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ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ  (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

 

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του προγράμματοσ 
«Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)», το οποίο ςυγχρηματοδοτείται 

από το 3ο Πρόγραμμα για την Τγεία τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ. 
 
Σο ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από 
τον Τπουργό Τγείασ και επιχορθγοφμενο από το Τπουργείο Τγείασ, που εδρεφει ςτθν Ακινα, 
οδόσ Αβζρωφ αρ.10,  ςτεγάηεται ςτο Μαροφςι (Αγράφων 3-5), ιδρφκθκε με το αρ. 26 του 
Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α'/15-7-1992) και λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Π.Δ. 
358/1992 (ΦΕΚ 179 Αϋ/24-11-1992), τον κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκζντα Εςωτερικό 
Κανονιςμό Λειτουργίασ (Τ1/οικ. 5028/2001 - ΦΕΚ 831 Βϋ/29-6-2001) και τα οριηόμενα ςτον Ν. 
3370/2005 (ΦΕΚ 176 Αϋ/11-7-2005), εκπροςωπείται δε εν προκειμζνω νόμιμα από τον Πρόεδρο 
του Δ.., αναπλθρωτι Κακθγθτι Χειρουργικισ κ. Θεόφιλο Ρόηενμπεργκ, 
 
Ζχοντασ υπόψη:  
 
1. Σισ κάτωκι διατάξεισ όπωσ αυτζσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν: 
 
1.1 Σο Ν. 2071/1992 (άρκρο  26), *ΦΕΚ Αϋ 123/15.7.1992+, «φςταςθ του Κζντρου Ελζγχου 

Ειδικϊν Λοιμϊξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), ωσ Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Τπουργό Τγείασ». 
1.2 Σο Π.Δ. 358/1992 *ΦΕΚ Αϋ 179/24.11.1992+, «Οργάνωςθ, Λειτουργία, Αρμοδιότθτεσ 

Κζντρου Ελζγχου Ειδικϊν Λοιμϊξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)». 
1.3 Σθν Τ1/οικ. 5028/2001, *ΦΕΚ Βϋ 831/29.6.2001+, «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 

του Κ.Ε.Ε.Λ.». 
1.4 Σο Ν. 3370/2005, (άρκρο 20), *ΦΕΚ Αϋ 176/11.7.2005+, «Οργάνωςθ και Λειτουργία των 

υπθρεςιϊν δθμόςιασ Τγείασ και λοιπζσ διατάξεισ», μετονομαςία του Κ.Ε.Ε.Λ. ςε 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 

1.5 Σθν υπ.’ αρικμ. Α2β/Γ.Π. οικ. : 18.864/13.3.2017 Τπουργικι απόφαςθ με περιεχόμενο 
τον διοριςμό μελϊν ςτο Δ.. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

1.6 Σο Ν. 4270/2014 *ΦΕΚ Αϋ 143/28.6.2014+, «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 
διατάξεισ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςτον οποίο το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπιχκθ με 
τον Ν. 4366/2016 (άρκρο 1 παρ. 1) *ΦΕΚ Αϋ 18/15.2.2016+, «Κφρωςθ: α) τθσ από 
24.12.2015 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Ρφκμιςθ κατεπειγόντων κεμάτων των 
Τπουργείων Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Περιβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ, Τγείασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων και Οικονομικϊν» (Α' 182) 
και β) τθσ από 30.12.2015 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, «Ρφκμιςθ 
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κατεπειγόντων κεμάτων των Τπουργείων Οικονομικϊν, Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων, Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Περιβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Εκνικισ Άμυνασ, Τγείασ και Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Σουριςμοφ και τθσ ΕΡΣ Α.Ε. (Α' 184) και άλλεσ διατάξεισ». 

1.7 Σο Ν. 3861/2010 *ΦΕΚ Αϋ 112/13.7.2010+ «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν Οργάνων ςτο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ». 

1.8 Σο Ν. 2690/ 1999 *ΦΕΚ Αϋ 45/1999+,  «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

1.9 Σο Ν. 4250/2014 *ΦΕΚ Αϋ 74/26.3.2014+ «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.».  
1.10 Σο Ν.4024/2011 *ΦΕΚ  Αϋ 226/27.10.2011+, «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο 

μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του 
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015». 

