ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η «Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία» (Ε.Π.Ε), λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της για
την υλοποίηση του έργου ‘Joint Action on Tobacco Control — JATC’ (‘action’), που εντάχθηκε
στο Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον τομέα της Υγείας και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάση του GRANT AGREEMENT NUMBER — 761297 — JATC,
Ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του ανωτέρω Έργου
με σύμβαση μίσθωσης έργου, με δύο (2) ερευνητές – εξωτερικούς συνεργάτες με παρουσία
και απασχόληση στους χώρους της και όπου αλλού απαιτηθεί από τη φύση του
υλοποιούμενου έργου.
Το αντικείμενο απασχόλησης των ερευνητών– συνεργατών και τα απαιτούμενα προσόντα
περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.
Θέση 1 (Κωδικός Θέσης JATC1)
Αντικείμενο: Παροχή Έργου ως Τεχνικός Πακέτου Εργασίας 6 και Πακέτου Εργασίας 7
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
 Τίτλος Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 Ικανότητα Εργασίας σε στατιστικά πακέτα και τεχνικές αναφορές
 Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά / Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
 Eμπειρία στη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων με πιστοποίηση DPO Executive
Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια
 Εμπειρία σε προγράμματα διακοπής του καπνίσματος / ελέγχου καπνού
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών

Θέση 2 (Κωδικός Θέσης JATC2)
Αντικείμενο: Παροχή Έργου ως Τεχνικός Εργαστηρίου Πακέτου Εργασίας 8
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:


Πτυχίο/Δίπλωμα Χημικού ή Χημικού Μηχανικού

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το έργο
 Καλή ή πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας
Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια
 Εμπειρία Χημικών Αναλύσεων
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Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα
πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.
Κριτήρια αξιολόγησης - Πίνακας Βαθμολόγησης – ‘Joint Action on Tobacco Control — JATC’
(‘action’)
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» βαθμολογούνται σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
Θέση
α/α
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1
Α1
Εμπειρία
σε
προγράμματα
0-10 μόρια (1 μόριο για κάθε 1
διακοπής του καπνίσματος /
μήνα αποδεδειγμένης εμπειρίας με
ελέγχου καπνού
μέγιστη βαθμολογία το 10)
Α2
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών
10 μόρια
Β.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
20 μόρια
Β1
Σε περίπτωση ισοβαθμίας
0-20
Κατά τη συνέντευξη οι
ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να
υποβάλλονται σε γραπτές δοκιμασίες
(τεστ), να συμπληρώνουν
ερωτηματολόγια κλπ.
2
Α1
Εμπειρία Χημικών Αναλύσεων
0-20 μόρια (1 μόριο για κάθε 1 μήνα
αποδεδειγμένης εμπειρίας)
Β.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
20 μόρια
Β1
Σε περίπτωση ισοβαθμίας
0-20
Κατά τη συνέντευξη οι
ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να
υποβάλλονται σε γραπτές δοκιμασίες
(τεστ), να συμπληρώνουν
ερωτηματολόγια κλπ.
Η συνολική αμοιβή για τη θέση JATC1 ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ (πέντε χιλιάδων
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών που
αναλογούν σε εργοδότη και εργαζόμενο, καθώς και όλων των νομίμων κρατήσεων και άμεσων
ή έμμεσων φόρων, όπως ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πρόκειται να ισχύσουν
κατά τη διάρκεια ισχύος της.
Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται έως το πέρας του έργου (15/10/2020),
αρχούμενη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Η συνολική αμοιβή για τη θέση JATC2 ανέρχεται στο ποσό των 9.300 ευρώ (εννέα χιλιάδων
τριακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών
εισφορών που αναλογούν σε εργοδότη και εργαζόμενο, καθώς και όλων των νομίμων
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κρατήσεων και άμεσων ή έμμεσων φόρων, όπως ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης ή
πρόκειται να ισχύσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της.
Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται έως το πέρας του έργου (15/10/2020),
αρχούμενη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
Αξιολόγηση προτάσεων
Από τις Προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω,
επιλέγεται εκείνη που θα πληροί τα απαραίτητα προσόντα και θα συγκεντρώνει τη
μεγαλύτερη βαθμολογία στα επιθυμητά προσόντα.
Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η
διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όποιος
επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ’ ιδίαν.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του επιλεχθέντος με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς παραιτηθεί
ή σε περίπτωση που ο τελευταίος εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Η
αντικατάσταση θα γίνει με άλλον/ην ενδιαφερόμενο/η στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν
και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ.
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε
θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του
άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Οι τίτλοι γλωσσομάθειας θα πρέπει
να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων
γλωσσομάθειας.
Υποβολή προτάσεων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν επιστολή πρότασης (σε ευκρινές σημείο της οποίας
θα αναγράφεται ο αντίστοιχος ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ), σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται,
συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και
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βεβαιώσεων απασχόλησης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της
πρότασης και το βιογραφικό τους σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή).
 Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων
ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης,
με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη, με συμβάσεις εργασίας, με
συμβάσεις έργου που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος ή με δελτία
παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν την χρονική διάρκεια και το είδος της
εμπειρίας.
 Στην περίπτωση έρευνας ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, η απαιτούμενη
επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου του
φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό έργο ή
πρόγραμμα ο τίτλος, η διάρκεια απασχόλησης του υποψηφίου και η συμβατική σχέση
με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με τον φορέα. Επιπλέον, βεβαίωση ή συστατική
επιστολή του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναγράφονται, για κάθε
ερευνητικό έργο ή πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του
υποψηφίου και η συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.
 Για τις δημοσιεύσεις βιβλίων και άρθρων/περιοδικών απαιτείται να επισυνάπτεται η
σελίδα τίτλου, η σελίδα περιεχομένων ή/και η σελίδα που φέρει το όνομα του
συγγραφέα/μεταφραστή ή σχετική βεβαίωση του εκδότη-επιμελητή. Εφόσον πρόκειται
για ψηφιακό υλικό, απαιτείται αναφορά στο ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο έχει
αναρτηθεί το υλικό (καταγραφή του URL).
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας
του έργου.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών που θα υποβληθούν
ηλεκτρονικά
στα
ηλεκτρονικά
ταχυδρομεία
htsinfo@otenet.gr,
paraskevikatsaounou@gmail.com, zervas@eap.gr (παράκληση και στα τρία ) και θα
πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 13.00 μμ.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της Ε.Π.E.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210
7487723 (κα. Κωνσταντίνα Μουτσουρούφη)
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