηο ησλ δεκφζησλ 

θνξέσλ θαη ησλ ΜΚΟ ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηα ζεκεία – ρψξνπο 

θηινμελίαο πξνζθχγσλ – κεηαλαζηψλ.  

- ζηε ζπγγξαθή ζπζηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ δεκφζηαο πγείαο ζε 

πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ πξνζθχγσλ θαη ην ξφιν ησλ ΜΚΟ.  

 

Ωο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ν επαγγεικαηίαο δεκφζηαο πγείαο ζα ζπκβάιιεη ζηε 

ζπγγξαθή ηεο ηειηθήο έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδξνκηθήο επηηήξεζεο  

θαζψο θαη ζηε ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ πγείαο ησλ κεηαλαζηψλ.  

 



                                                          
 

5.   Δπαγγελμαηίαρ Γημόζιαρ Τγείαρ  (ΚΧΓ.:  Δ.Π.Τ5) 

  

Αντικείμενο εργασίας (ΠΑΚΕΣΟ ΕΡΓΑΙΑ 5) 

Ο επαγγεικαηίαο δεκφζηαο πγείαο  ζα ζπκκεηάζρεη ελεξγά: 

 ζηελ αλάπηπμε κίαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ζπιινγήο ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ησλ ρξεζηψλ.  

 ζηελ αλάπηπμε ηππνπνηεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε επείγνληνο ζπκβάληνο.  

 ζηε δεκηνπξγία κνληέινπ ηππνπνηεκέλεο αλαθνξάο.  

 ζηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζπιιεγκέλσλ δεδνκέλσλ ζπλδξνκηθήο 

επηηήξεζεο απφ ηα επηιεγκέλα ζεκεία – ρψξνπο θηινμελίαο πξνζθχγσλ κεηαλαζηψλ κε ηε 

ρξήζε θαηάιιεισλ ζηαηηζηηθψλ παθέησλ επεμεξγαζίαο γηα ηελ αλίρλεπζε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθψλ δεδνκέλσλ. 

 ζηε ζχληαμε  εκπηζηεπηηθψλ επηδεκηνινγηθψλ εθζέζεσλ  ζε ηαθηηθή βάζε.  

 ζηε δεκηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ βάζεη βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη  

δεδνκέλσλ πεδίνπ αλαθνξηθά κε ελδεκηθά λνζήκαηα θαη ηπρφλ ηξέρνπζεο επηδεκίεο ζηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ -πξνζθχγσλ. 

 ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλσηέξσ πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ.  

 

Ωο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ν επαγγεικαηίαο δεκφζηαο πγείαο  ζα ζπκβάιιεη ζηε 

ζπγγξαθή ηεο ηειηθήο έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδξνκηθήο επηηήξεζεο  

θαζψο θαη ζηε ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ πγείαο ησλ κεηαλαζηψλ.  

 

6.   ηέλεσορ ςποζηήπιξηρ δικηύος  (ΚΧΓ.:  Σ.Τ.Γ) 

Αντικείμενο εργασίας (ΠΑΚΕΣΟ ΕΡΓΑΙΑ 5) 

Ο επαγγεικαηίαο (ζηέιερνο) ππνζηήξημεο δηθηχνπ ζα ζπκκεηάζρεη ελεξγά: 

 ζηελ απνγξαθή ησλ ζεκείσλ – ρψξσλ θηινμελίαο πξνζθχγσλ - κεηαλαζηψλ δηελέξγεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπλδξνκηθήο επηηήξεζεο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ ζε πιεζπζκνχο πξνζθχγσλ 

– κεηαλαζηψλ. 

 ζηελ αλάπηπμε κίαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ζπιινγήο ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ησλ ρξεζηψλ.  

 ζηε ζπζηεκαηηθή ππνδνρή  θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζπλδξνκηθήο επηηήξεζεο απφ ηα 



                                                          
 

επηιεγκέλα ζεκεία – ρψξνπο θηινμελίαο πξνζθχγσλ κεηαλαζηψλ.  

 ζηε ζχληαμε  εκπηζηεπηηθψλ επηδεκηνινγηθψλ εθζέζεσλ  ζε ηαθηηθή βάζε.  

 ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηα ζεκεία – ρψξνπο θηινμελίαο πξνζθχγσλ - 

κεηαλαζηψλ γηα ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ ζεκαληηθήο πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο.  

 ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηπρφλ απαηηήζεηο γηα εθπαίδεπζε ζηνπο παξφρνπο  

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πξψηεο γξακκήο ζηα ζεκεία θηινμελίαο – πξνζθχγσλ κεηαλαζηψλ. 

 ζηε δεκηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ βάζεη βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη  

δεδνκέλσλ πεδίνπ αλαθνξηθά κε ελδεκηθά λνζήκαηα θαη ηπρφλ ηξέρνπζεο επηδεκίεο ζηηο 

ρψξεο πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ -πξνζθχγσλ. 

 

Ωο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ  ην ζηέιερνο ππνζηήξημεο δηθηχνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε 

ζπγγξαθή ηεο ηειηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδξνκηθήο επηηήξεζεο  

θαζψο θαη ζηε ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ κνληέινπ πγείαο ησλ κεηαλαζηψλ.  

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο . Ζ επηηξνπή ζα 

αμηνινγήζεη ηνπο ππνςεθίνπο σο πξνο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ηα ζπλεθηηκψκελα 

πξνζφληα φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Ζ επηηξνπή ζα δχλαηαη λα 

δεηήζεη θάζε ζπκπιήξσζε θαη δηεπθξίληζε ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή πξνζθφκηζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θξίλεη απαξαίηεηε. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα θξίλεη ηνπο 

ππνςήθηνπο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη  βάζεη κνξηνδφηεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζα νινθιεξσζεί κε ζχληαμε «πίλαθα θαηάηαμεο» ή «πίλαθα 

επηηπρφλησλ» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ελψ φζνη επηιεγνχλ ζα εηδνπνηεζνχλ πξνζσπηθά.  

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

θα αποκλείονηαι αςηομάηυρ από ηην πεπαιηέπυ διαδικαζία αξιολόγηζηρ.  

 

ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΚΓΗΛΧΗ 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. Σεινχλ 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. 

 

Κπιηήπια επιλογήρ : 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο πξνηεξαηφηεηαο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθήο 

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

Πίνακασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ για τισ κζςεισ του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ  
(ΚΩΔ Δ.Π.Τ1) 

α/α Κριτιριο αξιολόγθςθσ-απαραίτθτα προςόντα Βαθμολογία 

1 Ρτυχίο ΑΕΙ Νοςηλευτικήσ Σχολήσ  

   

2 Ριςτοποιημζνη καλή γνϊςη αγγλικήσ γλϊςςασ  

   

3 Καλή γνϊςη και ικανότητα χειριςμοφ Η/Υ  

   

4 Τουλάχιςτον διετήσ (2 χρόνια) επαγγελματική εμπειρία ςτον 

τομζα τησ Δημόςιασ Υγείασ και κατά προτίμηςη ςτο πεδίο τησ 

επιδημιολογικήσ επιτήρηςησ  

 

   

5 Ρρόςθετα προςόντα που θα ςυνεκτιμηθοφν Ζωσ 100 

 5.1 Συμμετοχή ςτο ςχεδιαςμό διαδικτυακϊν εφαρμογϊν για 

ςκοποφσ επιδημιολογικήσ επιτήρηςησ 

Ζωσ 40 

 5.2 Επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ με αντικείμενο ςχετικό με την 

επιδημιολογική επιτήρηςη των λοιμωδϊν νοςημάτων 

Ζωσ 30 

 5.3 Ανακοινϊςεισ ςε επιςτημονικά ςυνζδρια ςτην Ελλάδα και ςτο 

εξωτερικό  

Ζωσ 30 

 

 

 

 



                                                          
 

Πίνακασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ για τισ κζςεισ του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ  
(ΚΩΔ Δ.Π.Τ2) 

α/α Κριτιριο αξιολόγθςθσ-απαραίτθτα προςόντα Βαθμολογία 

1 Ρτυχίο ΑΕΙ Νοςηλευτικήσ Σχολήσ  

   

2 Ριςτοποιημζνη καλή γνϊςη αγγλικήσ γλϊςςασ  

   

