
 

 

 

         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

  

          Αθήνα, 21/05/2013 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ –Εθνική 

Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ)» που εντάσσεται στην 

Κατηγορία Πράξεων «ΘΑΛΗΣ» με Επιστημονική Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια  

Καθηγήτρια  Παναγιώτα Τουλούμη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», του Άξονα Προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 

περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, του 11.74.11.03 «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και 

Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών 

υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης 

έρευνας αριστείας» και ειδικότερα του Υποέργου με τίτλο: «Εθνική Μελέτη 

Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ)», ζητούνται  άτομα για την 

ερευνητική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη της πράξης.  

 

Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 600.000,00€ και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του 

φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι από 01/01/2012 έως 30/06/2015.  

 

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι συμβάσεις μίσθωσης 

έργου.  
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Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 

826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη 

σύντομη περιγραφή της πράξης (βλ. Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα 

που απαιτούνται για τις ειδικότητες όπως περιγράφονται παρακάτω, και να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την Πρόταση (βλ. Παράρτημα ΙΙ), 

την οποία θα πρέπει να αποστείλουν μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, σε 

ψηφιακή μορφή στην διεύθυνση emeno_2013@med.uoa.gr 

με την ένδειξη «ΕΜΕΝΟ- EΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» μέχρι την Τετάρτη 5 Ιουνίου 

2013.  

  

Ο κύκλος εξέτασης των προτάσεων  από την επιτροπή αξιολόγησης θα ξεκινήσει από 

την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ 

(www.elke.uoa.gr) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 05/06/2013. Οι 

προτάσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα 

κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Τα πιστοποιητικά που 

ζητούνται για την κατηγορία προσωπικού θα πρέπει να υποβληθούν σε περίπτωση που 

οι υποψήφιοι κληθούν σε συνέντευξη.  

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα εξαρτηθεί, από τις ανάγκες των επιμέρους 

έργων και σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της διάρκειας του εκάστοτε 

έργου.  

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου (ημέρες & ώρες) θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες 

ανάγκες της κάθε Δράσης του Έργου. 

Η ροή της αμοιβής θα συναρτάται από τον αριθμό  των ερωτηματολογίων 

(ολοκληρωμένων) ή των αιμοληψιών,  που θα διενεργούνται ανά μήνα και το ποσό 

που αντιστοιχεί ανά μονάδα εκτιμάται στα 14,00 ευρώ.  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Για τις ανάγκες του έργου θα επιλεγούν 40 συνεργάτες  
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1. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές, την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 5) και β) την εκτίμηση παραγόντων κινδύνου στον 

ελληνικό πληθυσμό για καρδιοαγγειακά και αναπνευστικά  προβλήματα  (Δράση 9). 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής  

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Αττική  

 

Διάρκεια σύμβασης: 4 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 6.600€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. To έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.  

 

2. Μία (1) θέση Ιατρού -Συντονιστή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την αξιολόγηση αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

των ερωτηματολογίων, το Πρωτόκολλο του Ιδανικού σχήματος για την εξέταση και τη 

λήψη δειγμάτων αίματος (Δράση 3) β) την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές, την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια όπως και 
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την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 5) και γ) την εκτίμηση παραγόντων κινδύνου στον 

ελληνικό πληθυσμό για καρδιοαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα (Δράση 9). 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής  

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες συντονισμού 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Αττική 

 

Διάρκεια σύμβασης: 5 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 8.250€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο  θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

3. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές και  την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 5) 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής  

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  
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 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Έδρα: Ρόδος 

Διάρκεια σύμβασης:  2,5  ανθρωπομήνας με εκτιμώμενο κόστος 4.125€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

4. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές, την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος, και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 5) 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής  

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Έδρα: Βοιωτία 
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Διάρκεια σύμβασης:  1,5 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 2.475,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

5. Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές και  την επιτόπια έρευνα με  την λήψη συνεντεύξεων, 

(Δράση 5)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ  

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων ή/και 

προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Βοιωτία 

Διάρκεια σύμβασης:  2 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 3.000,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15 , σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

6. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές και  την επιτόπια έρευνα με  την λήψη συνεντεύξεων 

(Δράση 5)  

 

Απαραίτητα προσόντα 
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 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΔΕ 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων ή/και συμμετοχή σε απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Αττική 

Διάρκεια σύμβασης:  3 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 4.500€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

7. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενα ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές, την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος, και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 5) 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 Πολύ καλή γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου δ) εισαγωγή δεδομένων 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Μεταπτυχιακό 

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 
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 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες συντονισμού 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης 

Διάρκεια σύμβασης:  2 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 3.300,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  , σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

8. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α)την προώθηση της έρευνας μέσω  των επαφών 

με τοπικές αρχές και  την επιτόπια έρευνα με  την λήψη συνεντεύξεων(Δράση 5)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ  

 Πολύ καλή γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου δ) εισαγωγή δεδομένων 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Μεταπτυχιακό κατά προτίμηση σε Ιατρική Σχολή 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες συντονισμού 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

    Έδρα: Ρέθυμνο 

Διάρκεια σύμβασης:  2 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 3.000,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.  

  

9. Μία (1) θέση Συνεντευκτή-Συντονιστή 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές και  την επιτόπια έρευνα με  την λήψη συνεντεύξεων 
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(Δράση 5)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Πολύ καλή γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου δ) βάσεων δεδομένων ε) 

προγραμμάτων στατιστικής 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Μεταπτυχιακό κατά προτίμηση σε Ιατρική Σχολή 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης 

Διάρκεια σύμβασης:  3,5 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 5.250,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  , σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας. 

  

10. Μία (1) θέση Συνεντευκτή - Συντονιστή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την αξιολόγηση αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

των ερωτηματολογίων και το Πρωτόκολλο του Ιδανικού σχήματος για την εξέταση και 

τη λήψη δειγμάτων αίματος (Δράση 3), β) την προώθηση της έρευνας μέσω και  των 

επαφών με τοπικές αρχές και  την επιτόπια έρευνα με  την λήψη συνεντεύξεων 

(Δράση 5) και γ) την εκτίμηση παραγόντων κινδύνου στον ελληνικό πληθυσμό για 

καρδιοαγγειακά και αναπνευστικά, προβλήματα (Δράση 9) 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 
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Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες συντονισμού 

  Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Αττική 

 

Διάρκεια σύμβασης:  5 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 8.250€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.  

  

11. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την αξιολόγηση αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

των ερωτηματολογίων και το Πρωτόκολλο του Ιδανικού σχήματος για την εξέταση και 

τη λήψη δειγμάτων αίματος (Δράση 3), β) την προώθηση της έρευνας μέσω και   των 

επαφών με τοπικές αρχές και  την επιτόπια έρευνα με  την λήψη συνεντεύξεων 

(Δράση 5) και γ) την εκτίμηση παραγόντων κινδύνου στον ελληνικό πληθυσμό για 

καρδιοαγγειακά και αναπνευστικά, προβλήματα (Δράση 9). 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ Επιστημών Υγείας ή Κοινωνικών Επιστημών ή Ανθρωπιστικών 

Επιστημών 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 
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υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Αττική 

Διάρκεια σύμβασης:  6 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 9.000€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

12. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με την επιτόπια έρευνα και την λήψη συνεντεύξεων 

(Δράση 5)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΔΕ 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Πολύ καλή γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Αττική 

 

Διάρκεια σύμβασης:  2,5 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 3.750€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15 , σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

13. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την αξιολόγηση αξιοπιστίας και εγκυρότητας 
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των ερωτηματολογίων και το Πρωτόκολλο του Ιδανικού σχήματος για την εξέταση και 

τη λήψη δειγμάτων αίματος (Δράση 3) β) την προώθηση της έρευνας μέσω  και 

επαφών με τοπικές αρχές, την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 6) και γ) την εκτίμηση παραγόντων κινδύνου στον 

ελληνικό πληθυσμό για καρδιοαγγειακά και αναπνευστικά  προβλήματα  (Δράση 9) 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Αχαΐα 