1.11 Σο Ν. 4354/2015 *ΦΕΚ Α’ 176/16.12.2015+ «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων 
δανείων, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ 
ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων». 

1.12 Σο Ν. 4110/2013 άρκρο 23 § 2 *ΦΕΚ Αϋ 17/23.1.2013+ και τισ τροποποιιςεισ που αυτόσ 
επζφερε ςτον ΚΦΑ. 

1.13 Σο Ν. 2859/2000 *ΦΕΚ 248 Αϋ/7.11.2000+ «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ 
Αξίασ». 

1.14 Σο Ν. 4172/2013 *ΦΕΚ Αϋ 167/23.7.2013+, «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ 
διατάξεισ».  

1.15 Σο άρκρο 4 παρ. 1 περ. κη’ (όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 30 του Ν. 
4314/2014, ΦΕΚ Αϋ 265/23.12.2014, όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 14 παρ. 
5 του Ν. 4403/2016, ΦΕΚ Αϋ 125/7.7.2016) τθσ ΠΤ 33/2006 *ΦΕΚ Αϋ 280 /28.12.2006+,  
«Αναςτολι Διοριςμϊν και Προςλιψεων ςτο Δθμόςιο Σομζα», όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει, ςφμφωνα με το οποίο για τθν ςφναψθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου 
ιδιωτικοφ δικαίου ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων δεν απαιτείται 
ζγκριςθ από τθν Επιτροπι του άρκρου 2 τθσ ΠΤ 33/2006. 

1.16 Σο άρκρο 6 παρ. 8 του Ν. 2527/1997 *ΦΕΚ Αϋ206/8.10.1997+ «Σροπ. Ν. 2190/94 - 
υμβάςεισ ζργου άρκ. 6 - ΑΕΠ - ΕΔΔ - προςλιψεισ - Νζοι διμοι κλπ.», όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 30 παρ. 3 του Ν. 4314/2014 *ΦΕΚ Αϋ 265/23.12.2014+ 
«Αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ-Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2012/17 - τροποπ. ν. 3419/2005», 
ςφμφωνα με το οποίο «εξαιροφνται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ οι ςυμβάςεισ 
μίςθωςησ ζργου που ςυγχρηματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο επιχειρηςιακών 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή ςτο πλαίςιο άλλων ενωςιακών ή διεθνών προγραμμάτων». 

1.17 Σο άρκρο 30 παρ. 2 του Ν. 4314/2014 *ΦΕΚ Αϋ 265/23.12.2014+ «Αναπτυξιακζσ 
παρεμβάςεισ-Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2012/17-τροποπ. ν.3419/2005», με το οποίο 
καταργικθκε το τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 5 του άρκρου 6 του ν. 2527/1997 (Α`206), όπωσ 
προςτζκθκε με τθν παρ. 25 του ενάτου άρκρου του ν. 4057/2012 (Α`54) και 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 5β) ββ του άρκρου 44 του ν. 4071/2012 (Α` 85). 

1.18 Διατάξεισ, προεδρικά διατάγματα, αποφάςεισ, και εγκφκλιοι που ζχουν εκδοκεί κατ’ 
εφαρμογι ι κατ’ εξουςιοδότθςθ των παραπάνω νόμων ζςτω και αν ρθτϊσ δεν 
αναφζρονται ςτθν παροφςα. 
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2. Σισ κάτωκι αποφάςεισ: 
 
2.1 Σθν από 9/1/2015 ζγκριςθ ςχετικά με το 3ο Πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 

Τγεία (Health Programme 2014-2020) 
2.2 Σθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ  τθσ 1θσ /28-1-2015 ςυνεδρίαςθσ 

ςχετικά με τθν ζγκριςθ για το 3ο Πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Τγεία 
(Health Programme 2014-2020) 

2.3 Σισ αποφάςεισ του Δ.. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που εξιφκθςαν κατά τισ 1θ/28-1-2015 και 11θ//1-
10-2015 ςυνεδριάςεισ αυτοφ,  

2.4 Σθν απόφαςθ του Δ.. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που ελιφκθ κατά τθν 11θ/1-6-2017 ςυνεδρίαςθ 
αυτοφ. 