3 Καλή γνϊςη και ικανότητα χειριςμοφ Η/Υ  

   

4 Τουλάχιςτον διετήσ (2 χρόνια) επαγγελματική εμπειρία ςτον 

τομζα τησ Δημόςιασ Υγείασ και κατά προτίμηςη ςτο πεδίο τησ 

επιδημιολογικήσ επιτήρηςησ  

 

   

5 Ρρόςθετα προςόντα που θα ςυνεκτιμηθοφν Ζωσ 100 

 5.1 Συμμετοχή ςτο ςχεδιαςμό διαδικτυακϊν εφαρμογϊν για 

ςκοποφσ επιδημιολογικήσ επιτήρηςησ 

Ζωσ 40 

 5.2 Επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ με αντικείμενο ςχετικό με την 

επιδημιολογική επιτήρηςη των λοιμωδϊν νοςημάτων 

Ζωσ 30 

 5.3 Ανακοινϊςεισ ςε επιςτημονικά ςυνζδρια ςτην Ελλάδα και ςτο 

εξωτερικό  

Ζωσ 30 

 

 

Πίνακασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ για τισ κζςεισ του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΙΑ  ΤΓΕΙΑ  
(ΚΩΔ Δ.Π.Τ3) 

α/α Κριτιριο αξιολόγθςθσ-απαραίτθτα προςόντα Βαθμολογία 

1 Ρτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοςηλευτικήσ Σχολήσ ή Επαγγελμάτων Υγείασ   

        

2 Ριςτοποιημζνη καλή γνϊςη αγγλικήσ γλϊςςασ  

   

3             Καλή γνϊςη και ικανότητα χειριςμοφ Η/Υ  

   

4     
 
 
 

Μεταπτυχιακή ειδίκευςη ςτον τομζα τησ δημόςιασ υγείασ ή 
τουλάχιςτον διετήσ (2 χρόνια)επαγγελματική εμπειρία ςτον τομζα 
τησ Δημόςιασ Υγείασ και κατά προτίμηςη ςτο πεδίο τησ 
επιδημιολογικήσ επιτήρηςησ  

 

   

5 Ρρόςθετα προςόντα που θα ςυνεκτιμηθοφν Ζωσ 100 

 5.1 Συμμετοχή ςτο ςχεδιαςμό διαδικτυακϊν εφαρμογϊν για 

ςκοποφσ επιδημιολογικήσ επιτήρηςησ 

Ζωσ 40 

 5.2 Συμμετοχή ςε εκπαιδευτικά προγράμματα ςτο αντικείμενο τησ 

επιδημιολογίασ  

Ζωσ 30 

 5.3 Επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ με αντικείμενο ςχετικό με την Ζωσ 20 



                                                          
 

επιδημιολογική επιτήρηςη των λοιμωδϊν νοςημάτων  

 5.4 Ανακοινϊςεισ ςε επιςτημονικά ςυνζδρια ςτην Ελλάδα και ςτο 

εξωτερικό 

Ζωσ 10 

 

 

 

 

Πίνακασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ για τισ κζςεισ του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΙΑ  ΤΓΕΙΑ  
(ΚΩΔ Δ.Π.Τ4) 

α/α Κριτιριο αξιολόγθςθσ-απαραίτθτα προςόντα Βαθμολογία 

1 Ρτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοςηλευτικήσ Σχολήσ ή Επαγγελμάτων Υγείασ   

        

2 Ριςτοποιημζνη καλή γνϊςη αγγλικήσ γλϊςςασ  

   

3             Καλή γνϊςη και ικανότητα χειριςμοφ Η/Υ  

   

4     
 
 
 

Μεταπτυχιακή ειδίκευςη ςτον τομζα τησ δημόςιασ υγείασ ή 
τουλάχιςτον διετήσ (2 χρόνια)επαγγελματική εμπειρία ςτον τομζα 
τησ Δημόςιασ Υγείασ, και κατά προτίμηςη ςτο πεδίο τησ 
επιδημιολογικήσ επιτήρηςησ  

 

   

