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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με
εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τιδες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την συμμετοχή στην
υλοποίηση παραδοτέων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός κρίσιμων διαδικασιών,
σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη
πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης», της Πράξης «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης
ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης
μονάδων υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων»,
με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5004207

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. To N. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
2. Τη

με αριθμ.

137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ

5968/Β΄/31.12.2018)

Υπουργική

Απόφαση για την αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ
Β΄3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
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Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων"»
3. Την υπ’ αριθμ. 3429/7-11-2016 (Α/Α ΟΠΣ : 1678). Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. «Μεταρρύθμιση
Δημοσίου Τομέα».
4. Την από 15/3/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Μ. «ΕΣΠΑ – Υποβολή
αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» της πράξης
με τίτλο «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και
πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης Μονάδων Υγείας και λοιπών φορέων στη
δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων».
5. Την με αριθμ. 997/2017 ΣΧΕΤ 3077/2018 / 06-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΨΨ465ΧΙ8-ΥΛΘ) Απόφαση
Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – ασφάλειας βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης - έλεγχου - αξιολόγησης μονάδων υγείας και
λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων» και MIS
5004207 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020. το υπ’ αριθμ. 881/03-042019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα» για την προέγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα
6. Την υπ’ αριθμ. 1944/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΧΘ465ΓΛΖ-4ΡΗ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια
μέσα του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός κρίσιμων διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας –
ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου αξιολόγησης» της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
– ΒΙΟΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ» με κωδ. ΟΠΣ 5004707 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα»
7. Τη ΣΑΕ Ε4911 στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη με ενάριθμο κωδικό πράξης
2018ΣΕ49110005 συνολικού προϋπολογισμού 1.146.188,35 ευρώ.
8. Το από 6/12/2019 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την προέγκριση της ΕΥΔ του
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
9. Την από 11/06/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. για την τροποποίηση του Σχεδίου
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1
10. Την υπ’ αριθμ. 3335/03-07-2020 (ΑΔΑ: 6Η3Υ465ΓΛΖ-Ξ3Μ) τροποποίηση της Απόφασης
υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός κρίσιμων διαδικασιών, σχεδιασμός
πλαισίου ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
αδειοδότησης – ελέγχου - αξιολόγησης» της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΒΙΟΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ –
ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
τομέα»
11. Το από 02/07/2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΕΥΔ του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα» με την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες για την
συμμετοχή στην υλοποίηση των Παραδοτέων του Υποέργου 1

Ο ΕΟΜ έχει αποφασίσει την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Σχεδιασμός κρίσιμων
διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας - ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και
ανάπτυξη πλαισίου αδειοδότησης - ελέγχου – αξιολόγησης», της Πράξης «Ανάπτυξη πλαισίου
διαχείρισης

ποιότητας–ασφάλειας-βιοεπαγρύπνησης

και

πλαισίου

αδειοδότησης–ελέγχου-

αξιολόγησης μονάδων υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών
και κυττάρων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004207.
Η μεταμοσχευτική δραστηριότητα έχει τμηματοποιηθεί στη βάση διαφόρων κριτηρίων (τομέας
μεταμόσχευσης, μεταμοσχευτικό υλικό, βήμα αλυσίδας μεταμόσχευσης κλπ).
Ως εκ τούτου, το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 1 και συγκεκριμένα τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)
1, 2, 3 και 4, που αφορούν στην παρούσα, και τα επιμέρους παραδοτέα αυτών προσδιορίζονται
κατ΄ αντικείμενο ως εξής:

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΠΕ.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

-

ΦΟΡΕΙΣ

–

ΜΗΤΡΩΑ

-

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Με το Π.Ε.1 του υποέργου 1 χαρτογραφείται το σύστημα
μεταμοσχεύσεων και αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση με έμφαση στα θέματα που σχετίζονται
με το πλαίσιο Ποιότητας-Ασφάλειας-Βιοεπαγρύπνησης (Π-Α-Β), το πλαίσιο Αδειοδότησης-Ελέγχου-
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Αξιολόγησης (Α-Ε-Α), και τη δέσμη Κρίσιμων Διαδικασιών (Κ-Δ). Παράλληλα, παράγονται λύσεις
σε λειτουργικά ή και θεσμικά κενά του συστήματος των μεταμοσχεύσεων (διαχείριση ιστικών
μοσχευμάτων, απόδοση ευρωπαϊκού κωδικού ιστών και κυττάρων, ανάπτυξη εθνικού μητρώου
εθελοντών δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων) που αφορούν στις αρμοδιότητες του
Ε.Ο.Μ.
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
 Χαρτογράφηση του συνόλου των μονάδων υγείας και λοιπών φορέων του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στο σύστημα μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών
και κυττάρων, των δραστηριοτήτων τους, των διασυνδέσεων και του υγειονομικού
προσωπικού
 Ποσοτικοποίηση των προβλημάτων για εκτίμηση ρεαλιστικών λύσεων κατά τον σχεδιασμό
των πλαισίων π-α-β και α-ε-α και της δέσμης κ-δ
 Επούλωση λειτουργικών ή και θεσμικών κενών του συστήματος των μεταμοσχεύσεων που
αφορούν στις αρμοδιότητες του Ε.Ο.Μ
 Διαμόρφωση πλαισίου ρύθμισης της διακίνησης και κεντρικής διαχείρισης των ιστικών
μοσχευμάτων
 Σχεδιασμός εθνικού συστήματος παραγωγής και απόδοσης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Κωδικού
Ιστών και Κυττάρων
 Αξιοποίηση των δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με οργάνωση του σχετικού
μητρώου
Παραδοτέα: πέντε (5)
Παραδοτέο Π1.1 - Διαγνωστική ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο
σύστημα μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων.
Παραδοτέο Π1.2 - Μητρώα Φορέων/ Δραστηριοτήτων/ Διασυνδέσεων/ Υγειονομικού προσωπικού.
α. Τομέας Οργάνων: οργανισμοί αφαίρεσης, μονάδες μεταμόσχευσης, β. Τομέας Ιστών &
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Κυττάρων: οργανισμοί προμήθειας, ιδρύματα εισαγωγής ιστών, ιδρύματα ιστών/κυττάρων,
οργανισμοί εφαρμογής στον άνθρωπο.
Παραδοτέο Π1.3 - Σχεδιασμός ανάπτυξης και συντήρησης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών δοτών
ΑΑΚ.
Παραδοτέο Π1.4 - Σχεδιασμός εθνικού συστήματος παραγωγής και απόδοσης Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Κωδικού Ιστών & Κυττάρων.

Παραδοτέο Π1.5 - Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ιστικών μοσχευμάτων.
ΠΕ.2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΒΙΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ –
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Με το Π.Ε.2 του υποέργου 1 και τα παραδοτέα Π2.1 έως Π2.4,
και λαμβάνοντας υπόψη τα παραδοτέα Π1.1 και Π1.2 του Π.Ε.1, σχεδιάζεται το πλαίσιο ποιότητας
και ασφάλειας καθώς και το πλαίσιο βιοεπαγρύπνησης. Αναλύονται οι απαιτήσεις των κοινοτικών
οδηγιών και η ευρωπαϊκή εμπειρία. Τίθενται οι βασικές αρχές των πλαισίων τόσο στον τομέα των
συμπαγών οργάνων όσο και στον τομέα των ιστών και κυττάρων. Καθορίζονται οι γενικές
απαιτήσεις ώστε οι μονάδες υγείας και οι λοιποί φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων να
μπορούν