 
Καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλλουν αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη 
ςφναψη ςφμβαςησ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του προγράμματοσ 
«Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)»., το οποίο ςυγχρηματοδοτείται 
από το 3ο Πρόγραμμα για την Τγεία τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ, ςφμφωνα με τα παρακάτω:  
 
1. Περιγραφή του ζργου 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 κα χρθςιμοποιθκοφν οι 
ςχετικζσ γενικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του ENSP, μζςω των οποίων κακίςταται  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:  
 
Χρόνια πάςχοντεσ αςκενείσ:  

 Αςκενείσ με καρδιολογικά προβλιματα 

 Αςκενείσ με ΧΑΠ  

 Αςκενείσ με διαβιτθ 
Άλλεσ ειδικζσ ομάδεσ: 

 Ζφθβοι 

 Ζγκυεσ 
 
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). 
Ηεταιρικιςφμπραξθτουζργουκαεφαρμόςειμιαολοκλθρωμζνθμεκοδολογίαγιατθνποιοτικιυλοπ
οίθςθτουζργουπου ςυνοπτικά περιλαμβάνει τα εξισ:  
 
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 
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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. 
 
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 αναπτυχκοφν 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 κατευκυντιριων 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 υντονιςτικι Επιτροπι του ζργου πριν από τθν 
πιλοτικι εφαρμογι, (ε) επικαιροποίθςθ των κατευκυντιριων οδθγιϊν και τελικι ζγκριςθ τουσ, 
μετά τθν πιλοτικι εφαρμογι. 
 
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 
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 τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ για τθν 
αξιολόγθςθ του ςχεδίου των οδθγιϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των ερωτθματολογίων, των 
δεικτϊν και τιμζσ ςτόχουσ για τθ κ.λπ.), (β) διαμόρφωςθ ομάδων για τθ διεξαγωγι τθσ 
πιλοτικισ εφαρμογισ των κατευκυντιριων οδθγιϊν, (γ) άμεςθ παρζμβαςθ ςτουσ αςκενείσ 
(ςυναντιςεισ με τουσ επαγγελματίεσ υγείασ, διαβοφλευςθ κλπ.), (δ) παρακολοφκθςθ 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. 
  



5 
 

 
 

2. Αναλυτική περιγραφή ειδικότητασ 
 
Με τθν παροφςα Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, προςκαλοφνται ενδιαφερόμενοι να 
εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ υποβάλλοντασ αίτθςθ (βλ. παράρτθμα Ι) για τθ ςφναψθ 
ςφμβαςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου με επιςτθμονικό προςωπικό ςτο οποίο κα ανατεκεί θ 
εκτζλεςθ επιμζρουσ εργαςιϊν και θ εκπόνθςθ παραδοτζων του προγράμματοσ, προκειμζνου 
να καλυφκεί θ ακόλουκθ κζςθ:  
 

ΘΕΗ 
ΚΩΔ. 

ΘΕΗ 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

ΧΕΗ 
ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΣΟΜΩΝ 

Τπεφκυνοσ ανάπτυξθσ και 
πιλοτικισ εφαρμογισ 
κατευκυντιριων οδθγιϊν 
διακοπισ του καπνίςματοσ 

ΚΩΔ Β1 

Ιατρικισ με ειδίκευςθ 
Πνευμονολογίασ ι 
Παιδιατρικισ ι 
Γυναικολογίασ ι 
Πακολογίασ 

φμβαςθ 
ζργου 

1 

 
Ειδικότερα, τα απαιτοφμενα κακϊσ και τα πρόςκετα προςόντα για τθν ανωτζρω κζςθ 
αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. 
 