Διάρκεια σύμβασης:  1,5 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 2.475,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15,σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

14. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την αξιολόγηση αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

των ερωτηματολογίων και το Πρωτόκολλο του Ιδανικού σχήματος για την εξέταση και 

τη λήψη δειγμάτων αίματος (Δράση 3) β) την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές, την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 6) και γ) την εκτίμηση παραγόντων κινδύνου στον 

ελληνικό πληθυσμό για καρδιοαγγειακά και αναπνευστικά  προβλήματα  (Δράση 9) 
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Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ιατρικής 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Αχαΐα ή Αρκαδία ή Νότια Αιτωλοακαρνανία 

Διάρκεια σύμβασης:  4 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 6.600,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

15. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω και των 

επαφών με τοπικές αρχές και β)την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων 

(Δράση 6)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ Επιστημών Υγείας  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας   
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 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Αχαΐα 

Διάρκεια σύμβασης:  3 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 4.500€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του 

 

16. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω και  των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων 

(Δράση 6)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιστημών Υγείας 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Αχαΐα ή Αρκαδία ή Νότια Αιτωλοακαρνανία 

Διάρκεια σύμβασης:  3 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 4.500,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

17. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 
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επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων 

(Δράση 6)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιστημών Υγείας 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Αχαΐα 

Διάρκεια σύμβασης:  3 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 4.500,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

 

18. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω και  των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων 

(Δράση 6)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Νοσηλευτικής  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην συμμετοχή ερευνητικών πρωτοκόλλων 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Παρακολούθηση ιατρικών σεμιναρίων παθολογικού και χειρουργικού 
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χαρακτήρα 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Iωάννινα 

Διάρκεια σύμβασης:  1 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 1.500,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

19. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 6)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 Εμπειρία σε μελέτες επιδημιολογικού χαρακτήρα 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην συμμετοχή ερευνητικών πρωτοκόλλων 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Ιωάννινα ή Θεσπρωτία 

Διάρκεια σύμβασης:  2 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 3.300,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 
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αντικειμένου της έρευνας.   

 

20. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων 

(Δράση 6)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ΠΣΕ Βιοχημείας 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην συμμετοχή ερευνητικών πρωτοκόλλων  

 Εμπειρία σε μελέτες επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων για νοσήματα 

του γενικού πληθυσμού 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Εμπειρία σε μελέτες επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων για νοσήματα 

του γενικού πληθυσμού 

 Εμπειρία σε εργασία εργαστηρίου 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Iωάννινα 

Διάρκεια σύμβασης:  1 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 1.500,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

21. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων 

(Δράση 6)  
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Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ΤΕΙ  

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Iωάννινα 

Διάρκεια σύμβασης:  1 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 1.500,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

22. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  των 

επαφών με τοπικές αρχές και β)την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων 

(Δράση 6)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιστημών Υγείας 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην συμμετοχή ερευνητικών πρωτοκόλλων  

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Iωάννινα ή Θεσπρωτία 
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Διάρκεια σύμβασης:  1 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 1.500,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

23. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων 

(Δράση 6)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ΑΕΙ  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην συμμετοχή ερευνητικών πρωτοκόλλων  

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε μελέτες επιδημιολογικού χαρακτήρα 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Πολυετής εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων 

 Παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος σχετικά με τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία και τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Iωάννινα 

Διάρκεια σύμβασης:  1 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 1.500,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

24. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές, την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων (Δράση 
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6) 

  

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  Επιστημών Υγείας 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 10 ετών) 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Μεταπτυχιακό  

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Κέρκυρα 

Διάρκεια σύμβασης:  2 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 3.300,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

25. Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α)την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων 

(Δράση 6) 

  

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιστημών Υγείας 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 4 ετών) 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 μεταπτυχιακό  

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 
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 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Κέρκυρα 

Διάρκεια σύμβασης:  1,5 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 2.250,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

26. Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων 

(Δράση 6) 

  

Απαραίτητα προσόντα 

 ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιστημών Υγείας 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 4 ετών) 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Μεταπτυχιακό  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Κέρκυρα 