να

ανταποκριθούν

στις

απαιτήσεις

ενός

πλαισίου

Π-Α-Β

και

διαμορφώνονται

κατευθυντήριες γραμμές. Αναλύονται μακροσκοπικά τα στάδια της μεταμοσχευτικής αλυσίδας και
επιμερίζονται σε δέσμες/υποκεφάλαια/κεφάλαια δραστηριοτήτων/διαδικασιών. Το συγκεκριμένο
φυσικό αντικείμενο θέτει το «περίγραμμα» του πλαισίου Π-Α-Β που καλείται να αναπτύξει ο
ανάδοχος στο υποέργο 2. Ουσιαστικά, επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό εκ του
συστήματος μεταμοσχεύσεων (Ομάδες Δημιουργίας Παραδοτέου του υπ1) με την συμβολή ενός
ακαδημαϊκού στο αντικείμενο των συστημάτων ποιότητας, μεταφέρει επιστημονική γνώση και
εμπειρία, διαμορφώνοντας ένα έγκυρο και ρεαλιστικό υπόβαθρο για την περαιτέρω ανάπτυξη του
πλαισίου Π-Α-Β.
Επιπλέον η μεταμοσχευτική αλυσίδα α) των συμπαγών οργάνων και β) των ιστών και κυττάρων
αλλά και το σύστημα βιοεπαγρύπνησης γ) των συμπαγών οργάνων και δ) των ιστών και κυττάρων,
μοντελοποιούνται ως διαδικασίες με τα εργαλεία της πληροφορικής, με σκοπό i) να υποβοηθήσουν
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περαιτέρω τον ανάδοχο του υποέργου 2 στην ανάπτυξη του πλαισίου Π-Α-Β, ii) να προκύψουν τα
διαγραμματικά εργαλεία που απεικονίζουν τις διαδικασίες και υποβοηθούν τα εμπλεκόμενα στελέχη
του Ε.Ο.Μ. ή/και των φορέων στην εκτέλεσή τους και τέλος iii) να υπάρξει το υπόβαθρο για την
άμεση ανάπτυξη σχετικών λογισμικών εφαρμογών που θα επιτρέψουν μετά το πέρας της πράξης
την πληροφοριακή υποστήριξη της εφαρμογής των εν λόγω διαδικασιών στην καθημερινή πρακτική
των μεταμοσχεύσεων.
Με τα παραδοτέα Π2.5 έως Π2.6, σχεδιάζεται το πλαίσιο αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης
των φορέων των δύο πυλώνων (όργανα, ιστοί και κύτταρα) του συστήματος μεταμοσχεύσεων που
θα ενσωματώσει τα οριστικοποιημένα τεύχη των «όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας» και τις
αντίστοιχες λίστες ελέγχου (που με την σειρά τους εμπεριέχουν τα οριστικά πλαίσια π-α-β και τα
οποία περιλαμβάνουν στον πυρήνα τους την οριστική δέσμη κ-δ). Περιγράφονται για κάθε ένα από
τα 3 υπό-πλαίσια του πλαισίου α-ε-α, οι βασικές αρχές του, οι αναλυτικές του διαδικασίες, ο
επιμερισμός αρμοδιοτήτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που διασφαλίζει την αποτελεσματική
εφαρμογή του. Για το υπό-πλαίσιο της αξιολόγησης εκτός από τον σχεδιασμό, ολοκληρώνεται και η
ανάπτυξή του καθώς παράγονται και τα απαραίτητα εργαλεία (λίστες απαιτούμενων πληροφοριών,
έντυπα αξιολόγησης, διαδικασίες αξιολόγησης και εξαγωγής συμπερασμάτων) που καθιστούν
δυνατή την εφαρμογή του. Για τα υπό-πλαίσια της αδειοδότησης και του ελέγχου τα τεχνικά
εργαλεία αναπτύσσονται σε άλλα πακέτα εργασίας.
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:


Ανάλυση απαιτήσεων των κοινοτικών οδηγιών και διερεύνηση Ευρωπαϊκής εμπειρίας



Προσδιορισμός του «περιγράμματος» του πλαισίου π-α-β που καλείται να αναπτύξει ο
ανάδοχος στο υποέργο 2



Διαμόρφωση ενός έγκυρου και ρεαλιστικού υπόβαθρου για την περαιτέρω ανάπτυξη του
πλαισίου π-α-β



Καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις ώστε οι μονάδες υγείας και οι λοιποί φορείς του
συστήματος μεταμοσχεύσεων να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός πλαισίου
π-α-β



Περιγραφή για κάθε ένα από τα 3 υπό-πλαίσια του πλαισίου α-ε-α, των βασικών αρχών του,
των αναλυτικών του διαδικασιών, τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια
που διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή του
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Σχεδιασμός του ευρύτερου πλαισίου αδειοδότησης αλλά και ελέγχου που θα ενσωματώσει
πλέον στις «κυψέλες» του τα οριστικοποιημένα τεύχη των «όρων και προϋποθέσεων
λειτουργίας» και τις αντίστοιχες λίστες ελέγχου



Ολοκλήρωση ανάπτυξης υπό-πλαισίου αξιολόγησης με διαμόρφωση των απαραίτητων
εργαλείων που καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του.

Παραδοτέα: έξι (6)
Παραδοτέο Π2.1 - Σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας: Βασικές αρχές και Δέσμες
δραστηριοτήτων-Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας στην μεταμόσχευση οργάνων.
Παραδοτέο Π2.2 - Σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας: Βασικές αρχές και Δέσμες
δραστηριοτήτων-Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας στην μεταμόσχευση ιστών και
κυττάρων.
Παραδοτέο Π2.3 - Σχεδιασμός πλαισίου βιοεπαγρύπνησης: Βασικές αρχές και δέσμες διαδικασιών
στην μεταμόσχευση οργάνων.
Παραδοτέο Π2.4 - Σχεδιασμός πλαισίου βιοεπαγρύπνησης: Βασικές αρχές και δέσμες διαδικασιών
στην μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων.
Παραδοτέο Π2.5 - Σχεδιασμός πλαισίου αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης οργανισμών
αφαίρεσης και μονάδων μεταμόσχευσης: Βασικές αρχές, λίστες ελέγχου, έντυπα αξιολόγησης.
Παραδοτέο Π2.6 - Σχεδιασμός πλαισίου αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης οργανισμών
προμήθειας, ιδρυμάτων εισαγωγής ιστών, ιδρυμάτων ιστών και μονάδων εφαρμογής: Βασικές
αρχές, λίστες ελέγχου, έντυπα αξιολόγησης.
ΠΕ.3: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΣΤΩΝ & ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Με το ΠΕ3 και τα παραδοτέα Π.3.1 έως Π.3.8, οκτώ (8)
επιλεγμένες

διαδικασίες,

μεταμοσχευτικής
μοντελοποιούνται.

αλυσίδας
Οι

κρίσιμες

για

την

τεκμηριώνονται

συντονιστικές

αποτελεσματικότητα

και

επιστημονικά, σχεδιάζονται,

διαδικασίες

μεταμόσχευσης

την

ποιότητα

της

τυποποιούνται

και

οργάνων

και

αρχέγονων

αιμοποιητικών κυττάρων, οι διαδικασίες αξιολόγησης καταλληλότητας δοτών/μεταμοσχευτικού
υλικού/ληπτών, οι διαδικασίες προσέγγισης και ενημέρωσης δοτών/οικογενειών δοτών/ληπτών
καλύπτουν μεγάλο τμήμα της μεταμοσχευτικής αλυσίδας και είναι ιδιαίτερα σημαντικές τόσο για
την έναρξη όσο και την αποτελεσματική ολοκλήρωσή της. Με την μορφή ενός κώδικα πρακτικής,
για κάθε διαδικασία καθορίζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την υλοποίησή της, τα
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βήματα-στάδια της διαδικασίας και όπου απαιτείται το επιστημονικό περιεχόμενο που θα
υιοθετηθεί. Επιπλέον οι διαδικασίες μοντελοποιούνται με τα εργαλεία της πληροφορικής, τόσο για
να προκύψουν διαγραμματικά εργαλεία που απεικονίζουν την διαδικασία και υποβοηθούν τα
εμπλεκόμενα στελέχη του Ε.Ο.Μ. ή/και των φορέων στην εκτέλεσή της, όσο και για να υπάρξει το
υπόβαθρο για την άμεση ανάπτυξη σχετικών λογισμικών εφαρμογών που θα επιτρέψουν αμέσως
μετά το πέρας της πράξης την πληροφοριακή υποστήριξη της εφαρμογής των εν λόγω διαδικασιών
στην καθημερινή πρακτική των μεταμοσχεύσεων. Οι τυποποιημένες πλέον κρίσιμες διαδικασίες που
προκύπτουν μέσω των σχετικών παραδοτέων, «διοχετεύονται» στο σύστημα μεταμοσχεύσεων
μέσω της υιοθέτησής τους από τα πλαίσια ποιότητας - ασφάλειας και βιοεπαγρύπνησης και στη
συνέχεια από την ενσωμάτωση αυτών στο πλαίσιο αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης. Κατά
μια έννοια το φυσικό αντικείμενο που παράγεται σε αυτό το ΠΕ θέτει το «βάθος» του πλαισίου ΠΑ-Β που θα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί.
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:


Επιστημονική τεκμηρίωση, σχεδιασμός, τυποποίηση και μοντελοποίηση οκτώ (8) κρίσιμων
διαδικασιών για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της μεταμοσχευτικής αλυσίδας



«Διοχέτευση» της τυποποίησης των κρίσιμων διαδικασιών στο σύστημα μεταμοσχεύσεων
μέσω της υιοθέτησής τους από τα πλαίσια π-α-β και α-ε-α



Καθορισμός του «βάθους» του πλαισίου π-α-β που θα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί



Δημιουργία προϋποθέσεων για την άμεση βελτίωση της καθημερινής πρακτικής των
μεταμοσχεύσεων και και την ανάπτυξη σχετικών λογισμικών εφαρμογών που θα
επιτρέψουν αμέσως μετά το πέρας της πράξης την πληροφοριακή υποστήριξη της
εφαρμογής των εν λόγω διαδικασιών

Παραδοτέα: οκτώ (8)
Παραδοτέο Π3.1 - "Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής - Μοντελοποίηση" Συντονιστικής
Διαδικασίας μεταμόσχευσης οργάνων.
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Παραδοτέο Π3.2 - "Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής- Μοντελοποίηση" διαδικασίας ορισμού και
εντοπισμού αποβιώσαντα δότη σε νοσοκομειακό ή μη περιβάλλον.
Παραδοτέο Π3.3 - "Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής - Μοντελοποίηση" διαδικασίας αξιολόγησης
της καταλληλότητας δότη οργάνων
Παραδοτέο Π3.4 - "Βασικές αρχές - Κριτήρια - Κώδικας πρακτικής- Μοντελοποίηση" διαδικασιών α)
ένταξης στο εθνικό μητρώο υποψήφιων ληπτών και β) κατανομής ανά όργανο
Παραδοτέο Π3.5 - "Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής - Μοντελοποίηση" Συντονιστικής
Διαδικασίας μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών κυττάρων
Παραδοτέο Π3.6 - "Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής- Μοντελοποίηση" διαδικασίας αξιολόγησης
της καταλληλότητας δότη ιστών και κυττάρων
Παραδοτέο Π3.7 - Τεύχη Τεκμηριωμένου περιεχομένου υποχρεωτικής ενημέρωσης: α) Υποψήφιου
ζώντα δότη οργάνων/ιστών β) υποψήφιου λήπτη γ) λήπτη δ) οικογένεια αποβιώσαντα δότη δ)
ενήλικων εθελοντών δοτών ΑΑΚ ε) Δοτών ΟπΑ.