Ζνασ ιατρόσ υπεφθυνοσ παρακολοφθηςησ και πιλοτικήσ εφαρμογήσ κατευθυντήριων 
οδηγιϊν διακοπήσ του καπνίςματοσ (ΚΩΔ Β1) 

 
Σα απαιτοφμενα προςόντα επιλογισ και ενδεικτικά κακικοντα των ενδιαφερόμενων για τθν 
υποβολι πρόταςθσ για τθν κάλυψθ τθσ προαναφερόμενθσ κζςθσ με (ΚΩΔ Β1) αναφζρονται 
ακολοφκωσ: 
 
Απαιτοφμενα προςόντα (Πτυχίο – Εμπειρία – Δεξιότθτεσ): 

1) Πτυχίο Ιατρικισ χολισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμθσ χολισ τθσ αλλοδαπισ. 
2) Βεβαίωςθ τίτλου ειδικότθτασ Πνευμονολόγου ι Γυναικολόγου ι Παιδιάτρου ι 

Πακολογίασ. 
3) Διδακτορικι Διατριβι ςτον τομζα τθσ υγείασ 
4) Σουλάχιςτον διετισ εργαςιακι εμπειρία ςε ιατρεία διακοπισ καπνίςματοσ του 

δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα. 
5) Δφο τουλάχιςτον επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ και ανακοινϊςεισ ςτον επιςτθμονικό 

ακαδθμαϊκό τφπο ι άλλεσ δθμοςιεφςεισ αναγνωριςμζνθσ αξίασ που ςχετίηονται με τον 
ζλεγχο του καπνίςματοσ.  
 

Αντικείμενο εργαςίασ: 
υμμετοχι ςτθν πιλοτικι εφαρμογι των κατευκυντιριων οδθγιϊν ςε όλεσ τισ ομάδεσ ςτόχου του 
ζργου, αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ των εγχειριδίων διακοπισ 
καπνίςματοσ, ςυγγραφι παραδοτζων και εκκζςεων προόδου του ζργου, ςυγγραφι 
επιςτθμονικϊν άρκρων.  
 
Διάρκεια απαςχόλθςθσ:  
θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα καλφπτει το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ μζχρι και τθν 30θ/11/2017, θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου «TOBACCO CESSATION 
GUIDELINES FOR HIGH RISK GROUPS — TOB-G». Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δφναται να 
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παρατακεί ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ διάρκειασ τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ και 
μόνον για το χρονικό διάςτθμα αυτισ, χωρίσ επιπλζον κόςτοσ. 
 
Αμοιβι: Σο Προχπολογιςκζν ποςό αμοιβισ για τθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ εργαςίασ ορίηεται ςε 
12.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνων των νομίμων κρατιςεων - ειςφορϊν. 
 
ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 
Οι υποψιφιοι κα πρζπει : 

 Να ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια ι ικαγζνεια κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
Εφόςον ο υποψιφιοσ ζχει ικαγζνεια κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πρζπει 
απαραίτθτα να γνωρίηει τθν ελλθνικι γλϊςςα και διαπιςτϊνεται ςφμφωνα με τθν παρ. 4 
του άρκρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει κάκε 
φορά. 

 Να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (αφορά τουσ άνδρεσ) ι να 
ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ ι εφόςον ζχουν αναγνωριςκεί ωσ αντιρρθςίεσ 
ςυνείδθςθσ, να ζχουν εκπλθρϊςει, ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ τθσ ςτρατολογικισ 
νομοκεςίασ, άοπλθ κθτεία ι εναλλακτικι πολιτικι κοινωνικι υπθρεςία 
 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ - ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ - 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 
Διαδικαςία αξιολόγηςησ : 
Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων κα γίνει από τθν τριμελι επιτροπι αξιολόγθςθσ, θ οποία ζχει 
ςυςτακεί για το ςκοπό αυτό, από το Δ.. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.. Η επιτροπι κα αξιολογιςει τουσ 
υποψθφίουσ ωσ προσ τα απαιτοφμενα προςόντα όπωσ αυτά αναγράφονται  ςτθν παροφςα 
πρόςκλθςθ. Επιςθμαίνεται ότι θ τυχόν επιλογι αντιςυμβαλλομζνων ζχει τον χαρακτιρα 
αποδοχισ πρόταςθσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ ζργου και όχι πρόςλθψθσ υπό τθν μορφι 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Η διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ κα ολοκλθρωκεί με ςφνταξθ «πίνακα 
κατάταξθσ» ι «πίνακα επιτυχόντων» ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, ενϊ όςοι επιλεγοφν κα 
ειδοποιθκοφν προςωπικά. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ δφο ι περιςςότερων υποψθφίων, 
κριτιριο επιλογισ αποτελεί ο βακμόσ πτυχίου του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 
Κατά των παραπάνω πινάκων, οι ζχοντεσ ζννομο ςυμφζρον, μποροφν να αςκιςουν γραπτι 
ζνςταςθ μζςα ςε προκεςμία τριϊν (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ κατά τα 
προθγοφμενα δθμοςιοποίθςι τουσ. Οι ενςτάςεισ εξετάηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Ενςτάςεων που ορίηεται από το Δ.. του ΚΕΕΛΠΝΟ. 
 