Διάρκεια σύμβασης:  1 ανθρωπομήνας με εκτιμώμενο κόστος 1.500,00€,  
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συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

27. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 7) 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Λάρισα 

Διάρκεια σύμβασης:  3 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 4.950,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

28. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω και των 

επαφών με τοπικές αρχές, την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων, (Δράση 

7) και β) την εκτίμηση παραγόντων κινδύνου στον ελληνικό πληθυσμό για 
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καρδιοαγγειακά και αναπνευστικά  προβλήματα  (Δράση 9). 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιστημών Υγείας 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Λάρισα 

Διάρκεια σύμβασης:  4 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 6.000€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

  

29. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων 

(Δράση 7)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο   ΑΕΙ Πληροφορικής 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Μεταπτυχιακό 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ46ΨΖ2Ν-ΨΙΛ



 

 

24 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Λάρισα 

Διάρκεια σύμβασης:  3,5  ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 5.250€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

30. Μία (1) θέση Συνεντευκτή -Συντονιστή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α)συμβάλλοντας στην  Έκθεση Εσωτερική 

Αξιολόγησης (Δράση 1) β) την προώθηση της έρευνας μέσω  των επαφών με τοπικές 

αρχές, την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων (Δράση 8) και γ) την 

εκτίμηση παραγόντων κινδύνου στον ελληνικό πληθυσμό για καρδιοαγγειακά και 

αναπνευστικά  προβλήματα  (Δράση 9) 

 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιστημών Υγείας 

 Εμπειρία στο συντονισμό έρευνας πεδίου στο πλαίσιο μελετών 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Μεταπτυχιακό  

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Θεσσαλονίκη 

Διάρκεια σύμβασης:  6,5 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 10725,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 
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από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

31. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω και των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 8) 

 

 Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 Έδρα: Θεσσαλονίκη 

Διάρκεια σύμβασης:  2,5 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 4.125,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

32. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 8) 
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 Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 Έδρα: Θεσσαλονίκη 

Διάρκεια σύμβασης:  2 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 3.300,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  , σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

33.  Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές και β)την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος, και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 8)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Λέσβος 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 
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ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

Διάρκεια σύμβασης:  2 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 3.300,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

34. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος, και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 8)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Λέσβος 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

Διάρκεια σύμβασης:  2 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 3.300,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   
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35. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές, β) την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος, και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 8)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 Έδρα: Κοζάνη 

Διάρκεια σύμβασης:  2 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 3.300,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  , σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

36. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος, και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 8)  

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 
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 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 Έδρα: Σέρραι 

Διάρκεια σύμβασης:  4 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 6.600,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

37. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω και των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων 

(Δράση 8)  

 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιστημών Υγείας ή Κοινωνικών Επιστημών 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας   

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 
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υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Έδρα: Σέρραι 

Διάρκεια σύμβασης:  4 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 6.000,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.    

 

38. Μία (1) θέση Συνεντευκτή 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α)την προώθηση της έρευνας μέσω και των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα και την λήψη  συνεντεύξεων 

(Δράση 8)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιστημών Υγείας ή Κοινωνικών Επιστημών 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Έδρα: Κοζάνη 

Διάρκεια σύμβασης:  2 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 3.000,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  , σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.    

 

39. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α)την προώθηση της έρευνας μέσω  και των 

επαφών με τοπικές αρχές και β) την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 
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δειγμάτων αίματος, και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 8)  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Αλεξανδρούπολη 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

Διάρκεια σύμβασης:  3 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 4950,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15  , σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

40. Μία (1) θέση Ιατρού 

Αντικείμενο ενασχόλησης  

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) την προώθηση της έρευνας μέσω  και επαφών 

με τοπικές αρχές και  β) την επιτόπια έρευνα, την φυσική εξέταση και λήψη 

δειγμάτων αίματος, και την αποστολή τους στα συνεργαζόμενα  εργαστήρια, όπως και 

την λήψη συνεντεύξεων (Δράση 8)  

Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 Κατοχή διπλώματος οδήγησης & μεταφορικού μέσου 

 Έδρα: Αλεξανδρούπολη 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ46ΨΖ2Ν-ΨΙΛ



 

 

32 

 Εμπειρία σε αιμοληψίες 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων 

ή/και προσωπικών συνεντεύξεων 

 Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Πολύ καλή γνώση Η/ Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)  

 

Διάρκεια σύμβασης:  3 ανθρωπομήνες με εκτιμώμενο κόστος 4.950,00€,  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το έργο θα γίνει στο διάστημα 

από 1/06/13 έως 30/6/15, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της έρευνας.   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης. Η διαδικασία 

αξιολόγησης των προτάσεων  θα γίνει σε δυο στάδια: 

Α) Προκριματικό στάδιο, όπου η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις ως προς τα 

τυπικά και τα επιθυμητά προσόντα  των υποψηφίων όπως αυτά αναγράφονται πιο 

πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων. 

Επισημαίνεται ότι προτάσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα 

όπως αυτά ορίζονται ανά ειδικότητα θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία 

αξιολόγησης. Τα επιθυμητά προσόντα αξιολογούνται υπό την προϋπόθεση ότι 

προτάσεις των υποψηφίων πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά 

περιγράφονται. 

Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης διενεργεί προσωπική 

συνέντευξη των υποψηφίων των οποίων η πρόταση έχει αξιολογηθεί θετικά στο 

προκριματικό στάδιο. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να 

προσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά 

τους ζητηθούν για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά 

τους.  

 

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων, αν δεν 

έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί  οι ανάγκες του έργου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών δύναται 

να  προχωρήσει στη σύναψη ή μη των συμβάσεων και σε ποιο αριθμό αυτών. 
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Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης από τον επιλεγέντα από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης ερευνητή ή   σε περίπτωση  διακοπής της –υπογεγραμμένης- σύμβασης 

έργου με τον ερευνητή για σοβαρό λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα επαναξιολογήσει 

τα βιογραφικά, τους τίτλους σπουδών και όλα τα δικαιολογητικά όσων υποψηφίων 

είχαν κληθεί σε συνέντευξη στο τελικό στάδιο  αξιολόγησης και θα προχωρήσει σε 

επιλογή νέου ερευνητή αιτιολογώντας την κρίση της. 

Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί ξανά εάν προκύψει ανάγκη. 

 

Πληροφορίες: κ. Νικήτογλου τηλ: 210 7462259 

 

  

Ο Πρύτανης 

 

 

Καθηγητής Θ. Πελεγρίνης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Τίτλος: «ΘΑΛΗΣ –Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου 

(Ε.ΜΕ.ΝΟ)»  

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτα Τουλούμη, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  

Συνολικός Προϋπολογισμός:         600.0000,00 € 

Χρονική Διάρκεια εκτέλεσης φυσικού αντικειμένου: 01.01.2012 – 30.06.2015  

 

Σύντομη Περιγραφή φυσικού αντικειμένου  

Υποέργο 1: ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Οι κύριες αιτίες θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες είναι τα νοσήματα του 

κυκλοφορικού συστήματος, τα κακοήθη νεοπλάσματα, οι παθήσεις του αναπνευστικού 

συστήματος και τα ατυχήματα. Στους βασικούς παράγοντες κινδύνου χρόνιων 

νοσημάτων συμπεριλαμβάνονται: αρτηριακή υπέρταση, αυξημένα επίπεδα σακχάρου, 

κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, υψηλή χοληστερόλη, παχυσαρκία, κακή διατροφή, 

έλλειψη σωματικής άσκησης, ατμοσφαιρική ρύπανση. Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα 

έχουν γίνει διάφορες αξιόλογες προσπάθειες καταγραφής του επιπολασμού διαφόρων 

παραγόντων κινδύνου αλλά περιορίζονται είτε σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές 

είτε σε συγκεκριμένες ομάδες κινδύνου, δεν μπορούν επομένως να γενικευτούν στο 

σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού.  