Παραδοτέο
Π3.8
Κατευθυντήριες
δοτών/οικογενειών δοτών/ληπτών

Οδηγίες

Ψυχοκοινωνικής

προσέγγισης

ΠΕ.4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΤΕΥΧΗ "ΌΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" ΦΟΡΕΩΝ

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Η ανάπτυξη του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου των
φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταμοσχεύσεων πραγματοποιείται με
το ΠΕ4 του υποέργου 1, διαρκεί σχεδόν όσο και η πράξη και ξεκινά με το πολύ σημαντικό
παραδοτέο Π1.1. Με το συγκεκριμένο παραδοτέο παράγεται το πρότυπο τεύχος "Όρων &
Προϋποθέσεων λειτουργίας" και η πρότυπη" Λίστα Ελέγχου" που αποτελούν υποδείγματα
τεύχους και λίστας με δομημένο περιεχόμενο (Προσωπικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισμοί,
διασυνδέσεις φορέων, διαδικασίες ποιότητας-ασφάλειας- βιοεπαγρύπνησης, μεταφορές
μεταμοσχευτικού υλικού κ.λ.π), που οι Ομάδες Δημιουργίας Παραδοτέου πρέπει να
παράγουν ανά κατηγορία φορέων. Το σύνολο της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας (το
οποίο τελεί υπό αδειοδότηση και έλεγχο), εκτός από την βασική του διάκριση στους τομείς
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των συμπαγών οργάνων και των ιστών και κυττάρων, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με
διάφορα κριτήρια, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι, ανά φορέα, ανά μεταμοσχευτικό
υλικό και ανά δραστηριότητα ή στάδιο της μεταμοσχευτικής αλυσίδας. Προκειμένου να
παραχθούν οι "Όροι & Προϋποθέσεις λειτουργίας" για το σύνολο του συστήματος
ακολουθήθηκε ως βασικός οδηγός το θεσμικό πλαίσιο και οι συγκεκριμένες διατάξεις που
απαιτούν την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων ανά φορέα. Ωστόσο η
ανάπτυξη του πλαισίου αδειοδότησης χρησιμοποιεί και τα τρία κριτήρια. Δημιουργείται ένα
σπονδυλωτό σύστημα που εκτός από τους γενικούς όρους ανά κατηγορία φορέα (πχ
οργανισμοί αφαίρεσης, μονάδες μεταμόσχευσης στον τομέα των οργάνων και οργανισμοί
προμήθειας, ιδρύματα εισαγωγής ιστών, ιδρύματα ιστών και μονάδες εφαρμογής στον
τομέα των ιστών και κυττάρων) περιέχει συγκεκριμένους και εξειδικευμένους όρουςαπαιτήσεις ανά μεταμοσχευτικό υλικό (καρδιά, νεφρός, πνεύμονας, ήπαρ, πάγκρεας και
νησίδια παγκρέατος στον τομέα των οργάνων και περιφερικά/μυελός των οστών, μονάδες
Οπ.Α, ιστικά μοσχεύματα κερατοειδούς, οστικά μοσχεύματα, λοιπά ιστικά μοσχεύματα,
στον τομέα των ιστών και κυττάρων) και ανά δραστηριότητα ή στάδιο της
μεταμοσχευτικής

αλυσίδας

(δωρεά,

έλεγχο,

αφαίρεση,

συντήρηση,

μεταφορά,

μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων και δωρεά, προμήθεια, έλεγχο, κωδικοποίηση,
επεξεργασία, συντήρηση, αποθήκευση, διανομή, εφαρμογή ανθρώπινων ιστών και
κυττάρων). Με την υλοποίηση των παραδοτέων Π1.1 έως Π4.10 προκύπτει κατά συνέπεια,
ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο σύστημα αδειοδότησης που μπορεί να ανταποκρίνεται και
να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε αίτημα φορέα για αδειοδότηση σε οποιονδήποτε επιτρεπτό
συνδυασμό τομέων, τύπων φορέων, μεταμοσχευτικών υλικών και δραστηριοτήτων. Οι
λίστες ελέγχου που παράγονται κατά αντιστοιχία των τευχών θα είναι επίσης σπονδυλωτές
και

θα

αποτελούν

σημαντικό

εργαλείο για

την

εκπλήρωση

των

αρμοδιοτήτων

αδειοδότησης και ελέγχου από τα στελέχη του Ε.Ο.Μ. του Υπουργείου Υγείας και λοιπών
φορέων που συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες. Αξίζει να σημειωθεί επίσης για μια
ακόμη φορά ότι οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας περιλαμβάνουν τα πλαίσια π-α-β και
την εφαρμογή τους, ως ξεχωριστό όρο-ενότητα απαιτήσεων για αδειοδότηση και ότι εντός
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αυτής της ενότητας περιλαμβάνεται και η υποχρέωση τήρησης της οριστικοποιημένης
δέσμης κ-δ
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:


Κάλυψη του συνόλου της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας (ανά φορέα,
μεταμοσχευτικό υλικό και στάδιο) με "Όρους & Προϋποθέσεις λειτουργίας" και
αντίστοιχες λίστες ελέγχου



Δημιουργία ενός σπονδυλωτού, ολοκληρωμένου και ευέλικτου συστήματος
αδειοδότησης που μπορεί να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε αίτημα φορέα για
αδειοδότηση με οποιονδήποτε επιτρεπτό συνδυασμό τομέων, τύπων φορέων,
μεταμοσχευτικών υλικών και δραστηριοτήτων



Δημιουργία «εργαλειοθήκης» (τεύχη όρων και προϋποθέσεων, λίστες ελέγχου) προς
υποβοήθηση των στελεχών του Ε.Ο.Μ. του Υπουργείου Υγείας και λοιπών φορέων
που συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου

Παραδοτέα: δέκα (10)
Παραδοτέο Π4.1 - Πρότυπο τεύχος "Όρων & Προϋποθέσεων λειτουργίας" και Πρότυπη"
Λίστα Ελέγχου". Οριοθέτηση Δραστηριοτήτων προς αδειοδότηση. Δομή-Περιεχόμενα.
Παραδοτέο Π4.2 - Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου
Οργανισμών Αφαίρεσης. Πέντε υπό-παραδοτέα (τεύχος-λίστα ανά όργανο)
Παραδοτέο Π4.3 - Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου
Μονάδων Μεταμόσχευσης. Έξι υπό-παραδοτέα (τεύχος-λίστα ανά όργανο & 1 πολλαπλών
οργάνων)
Παραδοτέο Π4.4 - Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου
Οργανισμών Προμήθειας. Πέντε υπό-παραδοτέα (τεύχος-λίστα) για: α) ΑΑΚ β) ΟπΑ/
αμνιακές μεμβράνες γ) οφθαλμικά μοσχεύματα δ) οστικά μοσχεύματα/χόνδροι ε) δέρμα
στ) καρδιακές βαλβίδες
Παραδοτέο Π4.5 - Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου
Τραπεζών Ιστών και κυττάρων. Πέντε υπό-παραδοτέα (τεύχος-λίστα) για: α) οφθαλμικά
μοσχεύματα β) οστικά μοσχεύματα/χόνδροι γ) δέρμα δ) καρδιακές βαλβίδες ε) αμνιακές
μεμβράνες
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Παραδοτέο Π4.6 - Τεύχος Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστα Ελέγχου
Τραπεζών και Ιδιωτικών Τραπεζών ΟπΑ
Παραδοτέο Π4.7 - Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου
Μονάδων εφαρμογής στον Άνθρωπο. Πέντε υπό-παραδοτέα (τεύχος-λίστα) για: α) ΑΑΚ β)
οφθαλμικά μοσχεύματα/αμνειακές μεμβράνες γ) οστικά μοσχεύματα/χόνδροι δ) δέρμα ε)
καρδιακές βαλβίδες
Παραδοτέο Π4.8 - Τεύχος Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστα Ελέγχου
Ιδρυμάτων Εισαγωγής Ιστών
Παραδοτέο Π4.9 - Τεύχος Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστα Ελέγχου
Φορέων αποθήκευσης διακίνησης και διανομής ιστών και κυττάρων
Παραδοτέο Π4.10 - Τεύχος Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστα Ελέγχου
Κέντρων Δοτών
Το έργο θα υλοποιηθεί ανά παραδοτέο από τις εξής Ομάδες Δημιουργίας Παραδοτέων
(ΟΔΠ), οι οποίες βάσει της εκτίμησης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και κατηγορίες
γνώσεων απαραίτητων για την παραγωγή υψηλού επιπέδου παραδοτέων, στελεχώνονται
ως εξής:
ΠΕ.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ - ΦΟΡΕΙΣ – ΜΗΤΡΩΑ –
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Π1.1: Διαγνωστική ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο
σύστημα μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1- ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 2 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
6. ΙΑΤΡΟΣ 1 – ΜΤΧ ΙΣΤΟΙ
7. ΙΑΤΡΟΣ 2 – ΜΤΧ ΑΑΚ
8. ΙΑΤΡΟΣ 12 – ΜΤΧ ΟΡΓΑΝΩΝ
9. ΙΑΤΡΟΣ 13 – ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

Π1.2:

Μητρώα

προσωπικού.

