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Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (με καθεστώς έκδοσης
δελτίου παροχής υπηρεσιών) στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής δράσης «Ενίσχυση των εθνικών υποδομών
και δυνατοτήτων για αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS) ή/και αντίστροφη μεταγραφή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (RT-PCR) για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» (GRANT/2021/PHF/23776) για το ΚΕΔΥ (Βάρη Αττικής), ΠΕΔΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Λάρισα), ΠΕΔΥ ΚΡΗΤΗΣ ( Ηράκλειο).
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α’ 161/16-10-2019) «Σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ρυθμίσεις για
τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις»,
2. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ΦΕΚ Α’/ 42/ 25-02-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού».
3. Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.13779/28-02-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Β. Κικίλια, σχετικά με την
Πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού στον Ε.Ο.Δ.Υ.
4. Την παρ. 3 του δέκατου έβδομου άρθρου του ν. 4737/2020, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε μέχρι την
31.12.2021 δυνάμει του έβδομου άρθρου του ν. 4839/2021.
5. Την υπ’ αριθμ. 16399/2021 Απόφαση της 44ης Συνεδρίασης ΔΣ ΕΟΔΥ-10.7.2021, Χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Αρχή HERA- EU Health Emergency Preparedness and Response Authority
6. Το με αρ.πρωτ. 20550 – 20-9-2021 Grant Agreement for an action (Agreement Number –
ECDC/HERA/2021/009 ECD.12225)
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22487/21-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ Ω12Υ46ΜΗΨ5-ΩΨΓ)
8. Το γεγονός της ύπαρξης σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία της χώρας.
9. Την με αριθμό πρωτ. 22244/19-10-2021 Απόφαση της 56ης Συνεδρίασης ΔΣ ΕΟΔΥ-18-10-2021, Διαδικασία
πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης
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10. Την με αριθμό πρωτ. 22691/22-10-2021 Απόφαση της 57ης Συνεδρίασης ΔΣ ΕΟΔΥ-18-10-2021, Διαδικασία
πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης
«Ενίσχυση των εθνικών υποδομών και δυνατοτήτων για αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS) ή/και
αντίστροφη μεταγραφή-αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (RT-PCR) για την αντιμετώπιση της πανδημίας
COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» (GRANT/2021/PHF/23776),σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα:

Διάρκεια
Σύμβασης
Μίσθωσης Έργου

Αριθμός
ατόμων

4μήνες

4

4 μήνες

5

4 μήνες

11

ΠΕΔΥ Θεσσαλίας
(Λάρισα)

4 μήνες

1

ΚΕΔΥ (Βάρη)

4 μήνες

2

4 μήνες

1

4 μήνες

1

Ειδικότητα

Τόπος εργασίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕ Επιστημών Ζωής (Ιατρός, Βιολόγος, Μοριακός
Βιολόγος) ή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών

ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

ΚΕΔΥ (Βάρη)
ΠΕΔΥ Θεσσαλίας
(Λάρισα)
ΠΕΔΥ Κρήτης
(Ηράκλειο)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Διοικητικός/Οικονομικός

ΠΕΔΥ Θεσσαλίας
(Λάρισα)
ΠΕΔΥ Κρήτης
(Ηράκλειο)

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Σύμφωνα με τις ανωτέρω θέσεις, καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στους οποίους
εντάσσονται οι υποψήφιοι όλων των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις κατηγοριών, κλάδων και
ειδικοτήτων, με κριτήρια σύμφωνα με τα παρακάτω προσόντα:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΕ Επιστημών Ζωής (Ιατρός, Βιολόγος, Μοριακός Βιολόγος) ή Θετικών &
Τεχνολογικών Επιστημών
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Α1. ΠΕ Βιοπληροφορικός/ Πληροφορικός
Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 13.600 € (3.400€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ σχολών επιστημών Zωής ή τεχνολογικών σχολών ή φυσικών επιστημών.
Για εκτέλεση αναλύσεων NGS ή/και metagenomics ή /και phylogenetic reconstruction σε περιβάλλον linux και
επίλυση τυχόν τεχνικών θεμάτων.
Α2. ΠΕ Επιστημών Ζωής (Ιατρός, Βιολόγος, Μοριακός Βιολόγος) ή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών: Δύο (2)
άτομα για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 8.800 € (2200€/μήνα) έκαστος
Υποχρεωτικά Προσόντα:
1. Πτυχίο της Σχολής Επιστημών Ζωής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Για εκτέλεση αναλύσεων Μοριακής Βιολογίας για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 σε κλινικά δείγματα (RT-PCR)
καθώς και την προετοιμασία για την περαιτέρω γονιδιωματική ανάλυση του ιού με Whole Genome Sequencing
(WGS)