Η διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ κα ολοκλθρωκεί με ανάρτθςθ, ςτθν ιςτοςελίδα του 
ΚΕΕΛΠΝΟ, τελικοφ πίνακα επιτυχόντων, μετά και τθν ζκδοςθ των αποφάςεων επί των 
ενςτάςεων.  Όςοι επιλεγοφν κα ειδοποιθκοφν και ατομικά.  
 
Επιςημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθζτουν τα ελάχιςτα απαιτοφμενα 
προςόντα, θα αποκλείονται αυτομάτωσ από την περαιτζρω διαδικαςία αξιολόγηςησ.  
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Μη αποδεκτζσ αιτήςεισ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ  
Δεν κα λθφκοφν  υπόψθ αιτιςεισ  εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από ενδιαφερόμενουσ 
που: 

1. Ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα ι τουσ ζχει επιβλθκεί  οποιαδιποτε ποινι 
για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, 
πλαςτογραφία, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ 
κακικοντοσ, κακ' υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για 
οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ 
εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ. 

2. Ζχουν παραπεμφκεί με αμετάκλθτο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα 
τθσ περίπτωςθσ 1, ζςτω και αν το αδίκθμα ζχει παραγραφεί. 

3. Λόγω καταδίκθσ, ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο 
διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι. 

4. Σελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι 
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) ι και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ. 

5. Δεν είναι υγιείσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 
26). 

6. Ζχουν απολυκεί, εξαιτίασ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ. 
 

- Κριτήρια επιλογήσ : 
Οι ενδιαφερόμενοι κατατάςςονται ςε πίνακεσ προτεραιότθτασ κατά φκίνουςα ςειρά 
ςυνολικισ βακμολογίασ, όπωσ αυτι προκφπτει από τθ βακμολόγθςθ των κριτθρίων, ωσ 
εξισ: 
 

Πίνακασ κριτηρίων αξιολόγηςησ για Ιατρό Τπεφθυνο ανάπτυξησ και πιλοτικήσ 
εφαρμογήσ κατευθυντήριων οδηγιϊν διακοπήσ το καπνίςματοσ (ΚΩΔ B1) 

α/α Κριτήριο αξιολόγηςησ Βαθμολογία 

1 Διδακτορικι Διατριβι ςτο επιςτθμονικό 
πεδίο τθσ Τγείασ 

50 μόρια 

2 Δφο τουλάχιςτον επιςτθμονικζσ 
δθμοςιεφςεισ και ανακοινϊςεισ ςτον 
επιςτθμονικό ακαδθμαϊκό τφπο ι άλλεσ 
δθμοςιεφςεισ αναγνωριςμζνθσ αξίασ που 
ςχετίηονται με τον ζλεγχο του 
καπνίςματοσ 

10 μόρια ανά δθμοςίευςθ με μζγιςτο 
αρικμό 50 μόρια (5 δθμοςιεφςεισ) 

3 Εργαςιακι εμπειρία ςε ιατρεία διακοπισ 
καπνίςματοσ του δθμόςιου ι του 
ιδιωτικοφ τομζα 

7 μονάδεσ ανά μινα εμπειρίασ και ζωσ 
60 μινεσ 

 
 
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν  τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
 Αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (βλ. παράρτθμα Ι) 
 Φωτοαντίγραφα τίτλων ςπουδϊν 
 Φωτοαντίγραφα τίτλου ειδικότθτασ Πνευμονολόγου ι Γυναικολόγου ι Παιδιάτρου ι 

Πακολόγου. 
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 Αντίγραφο δφο όψεων Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ 
ταυτότθτασ, φωτοαντίγραφο των κρίςιμων ςελίδων του διαβατθρίου, δθλαδι 
αυτϊν ςτισ οποίεσ αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου, 
και εμφαίνεται θ φωτογραφία του. 

 Βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό εκπλιρωςθσ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι νόμιμθσ 
απαλλαγισ από αυτζσ, προκειμζνου περί ανδρϊν. 

 Άδεια αςκιςεωσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ. 
 Εγγραφι ςτον οικείο ιατρικό ςφλλογο 

 
Παρατθριςεισ: 

- Πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ από ξζνθ χϊρα υποβάλλονται από τον υποψιφιο 
επικυρωμζνα και επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι ι τθν αγγλικι γλϊςςα.  

- Οι επιςτθμονικζσ εργαςίεσ αναφζρονται με τουσ τίτλουσ τουσ και τουσ τίτλουσ των 
επιςτθμονικϊν περιοδικϊν ςτα οποία δθμοςιεφτθκαν. 

- Για τθν απόδειξθ επαγγελματικισ εμπειρίασ απαιτείται βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
φορζα που αυτι αποκτικθκε ι προχπθρεςία. 

- Όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά που εκδόκθκαν από ελλθνικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 
γίνονται με ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων. Όλα τα ηθτοφμενα 
δικαιολογθτικά που ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ ι αλλοδαπζσ αρχζσ γίνονται 
δεκτά με ευκρινι αντίγραφα τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δθμόςια αρχι.  

 
5. ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 
 
Η διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ κα είναι από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ωσ τθν 30θ/11/2017. 
Σο προχπολογιςκζν ποςό μικτήσ αμοιβισ τθσ κζςθσ εργαςίασ εκτιμάται ςφμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΘΕΗ 
ΚΩΔ. 

ΘΕΗ 
ΧΕΗ 

ΕΡΓΑΙΑ 
Διάρκεια 

απαςχόληςησ 
ΚΟΣΟ 

Ιατρόσ υπεφκυνοσ 
παρακολοφκθςθσ και 
πιλοτικισ εφαρμογισ 
κατευκυντιριων οδθγιϊν 
διακοπισ του καπνίςματοσ 

Β1 
φμβαςθ 

ζργου 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ ωσ τισ 
30/11/2017 

12.000,00€ 

 
6. ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΗ 
 
Ο επιλεγείσ κα εργαςτεί με φμβαςθ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου, από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ πράξθσ, 30/11/2017, 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. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
Οι  ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν τθν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (ςε 
κλειςτό φάκελο) είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο - από αυτοφσ πρόςωπο - , 
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 ταχυδρομικά, 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι δζκα (10) θμζρεσ και αρχίηει από τθν επομζνθ 
θμζρα τθσ δθμοςίευςθσ τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςτθν ιςτοςελίδα του 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μζχρι τισ 2/7/2017 και ϊρα 15.00. Η αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ζχει 
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ http://www.keelpno.gr (καρτζλα 
Προκθρφξεισ/Διαγωνιςμοί). υμπλθρωματικζσ ι/και διευκρινιςτικζσ πλθροφορίεσ για τα 
δικαιολογθτικά, υποχρεϊςεισ κλπ., παρζχονται από το Γραφείο Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν 
Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ςτο τθλζφωνο 210 52 12 890, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ 09:00-14:00. 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 Δ.. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
 
Θεόφιλοσ Ρόηενμπεργκ 
 
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Χειρουργικισ 
  

ΑΙΣΗΗ 
 
Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων 
Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι 
 
Για τθν: 
 
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για υποβολι προτάςεων προσ ςφναψθ 
ςφμβαςθσ  ζργου ιδιωτικοφ δικαίου για τθν παροχι ζργου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 
του προγράμματοσ «Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)» με 
αρικμ. πρωτ. ……/…../……/2017.  
τοιχεία αποςτολζα: …… 
 
ΝΑ  ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ή ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
 

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. ………/….-….-2017 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: .…/.…/2017 
 
 
Ονοματεπϊνυμο 
 
 
Τπογραφι 
 