Φορέων/
Α)

Δραστηριοτήτων/

Τομέας

Οργάνων:

Διασυνδέσεων/

οργανισμοί

Υγειονομικού

αφαίρεσης,

μονάδες

μεταμόσχευσης. Β) Τομέας Ιστών & Κυττάρων: οργανισμοί προμήθειας,
ιδρύματα εισαγωγής ιστών, ιδρύματα ιστών/κυττάρων, οργανισμοί εφαρμογής
στον άνθρωπο
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 2 – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 2 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π1.3: Σχεδιασμός ανάπτυξης και συντήρησης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών
δοτών ΑΑΚ.
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 - ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
4. ΙΑΤΡΟΣ 2 – ΜΤΧ ΑΑΚ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
5. ΙΑΤΡΟΣ 16-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΟΤΗ
6. ΒΙΟΛΟΓΟΣ
7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π1.4: Σχεδιασμός εθνικού συστήματος παραγωγής και απόδοσης Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Κωδικού Ιστών & Κυττάρων
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
4. ΙΑΤΡΟΣ 2 – ΜΤΧ ΑΑΚ
5. ΙΑΤΡΟΣ 16-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΟΤΗ
6. ΒΙΟΛΟΓΟΣ
7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

Π1.5: Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ιστικών μοσχευμάτων
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 2 – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
5. ΙΑΤΡΟΣ 4 – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
6. ΙΑΤΡΟΣ 5 – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
7. ΙΑΤΡΟΣ 6 – ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
ΠΕ.2:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

&

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

–

ΒΙΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Π2.1: Σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας: Βασικές αρχές και Δέσμες
δραστηριοτήτων-Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας στην μεταμόσχευση
οργάνων
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 2 – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 2
5. ΙΑΤΡΟΣ 12 – ΜΤΧ ΟΡΓΑΝΩΝ
6. ΙΑΤΡΟΣ 13 – ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

Π2.2: Σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας: Βασικές αρχές και Δέσμες
δραστηριοτήτων-Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας στην μεταμόσχευση
ιστών και κυττάρων.
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 2
5. ΙΑΤΡΟΣ 2 – ΜΤΧ ΑΑΚ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
6. ΙΑΤΡΟΣ 3 – ΜΤΧ ΟπΑ
7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π2.3: Σχεδιασμός πλαισίου βιοεπαγρύπνησης: Βασικές αρχές και δέσμες
διαδικασιών στην μεταμόσχευση οργάνων
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 2 – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 2
5. ΙΑΤΡΟΣ 12 – ΜΤΧ ΟΡΓΑΝΩΝ
6. ΙΑΤΡΟΣ 13 – ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π2.4: Σχεδιασμός πλαισίου βιοεπαγρύπνησης: Βασικές αρχές και δέσμες
διαδικασιών στη μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
4. ΙΑΤΡΟΣ 2 – ΜΤΧ ΑΑΚ
5. ΙΑΤΡΟΣ 3 – ΜΤΧ ΟπΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
6. ΙΑΤΡΟΣ 13 – ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π2.5: Σχεδιασμός πλαισίου αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης οργανισμών
αφαίρεσης και μονάδων μεταμόσχευσης: Βασικές αρχές, λίστες ελέγχου, έντυπα
αξιολόγησης
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 2 – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
5. ΙΑΤΡΟΣ 12 – ΜΤΧ ΟΡΓΑΝΩΝ
6. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π2.6: Σχεδιασμός πλαισίου αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης οργανισμών
προμήθειας, ιδρυμάτων εισαγωγής ιστών, ιδρυμάτων ιστών και κυττάρων και
μονάδων εφαρμογής: Βασικές αρχές, λίστες ελέγχου, έντυπα αξιολόγησης
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑNΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
5. ΙΑΤΡΟΣ 3 – ΜΤΧ ΟπΑ
6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
ΠΕ.3: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΣΤΩΝ & ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Π3.1: "Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής - Μοντελοποίηση" Συντονιστικής
Διαδικασίας μεταμόσχευσης οργάνων
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
5. ΙΑΤΡΟΣ 4 – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
6. ΙΑΤΡΟΣ 6 – ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
7. ΙΑΤΡΟΣ 7 – ΜΤΧ ΝΕΦΡΟΥ
8. ΙΑΤΡΟΣ 8 – ΜΤΧ ΗΠΑΤΟΣ
9. ΙΑΤΡΟΣ 9 – ΜΤΧ ΚΑΡΔΙΑΣ
10. ΙΑΤΡΟΣ 10 – ΜΤΧ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
11. ΙΑΤΡΟΣ 11 – ΜΤΧ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
12. ΙΑΤΡΟΣ 13 – ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
13. ΙΑΤΡΟΣ 15 – ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
14. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
15. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
16. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π3.2: "Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής - Μοντελοποίηση" διαδικασίας
ορισμού και εντοπισμού αποβιώσαντα δότη σε νοσοκομειακό ή μη περιβάλλον
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
4. ΙΑΤΡΟΣ 14 – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
5. ΙΑΤΡΟΣ 15 – ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
6. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π3.3: “Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής - Μοντελοποίηση" διαδικασίας
αξιολόγησης της καταλληλότητας δότη οργάνων
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 2 – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
5. ΙΑΤΡΟΣ 4 – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
6. ΙΑΤΡΟΣ 7 – ΜΤΧ ΝΕΦΡΟΥ
7. ΙΑΤΡΟΣ 8 – ΜΤΧ ΗΠΑΤΟΣ
8. ΙΑΤΡΟΣ 9 – ΜΤΧ ΚΑΡΔΙΑΣ
9. ΙΑΤΡΟΣ 10 – ΜΤΧ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
10. ΙΑΤΡΟΣ 11 – ΜΤΧ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
11. ΙΑΤΡΟΣ 15 – ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
12. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
14. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

Π3.4: "Βασικές αρχές - Κριτήρια - Κώδικας πρακτικής - Μοντελοποίηση"
διαδικασιών: α) ένταξης στο εθνικό μητρώο υποψήφιων ληπτών και β)
κατανομής ανά όργανο
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
5. ΙΑΤΡΟΣ 4 – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
6. ΙΑΤΡΟΣ 7 – ΜΤΧ ΝΕΦΡΟΥ
7. ΙΑΤΡΟΣ 8 – ΜΤΧ ΗΠΑΤΟΣ
8. ΙΑΤΡΟΣ 9 – ΜΤΧ ΚΑΡΔΙΑΣ
9. ΙΑΤΡΟΣ 10 – ΜΤΧ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
10. ΙΑΤΡΟΣ 11 – ΜΤΧ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
11. ΙΑΤΡΟΣ 13 – ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
12. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
14. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π3.5: "Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής - Μοντελοποίηση" Συντονιστικής
Διαδικασίας μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών κυττάρων
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 - TMHMA ΟΡΓΑNΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
4. ΙΑΤΡΟΣ 2 – ΜΤΧ ΑΑΚ
5. ΙΑΤΡΟΣ 3 – ΜΤΧ ΟπΑ
6. ΙΑΤΡΟΣ 16-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΟΤΗ
7. ΒΙΟΛΟΓΟΣ
8. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

Π3.6: "Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής- Μοντελοποίηση" διαδικασίας
αξιολόγησης της καταλληλότητας δότη ιστών και κυττάρων

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 - TMHMA ΟΡΓΑNΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
4. ΙΑΤΡΟΣ 2 – ΜΤΧ ΑΑΚ
5. ΙΑΤΡΟΣ 3 – ΜΤΧ ΟπΑ
6. ΙΑΤΡΟΣ 16-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΟΤΗ
7. ΒΙΟΛΟΓΟΣ
8. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π3.7: Τεύχη τεκμηριωμένου περιεχομένου υποχρεωτικής ενημέρωσης: α)
Υποψήφιου ζώντα δότη οργάνων/ιστών β) υποψήφιου λήπτη γ) λήπτη δ)
οικογένεια αποβιώσαντα δότη δ) ενήλικων εθελοντών δοτών ΑΑΚ ε) δοτών ΟπΑ
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 2 – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
6. ΙΑΤΡΟΣ 2 – ΜΤΧ ΑΑΚ
7. ΙΑΤΡΟΣ 4 – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
8. ΙΑΤΡΟΣ 5 – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
9. ΙΑΤΡΟΣ 6 – ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
10.