Α3. ΠΕ Πληροφορικής (IT technician)
Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 8.800 € (2.200/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
1. Πτυχίο πληροφορικής ή συναφούς σχολής
Για τεχνικές εφαρμογές Η/Υ (hardware) & δικτύων, διαχείριση Servers (Windows ή/και Linux) και ανάπτυξη και
συντήρηση Linux cluster

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
Α4. ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
Δύο(2) άτομα για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 8.800 € (2.200€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
1. Πτυχίο του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων των Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Λάρισας, Θεσσαλονίκης ή Πτυχίο του
Προγράμματος σπουδών Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή Πτυχίο
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Κατεύθυνσης: Ιατρικών Εργαστηρίων) ή ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΠΔ 38/2010 (Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για εκτέλεση αναλύσεων Μοριακής Βιολογίας για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 σε κλινικά δείγματα καθώς και
την προετοιμασία για την περαιτέρω γονιδιωματική ανάλυση του ιού με Whole Genome Sequencing (WGS)

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΛΑΡΙΣΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΕ Επιστημών Ζωής (Ιατρός, Βιολόγος, Μοριακός Βιολόγος) ή Θετικών &
Τεχνολογικών Επιστημών
Β1. Ιατρικής Βιοπαθολογίας
Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 13.600 € (3.400€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
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1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
2. Τίτλος ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής
3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
Για εφαρμογή και αξιολόγηση μοριακών τεχνικών , εκπαίδευση και επίβλεψη προσωπικού και επιστημονική
εποπτεία της κλινικής διάγνωσης COVID-19 καθώς και της γονιδιωματικής ανάλυσης στελεχών SARS-CoV.
Β2. ΠΕ Βιοπληροφορικός/ Πληροφορικός
Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4μήνες και με συνολική δαπάνη 13.600 € (3.400€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ συναφές με το αντικείμενο της θέσης
Για προγραμματισμό σε γλώσσες Python ή R, βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων αλληλούχησης νέας γενιάς NGS
και επίλυση τυχόν τεχνικών θεμάτων.

Β3. ΠΕ Επιστημών Ζωής (Ιατρός, Βιολόγος, Μοριακός Βιολόγος) ή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών
Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 8.800 € (2.200€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
1. Πτυχίο της Σχολής Επιστημών Ζωής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
Για εκτέλεση αναλύσεων Μοριακής Βιολογίας για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 σε κλινικά δείγματα (RT-PCR)
καθώς και την προετοιμασία για την περαιτέρω γονιδιωματική ανάλυση του ιού με Whole Genome Sequencing
(WGS).

Β.4. ΠΕ Βιοπληροφορικός/ Πληροφορικός
Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 8.800 € (2.200€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής στην Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία ή
Βιολογία
Για βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων αλληλούχησης νέας γενιάς NGS .