5 Ρρόςθετα προςόντα που θα ςυνεκτιμηθοφν Ζωσ 100 

 5.1 Συμμετοχή ςτο ςχεδιαςμό διαδικτυακϊν εφαρμογϊν για 

ςκοποφσ επιδημιολογικήσ επιτήρηςησ 

Ζωσ 40 

 5.2 Συμμετοχή ςε εκπαιδευτικά προγράμματα ςτο αντικείμενο τησ 

επιδημιολογίασ  

Ζωσ 30 

 5.3 Επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ με αντικείμενο ςχετικό με την 

επιδημιολογική επιτήρηςη των λοιμωδϊν νοςημάτων 

Ζωσ 20 
 

 5.4 Ανακοινϊςεισ ςε επιςτημονικά ςυνζδρια ςτην Ελλάδα και ςτο 

εξωτερικό  

Ζωσ 10 

 

 

Πίνακασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ για τισ κζςεισ του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ  
(ΚΩΔ Δ.Π.Τ5) 

α/α Κριτιριο αξιολόγθςθσ-απαραίτθτα προςόντα Βαθμολογία 

1 Ρτυχίο ΑΕΙ Στατιςτικήσ ή Μαθηματικϊν ή άλλων ςυναφϊν 
επιςτημϊν  

 

        

2 Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτη Βιοςτατιςτική ή ςτη Στατιςτική 
ή άλλων ςυναφϊν επιςτημϊν 

 

   

3             Ριςτοποιημζνη καλή γνϊςη αγγλικήσ γλϊςςασ  

   



                                                          
 

4    Καλή γνϊςη και ικανότητα χειριςμοφ Η/Υ  

   

5 Ρρόςθετα προςόντα που θα ςυνεκτιμηθοφν Ζωσ 100 

 5.1 Επαγγελματική εμπειρία ςτην ανάλυςη βάςεων δεδομζνων 
επιδημιολογικήσ επιτήρηςησ λοιμωδϊν και άλλων νοςημάτων  

Ζωσ 40 

 5.2 Επαγγελματική εμπειρία ςτο αντικείμενο τησ Βιοςτατιςτικήσ Ζωσ 20 

 5.3 Ρολφ καλή γνϊςη χρήςησ ςτατιςτικϊν πακζτων (κατά      
       προτίμηςη Stata) 

Ζωσ 20 
 

 5.4  Επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ                                          Ζωσ 10 

 5.5 Ανακοινϊςεισ ςε επιςτημονικά ςυνζδρια ςτην Ελλάδα και  
       ςτο εξωτερικό                                                                           

Ζωσ 10 

 

 

Πίνακασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ για τισ κζςεισ του τελζχουσ υποςτιριξθσ δικτφου  
(ΚΩΔ Σ.Τ.Γ) 

α/α Κριτιριο αξιολόγθςθσ-απαραίτθτα προςόντα Βαθμολογία 

1 Ρτυχίο ΑΕΙ   

   

2             Ριςτοποιημζνη καλή γνϊςη αγγλικήσ γλϊςςασ  

   

3 Καλή γνϊςη και ικανότητα χειριςμοφ Η/Υ  

   

4  Τουλάχιςτον διετήσ (2 χρόνια) επαγγελματική εμπειρία ςτον 
τομζα τησ Δημόςιασ Υγείασ και κατά προτίμηςη ςτο πεδίο τησ 
επιδημιολογικήσ επιτήρηςησ  

 

   

5 Ρρόςθετα προςόντα που θα ςυνεκτιμηθοφν 
 

Ζωσ 100 

 5.1 Επαγγελματική εμπειρία ςτο πεδίο τησ επιδημιολογικήσ 
επιτήρηςησ και κατά προτίμηςη ςτην καταχϊρηςη και ανάλυςη 
δεδομζνων 

Ζωσ 50 

 5.2 Ανακοινϊςεισ ςε επιςτημονικά ςυνζδρια ςτην Ελλάδα και ςτο 
εξωτερικό με αντικείμενο ςχετικό με την επιδημιολογική 
επιτήρηςη των λοιμωδϊν νοςημάτων  

Ζωσ 30 

 5.3 Ριςτοποιημζνη καλή γνϊςη ξζνησ γλϊςςασ πλην τησ αγγλικήσ Ζωσ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          
 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

Α) Αίηηζη με ηην επιθςμηηή θέζη επγαζίαρ (επιζςνάπηεηαι ζηο ηέλορ ηηρ ππόζκληζηρ)  

Β) Δπηθπξσκέλνπο ηίηινπο ζπνπδψλ 

Γ) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  

Γ) Αληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο 

Δ) Δγγξαθή ζηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδαο (κφλν γηα ηνπο λνζειεπηέο) 

Ε) Βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή λφκηκεο απαιιαγήο απφ 

απηέο, πξνθεηκέλνπ πεξί αλδξψλ. 