ΙΑΤΡΟΣ 7 – ΜΤΧ ΝΕΦΡΟΥ

11.

ΙΑΤΡΟΣ 8 – ΜΤΧ ΗΠΑΤΟΣ

12.

ΙΑΤΡΟΣ 9 – ΜΤΧ ΚΑΡΔΙΑΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
13.

ΙΑΤΡΟΣ 10 – ΜΤΧ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

14.

ΙΑΤΡΟΣ 11 – ΜΤΧ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

15.

ΙΑΤΡΟΣ 15 – ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ

16.

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

17.

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

18.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

19.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

20.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

Π3.8:
Κατευθυντήριες
Οδηγίες
δοτών/οικογενειών δοτών/ληπτών

Ψυχοκοινωνικής

προσέγγισης

Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 - TMHMA ΟΡΓΑNΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 2 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
5. ΙΑΤΡΟΣ 3 - ΜΤΧ ΟπΑ
6. ΙΑΤΡΟΣ 15 – ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΣ
7. ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
8. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
10. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΠΕ.4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΤΕΥΧΗ "ΌΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" ΦΟΡΕΩΝ
Π4.1: Πρότυπο Τεύχος Όρων & Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Πρότυπη Λίστα
Ελέγχου. Οριοθέτηση Δραστηριοτήτων προς αδειοδότηση. Δομή-Περιεχόμενα.
Ειδικότητες συμμετεχόντων:

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 - TMHMA ΟΡΓΑNΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
6. ΙΑΤΡΟΣ 1 – ΜΤΧ ΙΣΤΟΙ
7. ΙΑΤΡΟΣ 2 – ΜΤΧ ΑΑΚ
8. ΙΑΤΡΟΣ 12 – ΜΤΧ ΟΡΓΑΝΩΝ
9. ΙΑΤΡΟΣ 13 – ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
10. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π4.2: Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου Οργανισμών
Αφαίρεσης. Πέντε υπό-παραδοτέα
Ειδικότητες συμμετεχόντων:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 2
5. ΙΑΤΡΟΣ 7 – ΜΤΧ ΝΕΦΡΟΥ
6. ΙΑΤΡΟΣ 8 – ΜΤΧ ΗΠΑΤΟΣ
7. ΙΑΤΡΟΣ 9 – ΜΤΧ ΚΑΡΔΙΑΣ
8. ΙΑΤΡΟΣ 10 – ΜΤΧ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
9. ΙΑΤΡΟΣ 14 - ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
10. ΙΑΤΡΟΣ 15 – ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
11. ΙΑΤΡΟΣ 17 – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
12. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
14. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π4.3: Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου Μονάδων
Μεταμόσχευσης. Έξι υπό-παραδοτέα (τεύχος-λίστα ανά όργανο & 1 πολλαπλών
οργάνων)
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 - TMHMA ΟΡΓΑNΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
5. ΙΑΤΡΟΣ 7 – ΜΤΧ ΝΕΦΡΟΥ
6. ΙΑΤΡΟΣ 8 – ΜΤΧ ΗΠΑΤΟΣ
7. ΙΑΤΡΟΣ 9 – ΜΤΧ ΚΑΡΔΙΑΣ
8. ΙΑΤΡΟΣ 10 – ΜΤΧ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
9. ΙΑΤΡΟΣ 13 – ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
10. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
13. ΙΑΤΡΟΣ 11 – ΜΤΧ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Π4.4: Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου
Οργανισμών Προμήθειας. Έξι υπό-παραδοτέα (τεύχος-λίστα) για: α) ΑΑΚ β)
ΟπΑ/αμνιακές
μεμβράνες
γ)
οφθαλμικά
μοσχεύματα
δ)
οστικά
μοσχεύματα/χόνδροι ε) δέρμα στ) καρδιακές βαλβίδες.
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 - TMHMA ΟΡΓΑNΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 2

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
5. ΙΑΤΡΟΣ 2 – ΜΤΧ ΑΑΚ
6. ΙΑΤΡΟΣ 3 – ΜΤΧ ΟπΑ
7. ΙΑΤΡΟΣ 4 – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
8. ΙΑΤΡΟΣ 5 – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
9. ΙΑΤΡΟΣ 6 – ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
10. ΙΑΤΡΟΣ 9 – ΜΤΧ ΚΑΡΔΙΑ
11. ΙΑΤΡΟΣ 14 – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
12. ΒΙΟΛΟΓΟΣ
13. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
14. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
15. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

Π4.5: Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου Τραπεζών
Ιστών και Κυττάρων. Πέντε υπό-παραδοτέα (τεύχος-λίστα) για: α) οφθαλμικά
μοσχεύματα β) οστικά μοσχεύματα/χόνδροι γ) δέρμα δ) καρδιακές βαλβίδες ε)
αμνιακές μεμβράνες.
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
5. ΙΑΤΡΟΣ 4 – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
6. ΙΑΤΡΟΣ 5 – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
7. ΙΑΤΡΟΣ 6 – ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
8. ΙΑΤΡΟΣ 9 – ΜΤΧ ΚΑΡΔΙΑ
9. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
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Π4.6: Τεύχος Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστα Ελέγχου Τραπεζών
και Ιδιωτικών Τραπεζών ΟπΑ.
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 2
5. ΙΑΤΡΟΣ 3 – ΜΤΧ ΟπΑ
6. ΒΙΟΛΟΓΟΣ
7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π4.7: Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου Μονάδων
Εφαρμογής στον Άνθρωπο. Πέντε υπό-παραδοτέα (τεύχος-λίστα) για: α) ΑΑΚ β)
οφθαλμικά μοσχεύματα/αμνειακές μεμβράνες γ) οστικά μοσχεύματα/χόνδροι
δ) δέρμα ε) καρδιακές βαλβίδες.
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
5. ΙΑΤΡΟΣ 2 – ΜΤΧ ΑΑΚ
6. ΙΑΤΡΟΣ 3 – ΜΤΧ ΟπΑ
7. ΙΑΤΡΟΣ 4 – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
8. ΙΑΤΡΟΣ 5 – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
9. ΙΑΤΡΟΣ 6 – ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
10. ΙΑΤΡΟΣ 9 – ΜΤΧ ΚΑΡΔΙΑ
11. ΒΙΟΛΟΓΟΣ
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12. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
14. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π4.8: Τεύχος Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστα Ελέγχου
Ιδρυμάτων Εισαγωγής Ιστών
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
5. ΙΑΤΡΟΣ 4 – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
6. ΙΑΤΡΟΣ 5 – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
7. ΙΑΤΡΟΣ 6 – ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
8. ΙΑΤΡΟΣ 9 – ΜΤΧ ΚΑΡΔΙΑ
9. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Παραδοτέο Π4.9: Τεύχος Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστα
Ελέγχου Φορέων αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής ιστών και κυττάρων
Ειδικότητες συμμετεχόντων:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΩΝ/ΚΥΤΤΑΡΩΝ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
5. ΙΑΤΡΟΣ 4 – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
6. ΙΑΤΡΟΣ 5 – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
7. ΙΑΤΡΟΣ 6 – ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
8. ΙΑΤΡΟΣ 9 – ΜΤΧ ΚΑΡΔΙΑ
9. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Παραδοτέο Π4.10: Τεύχος Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστα
Ελέγχου Κέντρων Δοτών
Ειδικότητες συμμετεχόντων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΟΜ 1 – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
5. ΙΑΤΡΟΣ 2 – ΜΤΧ ΑΑΚ
6. ΙΑΤΡΟΣ 3 – ΜΤΧ ΟπΑ
7. ΙΑΤΡΟΣ 13 – ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
8. ΙΑΤΡΟΣ 16-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΟΤΗ
9. ΒΙΟΛΟΓΟΣ
10. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