B5. ΠΕ Πληροφορικής IT technician
Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 8.800 € (2.200/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής στην Πληροφορική ή σε άλλο συναφές
αντικείμενο με τη θέση.
Για τεχνικές εφαρμογές Η/Υ (hardware) & δικτύων, διαχείριση Servers (Windows ή/και Linux) καθώς και
προγραμματισμό web εφαρμογών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
B6. ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 13.600 € (3.400€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
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1 . Πτυχίο του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή πτυχίο Ιατρικών εργαστηρίων των πρώην ΤΕΙ, ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων του
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 38/2010 (Α’ 78),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εφαρμογή και αξιολόγηση μοριακών μεθόδων για διάγνωση, ταυτοποίηση καθώς και γονιδιακή ανάλυση
στελεχών SARS-CoV-2 σε κλινικά δείγματα. Εκπαίδευση και επίβλεψη εργαστηριακού προσωπικού σε τεχνικές
Μοριακής Βιολογίας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Διοικητικός/Οικονομικός
Β7. ΠΕ Διοικητικό Οικονομικό
Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 8.640€ (2.160 €/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
1. Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών
Διοικητικό-οικονομική διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικά με την δημόσια υγεία, επεξεργασία
κειμένων, και υπολογιστικών φύλλων και χρήση υπηρεσιών διαδικτύου.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ) ΚΡΗΤΗΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΕ Επιστημών Ζωής (Ιατρός, Βιολόγος, Μοριακός Βιολόγος) ή Θετικών &
Τεχνολογικών Επιστημών
Γ1. ΠΕ Επιστημών Ζωής (Ιατρός, Βιολόγος, Μοριακός Βιολόγος) ή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών)
Γ1.1. Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 13.600 € (3.400€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα
1. Πτυχίο ΠΕ στις Επιστήμες υγείας ή βιο-ιατρικές επιστήμες
Για εφαρμογή και αξιολόγηση μοριακών τεχνικών και εκπαίδευση και επίβλεψη προσωπικού σε Μοριακή Βιολογία
– Μοριακή Μικροβιολογία και επιστημονική εποπτεία της κλινικής διάγνωσης COVID-19 καθώς και της
γονιδιωματικής ανάλυσης στελεχών SARS-CoV.
Γ1.2. Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 13.600 € (3.400€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα
1. Πτυχίο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Εργαστηριακή διάγνωση ιών σε κλινικά δείγματα, εφαρμογή τεχνολογιών γονιδιωματικής ανάλυσης Next
Generation Sequencing.
Γ.1.3.Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 6.800 € (1.700€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα
1. Πτυχίο ΠΕ στις επιστήμες υγείας ή βιο-ιατρικές επιστήμες ή θετικές επιστήμες
Για εκτέλεση αναλύσεων Μοριακής Βιολογίας για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 σε κλινικά δείγματα (RT-PCR)
καθώς και την προετοιμασία για την περαιτέρω γονιδιωματική ανάλυση του ιού με Whole Genome Sequencing
(WGS)
Γ.2. ΠΕ Βιοπληροφορικός/ Πληροφορικός
Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 6.800 € (1.700€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
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1. Πτυχίο ΑΕΙ συναφές με το αντικείμενο
Ανάλυση γονιδιακών και μεταγονιδιακών δεδομένων, δεδομένων αλληλούχησης νέας γενιάς, βιοπληροφορική
ανάλυση μικροβιακών κοινοτήτων, προγραμματισμός σε γλώσσα Perl, R, και χρήση λειτουργικών συστημάτων Linux

Γ.3 ΠΕ Πληροφορικής IT technician
Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 6.800 € (1.700€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ΠΕ Σχολής Θετικών/Τεχνολογικών επιστημών
Μαθηματική μοντελοποίηση, ανάπτυξη αλγορίθμων για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων, αναλύσεις μεγαδεδομένων
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΕ Επιστημών Ζωής (Ιατρός, Βιολόγος, Μοριακός Βιολόγος) ή Θετικών &
Τεχνολογικών Επιστημών
Γ.4.ΠΕ Βιολόγων
Γ.4.1. Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 8.800 € (2.200€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα
1. Πτυχίο ΠΕ Σχολής Βιολογίας
Ανάλυση γονιδιακών και μεταγονιδιακών δεδομένων, χρήση Python και R, και λειτουργικών συστημάτων Linux
Γ.4.2. Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 8.800 € (2.200€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα
1. Πτυχίο ΠΕ Σχολής Βιολογίας
Εφαρμογή βασικών τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, κατασκευή γονιδιωματικών βιβλιοθηκών σε γλώσσα Python

Γ.5.ΠΕ Βιοχημείας
Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 8.800 € (2.200€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα
1. Πτυχίο ΠΕ Βιοχημείας/Χημείας
Για εκτέλεση αναλύσεων Μοριακής Βιολογίας για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 σε κλινικά δείγματα (RT-PCR)
καθώς και την προετοιμασία για την περαιτέρω γονιδιωματική ανάλυση του ιού με Whole Genome Sequencing
(WGS)