Ζ) Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο (φπνπ απαηηείηαη) 

Θ) Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (φπνπ απαηηείηαη) 

 

Παπαηηπήζειρ: 

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

θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα. 

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

απηή απνθηήζεθε ε 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 

 

Οη ζπκβαιιφκελνη ζα απαζρνιεζνχλ ζην πξφγξακκα κε ζχκβαζε έξγνπ θαη κε άκεζε έλαξμε. Σν 

κέζν κεληαίν κηζζνινγηθφ θφζηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ – 

εηζθνξψλ), θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζπλάδεη κε ηηο ακνηβέο ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ, ζχκθσλα κε ην 

Δληαίν Μηζζνιφγην.  

 

 

 



                                                          
 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΔΚΓΗΛΧΗ 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, Σ.Κ 15123. ηελ 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.  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ 

Α Ι Σ Η  Η  
Κζντρο Ελζγχου Και Ρρόληψησ Νοςημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.) 
Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι 
 
Για την:  Ρρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ με τίτλο «Επιτιρθςθ των Μεταδιδόμενων 
Νοςθμάτων που πικανώσ να αποτελζςουν διαςυνοριακι απειλι για τθν δθμόςια υγεία» 
 

Στοιχεία 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  ι  
Σ Η  Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α  

 

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

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

7/7/2016 ημέπα Πέμπηη  θαη ψξα 15:00. πκπιεξσκαηηθέο ή/θαη δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

δηθαηνινγεηηθά, ππνρξεψζεηο θιπ., παξέρνληαη απφ ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ, ζην ηειέθσλν 210 52 12 890, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

09:00-14:00. 

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 Πρόεδροσ Δ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 

  Αν Κακθγθτισ Χειρουργικισ 

  Θεόφιλοσ Ρόηενμπεργκ 



                                                          
 

 

 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ – ΠΡΟΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚ∆ΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ με τίτλο «Επιτιρθςθ των 

Μεταδιδόμενων Νοςθμάτων που πικανώσ να αποτελζςουν διαςυνοριακι απειλι για τθν 

δθμόςια υγεία» 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ ………  

Επϊνυμο :  

Πνομα :  

Πνομα πατρόσ :  

Αριθμόσ τηλεφϊνου οικίασ ή κινητοφ :  

Ε-mail :  

Ημερομηνία γζννηςησ :  

Υπηκοότητα :  

Στρατιωτική θητεία (για τουσ άνδρεσ) : Απαλλαγή          

Εκπληρωμζνη     από : .... /.... /.....  
                                   ζωσ : …. /.... /..... 

Υποβάλω την πρόταςή μου για τον Κωδικό Θζςησ: ………… 
Δηλϊνω υπεφθυνα ότι:  
Α)  αποδζχομαι τουσ όρουσ τησ υπ’ αριθμ. ………….. πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 

για υποβολή πρόταςησ  

Β) διαθζτω όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνφουν όςα αναφζρω ςτην παροφςα (ςε 
πρωτότυπα ή επίςημα αντίγραφα)  

Γ)  για την ανάληψη του ζργου και την είςπραξη τησ ςυμφωνηθείςασ αμοιβήσ δεν 
ςυντρζχει κανζνα κϊλυμα ςτο πρόςωπό µου και ςε αντίθετη περίπτωςη, θα φροντίςω 
για την άρςη κάθε κωλφματοσ για το ςκοπό αυτό, εφόςον η παροφςα πρόταςή µου 
γίνει δεκτή. 

Ημερομηνία: .…/.…/2016 
Ονοματεπϊνυμο 
 
Υπογραφή 