Το σύνολο των παραδοτέων κατατάσσεται είτε στον τομέα της μεταμόσχευσης οργάνων
είτε στον τομέα της μεταμόσχευσης ιστών και κυττάρων (υποτομέας ιστών, υποτομέας
κυττάρων). Επίσης σχεδόν κάθε παραδοτέο αφορά κάποιο συγκεκριμένο μεταμοσχευτικό
υλικό (διακρίνονται 5 περιπτώσεις οργάνων, 2 περιπτώσεις κυττάρων, 3 περιπτώσεις
ιστών). Επιπλέον πολύ συχνά ένα παραδοτέο συνδέεται με συγκεκριμένο στάδιο της
μεταμοσχευτικής αλυσίδας (αφαίρεση/προμήθεια, επεξεργασία/έλεγχος, εφαρμογή κλπ). Η
κατάτμηση αυτή έχει ως επακόλουθο να απαιτείται εξειδικευμένη ιατρική επιστημονική
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γνώση που καθορίζεται από τον συνδυασμό των κριτηρίων (πχ εξειδικευμένος αιματολόγος
στον τομέα των κυττάρων, στον μυελό των οστών, στο στάδιο της εφαρμογής κλπ)
προκειμένου να παραχθούν υψηλής ποιότητας παραδοτέα. Συνακόλουθα είναι απαραίτητη
η συμμετοχή μιας πολυπληθούς ομάδας (15 ιατροί) ιατρικού επιστημονικού προσωπικού
διαφόρων ειδικοτήτων που κατανέμεται στην παραγωγή των διαφόρων παραδοτέων. Κάθε
ιατρός για κάθε ένα από τα παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο
τίτλος και το περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής του
στην πράξη. Τα υποπαραδοτέα του κάθε ιατρού παραλαμβάνονται σύμφωνα με την
Διαδικασία κατάθεσης-παραλαβής υποπαραδοτέων και παραδοτέων που περιγράφεται στην
παράγραφο (Γ3) που ακολουθεί.
Απαιτείται επίσης ένας βιολόγος στην παραγωγή των παραδοτέων που αφορούν
πρωτίστως στον τομέα των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και σε θέματα που
συνδέονται με την τυποποίηση του HLA και την ιστοσυμβατότητα. Ο βιολόγος για κάθε
ένα από τα παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο τίτλος και το
περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής του στην πράξη. Τα
υποπαραδοτέα του βιολόγου παραλαμβάνονται σύμφωνα με την Διαδικασία κατάθεσηςπαραλαβής υποπαραδοτέων και παραδοτέων που περιγράφεται στην παράγραφο (Γ3) που
ακολουθεί.
Παραδοτέα που σχετίζονται με την ενημέρωση και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την
Ψυχοκοινωνική προσέγγιση δοτών/οικογενειών δοτών/ληπτών απαιτούν για την παραγωγή
τους την κρίσιμη συνδρομή στην παραγωγή των σχετικών παραδοτέων ενός ψυχιάτρου,
ενός ψυχολόγου και ενός κοινωνικού λειτουργού με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση που
δεν διαθέτει ο Ε.Ο.Μ. στο προσωπικό του. Για κάθε ένα από τα παραδοτέα στα οποία
συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο τίτλος και το περιεχόμενο του οποίου θα
περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής του στην πράξη. Με ευθύνη του Ψυχίατρου
παράγεται για κάθε παραδοτέο ένα προ-παραδοτέο ψυχοκοινωνικής προσέγγισης το οποίο
αποτελεί την σύνθεση των 3 υποπαραδοτέων που αντιστοιχούν στο παραδοτέο. Τα
σχετικά υποπαραδοτέα και προ-παραδοτέα παραλαμβάνονται σύμφωνα με την Διαδικασία
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κατάθεσης-παραλαβής

υποπαραδοτέων

και

παραδοτέων

που

περιγράφεται

στην

παράγραφο (Γ3) που ακολουθεί.
Με την συμμετοχή ακαδημαϊκού, επιστημονικού και παραγωγικού στελεχιακού δυναμικού
διαφόρων ειδικοτήτων στην παραγωγή των παραδοτέων επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή
προσέγγιση των απαιτούμενων πολλαπλών πτυχών επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας
που απαιτείται για την παραγωγή υψηλών απαιτήσεων φυσικού αντικειμένου.
Σε συνέχεια των ανωτέρω τα εξειδικευόμενα κατωτέρω υπό ανάθεση έργα, εκφεύγουν της
συνήθους λειτουργικής δραστηριότητας του ΕΟΜ ποσοτικά αλλά και ποιοτικά, δεδομένου
ότι η έγκαιρη και άρτια εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών επιβάλλει εξειδικευμένες
γνώσεις και προσαρμοσμένη επί των ειδικών αντικειμένων εμπειρία.
Τα προαναφερόμενα, υπαγορεύουν ως πλέον συμφέρουσα για την εξυπηρέτησή του
οικείου δημοσίου συμφέροντος, την ανάθεση έργων με αντικείμενο που προσδιορίζεται
κατωτέρω ανά κατηγορία (βλ. πεδίο Α της παρούσας)
Για την ανάδειξη των καταλληλότερων αντισυμβαλλόμενων, καλεί τους καλύπτοντες τις
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, ανά κατηγορία, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
υποβάλλοντας εγγράφως πρόταση κατάρτισης σύμβασης μίσθωσης έργου κατ’ άρθρο 681
ΑΚ.
Η σύμβαση με τον επιτυχόντα υποψήφιο θα διέπεται από τους όρους που περιγράφονται
στην παρούσα και από το οικείο νομικό πλαίσιο.
Διαδικασία παραγωγής Παραδοτέων
Σε γενικές γραμμές η διαδικασία έχει ως εξής:
- Γενική συνάντηση συμμετεχόντων παραδοτέου Χ
- Οι δυο επιστημονικά υπεύθυνοι ενημερώνουν τους συμμετέχοντες, για την πράξη και
τους στόχους της, για την δομή της και το χρονοδιάγραμμά της, τους στόχους της κλπ.
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Στην συνέχεια τους ενημερώνουν για το υπό παραγωγή παραδοτέο και το πακέτο εργασίας
στο οποίο εντάσσεται (στόχοι, απαιτήσεις, πεδίο εφαρμογής κλπ). Τέλος ενημερώνουν και
καθοδηγούν κάθε συμμετέχοντα για το έργο-υποπαραδοτέο που έχει να παράγει, τις
απαιτήσεις που υπάρχουν ως προς από αυτό, τον τρόπο συνεργασίας με τους επιστημονικά
υπεύθυνους, το χρονοδιάγραμμα, την διαδικασία παραλαβής κλπ.
- Κατά την διάρκεια παραγωγής των υποπαραδοτέων από τους συμμετάσχοντες οι
επιστημονικά υπεύθυνοι λύνουν κάθε απορία ή προβληματισμό των συμμετεχόντων, εν
γένει τους καθοδηγούν, τους συντονίζουν, διαχέουν την παραγόμενη γνώση και τους
υποστηρίζουν με υλικό και κατευθύνσεις (ο κάθε επιστημονικά υπεύθυνος στον τομέα του
αλλά και σε συνεργασία όπου απαιτείται).
- Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν τα υποπαραδοτέα.
-