Σχεδιασμός: Η επιλογή του δείγματος θα γίνει με πολυσταδιακή στρωματοποιημένη 

κατά συστάδες δειγματοληψία. Τα δεδομένα θα προέρχονται από 3 πηγές: α) 

δομημένο ερωτηματολόγιο β) φυσική εξέταση (ύψος, βάρος, πίεση) και σπιρομέτρηση 

γ) εξέταση δειγμάτων αίματος. 

 Πιο συγκεκριμένα: Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης συνεντευκτές θα συλλέξουν 

δεδομένα που αφορούν στην υγεία μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου. Κατόπιν 

ενυπόγραφης συναίνεσης των συμμετεχόντων, επαγγελματίες υγείας θα διεξάγουν 

εξετάσεις που περιλαμβάνουν καταμέτρηση ύψους, βάρους, αρτηριακής πίεσης, 

περιφέρειας μέσης, έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση) και αιμοληψία. 

Το δείγμα αίματος θα εξεταστεί για χοληστερίνη και γλυκόζη. 

Στόχοι: Εκτίμηση-συνολικά και ανά περιοχή, φύλο, ηλικιακή ομάδα και σε 

συγκεκριμένους υποπληθυσμούς-νοσηρότητας, επιπολασμού παραγόντων κινδύνου, 

κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, επιπέδων σωματικής άσκησης, βαθμού 
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προσήλωσης στη μεσογειακή διατροφή, χρήσης υπηρεσιών υγείας και προληπτικών 

μέτρων στον πληθυσμό της Ελλάδας. Πρόβλεψη μελλοντικού νοσολογικού φορτίου 

και αναγκών συστήματος υγείας. Σχέση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υγείας.  

 

Η ΕΜΕΝΟ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης “ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της 

Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα 

προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας 

βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η ΕΜΕΝΟ συντονίζεται από την Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών και διεξάγεται με τη συνεργασία όλων των Ιατρικών 

Σχολών της Ελλάδας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

Αθήνα,   …./ …./ …..    

 

Όνομα :  

Επώνυμο    :  

Δ/νση          :  

Τηλέφωνο :  

Ε-mail         : 

 

        

 

                        ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

   ΠΡΟΣ ………………………….. 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κατάρτιση  σύμβασης μίσθωσης έργου για την Ερευνητική, Τεχνική και Διοικητική 

Υποστήριξη της πράξης με τίτλο «ΘΑΛΗΣ - Ε.ΜΕ.ΝΟ  – ΚΩΔ. ΕΡΕΥΝΑΣ: 11649»  

 

Σε απάντηση της σχετικής προκήρυξής σας, σάς υποβάλλω πρόταση για την / 

τις ακόλουθη / ες  ειδικότητα / ες: 

1 Μία (1) θέση Ιατρού  

2 Μία (1) θέση Ιατρού -Συντονιστή  
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3 Μία (1) θέση Ιατρού  

4 
Μία (1) θέση Ιατρού 

 

5 
Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

6 
Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

7 
Μία (1) θέση Ιατρού  

8 
Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

9 
Μία (1) θέση Συνεντευκτή-Συντονιστή  

10 
Μία (1) θέση Συνεντευκτή - Συντονιστή  

11 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

12 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

13 Μία (1) θέση Ιατρού  

14 Μία (1) θέση Ιατρού  

15 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

16 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

17 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

18 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

19 Μία (1) θέση Ιατρού  

20 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

21 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

22 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

23 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

24 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  
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25 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

26 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

27 Μία (1) θέση Ιατρού  

28 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

29 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

30 Μία (1) θέση Συνεντευκτή -Συντονιστή  

31 Μία (1) θέση Ιατρού  

32 Μία (1) θέση Ιατρού  

33 Μία (1) θέση Ιατρού  

34 Μία (1) θέση Ιατρού  

35 Μία (1) θέση Ιατρού  

36 Μία (1) θέση Ιατρού  

37 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

38 Μία (1) θέση Συνεντευκτή  

39 Μία (1) θέση Ιατρού  

40 Μία (1) θέση Ιατρού  

 

 

      Ο / Η υποβάλων/ ουσα Πρόταση 
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