Γ.6. ΠΕ Επιστημών Ζωής (Ιατρός, Βιολόγος, Μοριακός Βιολόγος) ή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών)
Γ.6.1 Ένα(1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 4.400 € (1.100€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
1. Πτυχίο Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών
Μοντελοποίηση και ανάλυση βιολογικών δεδομένων, προγραμματισμός σε γλώσσα Python, C, R, και χρήση
λειτουργικών συστημάτων Linux
Γ.6.2 Ένα(1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 4.400 € (1.100€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ΠΕ στις επιστήμες υγείας ή βιο-ιατρικές επιστήμες ή θετικές επιστήμες
Για εκτέλεση αναλύσεων Μοριακής Βιολογίας για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 σε κλινικά δείγματα (RT-PCR)
Γ.6.3 Ένα(1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 4.400 € (1.100€/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα:
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1. Πτυχίο ΠΕ στις επιστήμες υγείας ή βιο-ιατρικές επιστήμες ή θετικές επιστήμες
Εφαρμογή μεθόδων Μοριακής Βιολογίας για τη μελέτη γονιδιακής έκφρασης καθώς και συμμετοχή στη συνολική
λειτουργία του Εργαστηρίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Διοικητικός/Οικονομικός
Γ.7 ΠΕ Διοικητικό Οικονομικό
Ένα (1) άτομο για απασχόληση 4 μήνες και με συνολική δαπάνη 8.640 (2.160/μήνα)
Υποχρεωτικά Προσόντα
1. Πτυχίο ΠΕ Διοικητικό ή οικονομικό ή Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διοικητική υποστήριξη Εργαστηρίου και καταχώρηση δεδομένων στην πλατφόρμα ΗΔΙΚΑ
2. ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η πρόσληψη διενεργείται εφόσον πληρούνται τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης, με μοναδικό κριτήριο την
αύξουσα σειρά υποβολής της αίτησης.
Οι προϋποθέσεις όλων των υπαρχόντων, αναφερομένων και υποβαλλομένων προσόντων από τους υποψηφίους θα
πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, λαμβανομένου δε ιδιαιτέρως υπόψη ότι ο εκάστοτε
υποψήφιος μαζί με την υποβολή της αίτησής του, υπογράφει για την ορθότητα και την ακρίβεια των υποβαλλόμενων
και επικαλουμένων υπ’ αυτόν στοιχείων.
Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται
αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: heraeodygrant@eody.gov.gr. Η υποβολή των αιτήσεων θα εκκινήσει την Τρίτη
26/10/2021 και ώρα 10:00.
Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, μπορούν να καλέσουν στο
τηλέφωνο 210 8921004-5, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

4. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών
με άμεση έναρξη. Θα παρέχουν δε τις υπηρεσίες τους εντός των ωρών λειτουργίας του εργαστηρίου και σύμφωνα
με τις ανάγκες της εκάστοτε δομής.

5. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι). Η αίτηση - δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα
στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ
του/της υποψηφίου/ιας.
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3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και
φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει
απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα
απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της
Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.
4. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (για τους υποψήφιους ιατρούς).
5. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας (για τους υποψήφιους Ιατρούς).
6. Φωτοαντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται για τις λοιπές ειδικότητες).
7. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο του Δικαιώματος Άδειας
Εργασίας στην Ελλάδα.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων στον επίσημο
ιστότοπο του ΕΟΔΥ και στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους, όπως ορίζεται ανωτέρω στην παρούσα πρόσκληση, μετά όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ο ΕΟΔΥ
προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη των επιλεγέντων κατά την αύξουσα σειρά υποβολής αίτησης, χωρίς να
προβλέπεται διαδικασία υποβολής ενστάσεων, μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων. Επισημαίνεται ότι όταν θα
καλυφθούν οι θέσεις ανά ειδικότητα, ο ΕΟΔΥ με ανακοίνωσή του δύναται να ενημερώσει για τη λήξη της διαδικασίας
της κατάθεσης δικαιολογητικών και ως εκ τούτου να μην αξιολογούνται οι αιτήσεις των υποψηφίων παρά μόνο αν
προκύψει ανάγκη σε μεταγενέστερο χρόνο.
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για την πρόσληψη τηλεφωνικά ή με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν υποχρεωτικά και δεσμευτικά
δηλώσει στην αίτηση-δήλωση (τηλέφωνο ή email), αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου τρόπου. Την πρόσληψη θα
πρέπει να αποδεχθούν εγγράφως εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την σχετική ενημέρωση. Σε περίπτωση μη
αποδοχής του ενδιαφερομένου, η διαδικασία επιλογής θα προχωρά στον επόμενο υποψήφιο κατά την αριθμητική
κατάταξη του πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης έργου. Τέλος, οι προσλαμβανόμενοι δεν έχουν το
δικαίωμα να συνάψουν περισσότερες από μια συμβάσεις έργου με τον ίδιο φορέα (ΕΟΔΥ) κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα.
Με την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του
Οργανισμού να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει
οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι του ΕΟΔΥ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ.

Θεοκλής Ζαούτης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ………

Επώνυμο :
Όνομα :
Όνομα πατρός :
Αριθμός τηλεφώνου:
Ε-mail :
Ημερομηνία γέννησης :

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
Α) αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’ αριθμ. ………….. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
υποβολή πρότασης
Β) τα στοιχεία που δηλώνω δια της παρούσας είναι στο σύνολό τους ακριβή και διαθέτω όλα τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν όσα αναφέρω στην παρούσα (σε πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα)
Γ) για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο
πρόσωπό µου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον
η παρούσα πρότασή µου γίνει δεκτή.
Ημερομηνία: .…/.…/2021
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
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Εσωτερική Διανομή :
Γραφείο Γραμματείας Προέδρου
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Κονδυλίων
Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΔΥ
Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης
Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού
Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας - ΠΕΔΥ
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