Οι

επιστημονικά

υπεύθυνοι

με

βάση

τα

υποπαραδοτέα,

συνθέτουν,

δομούν

διαμορφώνουν και συντάσσουν το τελικό παραδοτέο (διοικητικό-οργανωτική-τεχνική και
ιατρική διάσταση).
- Μετά την υποβολή των υποπαραδοτέων οι επιστημονικά υπεύθυνοι όπου απαιτείται
επικοινωνούν με τους συντάκτες των υποπαραδοτέων για τυχόν διευκρινήσεις ή εφόσον
κριθεί σκόπιμο καλούν τους συμμετέχοντες σε μια τελική συνάντηση πριν την
οριστικοποίηση του παραδοτέου που συντάσσουν.
- Η συνολική διαδικασία παραγωγής των υποπαραδοτέων και παραδοτέων περιλαμβάνει
την απαιτούμενη διοικητική υποστήριξη.
- Σε όλη την διάρκεια παραγωγής των υποπαραδοτέων και του τελικού παραδοτέου μπορεί
να προκύψει ανάγκη νομικής γνωμοδότησης επί κάποιο σημαντικού-κρίσιμου στοιχείου του
εκάστοτε παραδοτέου. Τα ερωτήματα διατυπώνουν οι επιστημονικά υπεύθυνοι.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο ΕΟΜ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με
συνολικά δεκαέξι (16) εξωτερικούς συνεργάτες-φυσικά πρόσωπα, ως εξής:
Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α.1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
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Σε μια σειρά παραδοτέων που σχετίζονται πρωτίστως με το σύστημα αδειοδότησης
και ελέγχου των φορέων και γενικά με αρμοδιότητες του Υπουργείου σε σχέση με
το σύστημα μεταμοσχεύσεων απαιτείται και η συνδρομή στελέχους του Υπουργείου
Υγείας με θητεία στην αρμόδια διεύθυνση για την εποπτεία του Ε.Ο.Μ. Το
στέλεχος, που θα απασχοληθεί στο υποέργο κάνοντας χρήση των
διατάξεων του άρθρου 31 «Άσκηση ιδιωτικού έργου» του Ν. 3528/2007,
για κάθε ένα από τα παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει ένα
υποπαραδοτέο.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.1 - Π1.2 - Π2.5 -Π2.6 - Π3.7 -Π4.1 -Π4.3 - Π4.5 Π4.7 - Π4.8 - Π4.9 - Π4.10
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 2,50 και η συνολική αμοιβή είναι 6.812,50€
Α.2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 2
Σε μια σειρά παραδοτέων που σχετίζονται πρωτίστως με το σύστημα αδειοδότησης
και ελέγχου των φορέων και γενικά με αρμοδιότητες του Υπουργείου σε σχέση με
το σύστημα μεταμοσχεύσεων απαιτείται και η συνδρομή στελέχους του Υπουργείου
Υγείας με θητεία στην αρμόδια διεύθυνση για την εποπτεία του Ε.Ο.Μ. Το
στέλεχος, που θα απασχοληθεί στο υποέργο κάνοντας χρήση των
διατάξεων του άρθρου 31 «Άσκηση ιδιωτικού έργου» του Ν. 3528/2007,
για κάθε ένα από τα παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει ένα
υποπαραδοτέο.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π2.1-Π2.2-Π2.3-Π4.2-Π4.4-Π4.6
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 1,45 και η συνολική αμοιβή είναι 3.951,25€
Α.3. ΙΑΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΙΣΤΩΝ
Σε μια σειρά παραδοτέων που σχετίζονται με την διαγνωστική ανάλυση και
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο σύστημα μεταμοσχεύσεων οργάνων,
ιστών και κυττάρων, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που συνδέονται άμεσα με το
φυσικό αντικείμενο (τρίπτυχο: πλαίσιο Π-Α-Β, πλαίσιο Α-Ε-Α, δέσμη Κ-Δ) καθώς και
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στην παραγωγή του Πρότυπου Τεύχους Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και
της Πρότυπης Λίστας Ελέγχου ανά κατηγορία φορέων, ανά μεταμοσχευτικό υλικό
και ανά δραστηριότητα ή στάδιο της μεταμοσχευτικής αλυσίδας απαιτείται η
συνδρομή ενός ιατρού με εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της μεταμόσχευσης
ιστών. Ο Ιατρός για κάθε ένα από τα παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει
υποπαραδοτέο ο τίτλος και το περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη
σύμβαση απασχόλησής του στην πράξη.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.1-Π4.1
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 0,50 και η συνολική αμοιβή είναι 1.362,50€
Α.4. ΙΑΤΡΟΣ – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Σε μια σειρά Παραδοτέων, όπου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα ρύθμισης
και κεντρικής διαχείρισης της διακίνησης και κατανομής των ιστικών μοσχευμάτων,
καθορίζεται το περιεχόμενο της υποχρεωτικής ενημέρωσης με το οποίο επιδιώκεται
η παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τη δωρεά καθώς και
παράγονται τα Τεύχη των Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας και οι αντίστοιχες
Λίστες Ελέγχου, που περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων (νομική μορφή,
προσωπικό, εγκαταστάσεις, τεχνολογικός και λοιπός εξοπλισμός, διασυνδέσεις
φορέων, διαδικασίες, παραχώρηση

δραστηριοτήτων σε τρίτους, μεταφορές

μεταμοσχευτικού υλικού κ.λ.π.) που πρέπει να πληρούν οι φορείς για να
αδειοδοτηθούν, απαιτείται η συνδρομή ενός ιατρού, ορθοπεδικού χειρουργού, με
εξειδικευμένη γνώση στα οστικά μοσχεύματα . Ο Ιατρός για κάθε ένα από τα
παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο τίτλος και το
περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής του στην
πράξη.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.5-Π3.7-Π4.4-Π4.5-Π4.7-Π4.8-Π4.9
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 1,30 και η συνολική αμοιβή είναι 3.542,50€
Α.5. ΙΑΤΡΟΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
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Σε μια σειρά Παραδοτέων, όπου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα ρύθμισης
και κεντρικής διαχείρισης της διακίνησης και κατανομής των ιστικών μοσχευμάτων,
καθορίζεται το περιεχόμενο της υποχρεωτικής ενημέρωσης με το οποίο επιδιώκεται
η παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τη δωρεά, καθορίζονται
όλα τα κρίσιμα βήματα που εμπεριέχονται στη συντονιστική διαδικασία, καθώς και
παράγονται τα Τεύχη των Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας και οι αντίστοιχες
Λίστες Ελέγχου, που περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων (νομική μορφή,
προσωπικό, εγκαταστάσεις, τεχνολογικός και λοιπός εξοπλισμός, διασυνδέσεις
φορέων, διαδικασίες, παραχώρηση

δραστηριοτήτων σε τρίτους, μεταφορές

μεταμοσχευτικού υλικού κ.λ.π.) που πρέπει να πληρούν οι φορείς για να
αδειοδοτηθούν, απαιτείται η συνδρομή ενός ιατρού, πλαστικού χειρουργού, με
εξειδικευμένη γνώση στη μεταμόσχευση δέρματος. Ο Ιατρός για κάθε ένα από τα
παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο τίτλος και το
περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής του στην
πράξη.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.5-Π3.1-Π3.7-Π4.4-Π4.5-Π4.7-Π4.8-Π4.9
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 1,39 και η συνολική αμοιβή είναι 3.787,75€
Α.6. ΙΑΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
Σε μια σειρά παραδοτέων, όπου παράγονται τα Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων
λειτουργίας και οι αντίστοιχες Λίστες Ελέγχου, που περιλαμβάνουν το σύνολο των
απαιτήσεων (νομική μορφή, προσωπικό, εγκαταστάσεις, ιατροτεχνολογικός και
λοιπός εξοπλισμός, διασυνδέσεις φορέων, διαδικασίες, μεταφορά μεταμοσχευτικού
υλικού κ.λ.π.) που πρέπει να πληρούν οι φορείς για να αδειοδοτηθούν,
προσδιορίζεται και τεκμηριώνεται το περιεχόμενο των τευχών και η μοντελοποίηση
της διαδικασίας ενημέρωσης σχετικά με τη διαδικασία της δωρεάς και καθορίζονται
όλα τα κρίσιμα βήματα που εμπεριέχονται σε όλη την συντονιστική διαδικασία της
μεταμοσχευτικής αλυσίδας των οργάνων, απαιτείται η συνδρομή ενός ιατρού, με
εξειδικευμένη γνώση στη μεταμόσχευση καρδιάς. Ο ιατρός για κάθε ένα από τα
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παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο τίτλος και το
περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής του στην
πράξη.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π3.1-Π3.3-Π3.4-Π3.7-Π4.2-Π4.3-Π4.4-Π4.5-Π4.7-Π4.8Π4.9
Το σύνολο των ανθρωπομηνών είναι 1,90 και η συνολική αμοιβή είναι 5.177,50€
Α.7. ΙΑΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Σε μια σειρά παραδοτέων, όπου παράγονται τα Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων
λειτουργίας και οι αντίστοιχες Λίστες Ελέγχου, που περιλαμβάνουν το σύνολο των
απαιτήσεων (νομική μορφή, προσωπικό, εγκαταστάσεις, ιατροτεχνολογικός και
λοιπός εξοπλισμός, διασυνδέσεις φορέων, διαδικασίες, μεταφορά μεταμοσχευτικού
υλικού κ.λ.π.) που πρέπει να πληρούν οι φορείς για να αδειοδοτηθούν,
προσδιορίζεται και τεκμηριώνεται το περιεχόμενο των τευχών και η μοντελοποίηση
της διαδικασίας ενημέρωσης σχετικά με τη διαδικασία της δωρεάς και καθορίζονται
όλα τα κρίσιμα βήματα που εμπεριέχονται σε όλη την συντονιστική διαδικασία της
μεταμοσχευτικής αλυσίδας των οργάνων, απαιτείται η συνδρομή ενός ιατρού, με
εξειδικευμένη γνώση στη μεταμόσχευση παγκρέατος. Ο ιατρός για κάθε ένα από τα
παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο τίτλος και το
περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής του στην
πράξη.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π3.1-Π3.3-Π3.4-Π3.7-Π4.3
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 0,75 και η συνολική αμοιβή είναι 2.043,75 €

Α.8. ΙΑΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
Σε μια σειρά παραδοτέων, όπου αξιολογούνται τα θέματα που συνδέονται άμεσα με
το φυσικό αντικείμενο (τρίπτυχο: πλαίσιο Π-Α-Β, πλαίσιο Α-Ε-Α, δέσμη Κ-Δ),
καθορίζονται οι βασικές αρχές του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας στη
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μεταμόσχευση οργάνων, τίθενται οι γενικές απαιτήσεις ώστε οι μονάδες υγείας και
οι λοιποί φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων να μπορούν να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις του, αναλύονται μακροσκοπικά τα στάδια της μεταμοσχευτικής
αλυσίδας

και

επιμερίζονται

δραστηριοτήτων/διαδικασιών,

σε

σχεδιάζεται

δέσμες/υποκεφάλαια/κεφάλαια

το

πλαίσιο

βιοεπαγρύπνησης

στη

μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, το ευρύτερο πλαίσιο αδειοδότησης, ελέγχου και
αξιολόγησης

του

συνόλου

των

φορέων

που

εμπλέκονται

στο

σύστημα

μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και παράγονται τα Πρότυπα Τεύχη Όρων και
Προϋποθέσεων Λειτουργίας και η Πρότυπη Λίστα Ελέγχου με δομημένο περιεχόμενο
(νομική

μορφή,

προσωπικό,

εγκαταστάσεις,

ιατροτεχνολογικός

και

λοιπός

εξοπλισμός, διασυνδέσεις φορέων, διαδικασίες, μεταφορά μεταμοσχευτικού υλικού
κ.λ.π.), που οι Ομάδες Δημιουργίας Παραδοτέου πρέπει να ακολουθήσουν ως
«οδηγό» προκειμένου να παράγουν τα Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας
και τις Πρότυπες Λίστες Ελέγχου ανά κατηγορία φορέων, ανά μεταμοσχευτικό υλικό
και ανά δραστηριότητα ή στάδιο της μεταμοσχευτικής αλυσίδας, απαιτείται η
συνδρομή ενός ιατρού με εξειδίκευση στη μεταμόσχευση οργάνων. Ο ιατρός για
κάθε ένα από τα παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο
τίτλος και το περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής
του στην πράξη.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.1-Π2.1-Π2.3-Π2.5-Π4.1
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 1,00 και η συνολική αμοιβή είναι 2.725,00€
Α.9. ΙΑΤΡΟΣ – ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
Σε μια σειρά παραδοτέων, όπου σχεδιάζεται το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας
οργάνων και το πλαίσιο βιοεπαγρύπνησης οργάνων, ιστών και κυττάρων,
καθορίζονται όλα τα κρίσιμα βήματα που εμπεριέχονται σε όλη την συντονιστική
διαδικασία της μεταμοσχευτικής αλυσίδας των οργάνων και παράγονται τα Τεύχη
Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας και οι αντίστοιχες Λίστες Ελέγχου, που
περιλαμβάνουν

το

σύνολο

των

απαιτήσεων

(νομική
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εγκαταστάσεις, ιατροτεχνολογικός και λοιπός εξοπλισμός, διασυνδέσεις φορέων,
διαδικασίες, μεταφορά μεταμοσχευτικού υλικού κ.λ.π.) που πρέπει να πληρούν οι
φορείς για να αδειοδοτηθούν, απαιτείται η συνδρομή ενός ιατρού με εξειδικευμένη
γνώση στο πεδίο της ανοσολογίας. Ο ιατρός για κάθε ένα από τα παραδοτέα στα
οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο τίτλος και το περιεχόμενο του
οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής του στην πράξη.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.1 -Π2.1-Π2.3-Π2.4-Π3.1-Π3.4-Π4.1-Π4.3-Π4.10
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 1,30 και η συνολική αμοιβή είναι 3.542,50€
Α.10. ΙΑΤΡΟΣ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
Σε μια σειρά παραδοτέων, όπου καθορίζονται όλα τα κρίσιμα βήματα που
εμπεριέχονται σε όλη την συντονιστική διαδικασία της μεταμοσχευτικής αλυσίδας
των οργάνων και παράγονται τα Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας και οι
αντίστοιχες Λίστες Ελέγχου, που περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων (νομική
μορφή, προσωπικό, εγκαταστάσεις, ιατροτεχνολογικός και λοιπός εξοπλισμός,
διασυνδέσεις φορέων, διαδικασίες, μεταφορά μεταμοσχευτικού υλικού κ.λ.π.) που
πρέπει να πληρούν οι φορείς για να αδειοδοτηθούν, απαιτείται η συνδρομή ενός
ιατρού, με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση στο πεδίο της αναισθησιολογίας. Ο
ιατρός για κάθε ένα από τα παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει
υποπαραδοτέο ο τίτλος και το περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη
σύμβαση απασχόλησής του στην πράξη.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π3.2-Π4.2-Π4.4
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 0,60 και η συνολική αμοιβή είναι 1.635,00€
Α.11. ΙΑΤΡΟΣ – ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
Σε μια σειρά παραδοτέων, όπου καθορίζονται όλα τα κρίσιμα βήματα που
εμπεριέχονται σε όλη τη συντονιστική διαδικασία της μεταμοσχευτικής αλυσίδας
των οργάνων, προσδιορίζεται και τεκμηριώνεται το περιεχόμενο των τευχών και η
μοντελοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης σχετικά με τη διαδικασία της δωρεάς,
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παράγονται τα Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας και οι αντίστοιχες Λίστες
Ελέγχου, που περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων (νομική μορφή,
προσωπικό, εγκαταστάσεις, ιατροτεχνολογικός και λοιπός εξοπλισμός, διασυνδέσεις
φορέων, διαδικασίες, μεταφορά μεταμοσχευτικού υλικού κ.λ.π.) που πρέπει να
πληρούν οι φορείς για να αδειοδοτηθούν και καθορίζονται για κάθε ομάδα-στόχο
(δότες, οικογένειες δοτών, λήπτες) και καθορίζονται οι βασικές αρχές, το
περιεχόμενο και τα βήματα της ψυχοκοινωνικής προσέγγισης με την μορφή
κατευθυντήριων οδηγιών, απαιτείται η συνδρομή ενός ιατρού, με εξειδικευμένη
επιστημονική γνώση στο πεδίο της εντατικολογίας. Ο ιατρός για κάθε ένα από τα
παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο τίτλος και το
περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής του στην
πράξη.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π3.1-Π3.2-Π3.3-Π3.7-Π3.8-Π4.2
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 0,75 και η συνολική αμοιβή είναι 2.043,75€
Α.12. ΙΑΤΡΟΣ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Σε μια σειρά παραδοτέων απαιτείται η συνδρομή ενός ιατρού αιματολόγου, με
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη λειτουργία των Κέντρων Δοτών αρχέγονων
αιμοποιητικών κυττάρων (α.α.κ.) στη δωρεά μοσχεύματος α.α.κ. και στη διαχείριση
των δοτών α.α.κ. Η καταλληλόλητα δότη για δωρεά μοσχεύματος α.α.κ. (Π3.6), η
διαχείριση του δότη α.α.κ. κατά τη συντονιστική διαδικασία μεταμόσχευσης (Π3.5.),
οι όροι αδειοδότησης των κέντρων δοτών (Π4.10), ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη
του Εθνικού μητρώου εθελοντών δοτών α.α.κ. (Π1.4) και η εφαρμογή του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Κωδικού στην περίπτωση των μοσχευμάτων α.α.κ.(Π1.3) απαιτούν την
συνδρομή ενός αιματολόγου με πραγματική γνώση της λειτουργίας των κέντρων
δοτών, των θεμάτων ιστοσυμβατότητας (HLA αναλύσεις) και της διαχείρισης των
δοτών. Ο ιατρός για κάθε ένα από τα παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει, υποβάλλει
υποπαραδοτέο, ο τίτλος και το περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη
σύμβαση απασχόλησής του στην πράξη.
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Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.3-Π1.4-Π3.5-Π3.6-Π4.10
Το σύνολο των ανθρωπομηνών είναι 1,70 και η συνολική αμοιβή είναι 4.632,50 €
Α.13. ΒΙΟΛΟΓΟΣ
Απαιτείται επίσης ένας βιολόγος στην παραγωγή των παραδοτέων που αφορούν
πρωτίστως στον τομέα των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και σε θέματα που
συνδέονται με την τυποποίηση του HLA και την ιστοσυμβατότητα. Ο βιολόγος για
κάθε ένα από τα παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο
τίτλος και το περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής
του στην πράξη.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.3-Π1.4-Π3.5-Π3.6-Π4.4-Π4.6-Π4.7-Π4.10
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 2,00 και η συνολική αμοιβή είναι 5.450,00€
Α.14. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Παραδοτέα που σχετίζονται με την ενημέρωση και τις κατευθυντήριες οδηγίες για
την Ψυχοκοινωνική προσέγγιση δοτών/οικογενειών δοτών/ληπτών απαιτούν για την
παραγωγή τους την κρίσιμη συνδρομή στην παραγωγή των σχετικών παραδοτέων
ενός ψυχολόγου με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση. Για κάθε ένα από τα
παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο τίτλος και το
περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής του στην
πράξη.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π3.7-Π3.8
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 1,00 και η συνολική αμοιβή είναι 1.734,00€
Α.15. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Παραδοτέα που σχετίζονται με την ενημέρωση και τις κατευθυντήριες οδηγίες για
την Ψυχοκοινωνική προσέγγιση δοτών/οικογενειών δοτών/ληπτών απαιτούν για την
παραγωγή τους την κρίσιμη συνδρομή στην παραγωγή των σχετικών παραδοτέων
ενός κοινωνικού λειτουργού με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση. Για κάθε ένα από

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
τα παραδοτέα στα οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο τίτλος και το
περιεχόμενο του οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής του στην
πράξη.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π3.7-Π3.8
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 1,00 και η συνολική αμοιβή είναι 1.734,00€
Α.16. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Για την αποτελεσματική και έγκαιρη παραγωγή των παραδοτέων απαιτείται
διοικητικό προσωπικό για την γραμματειακή υποστήριξη του δικαιούχου. Κρίνεται
απαραίτητος ένας εξωτερικός συνεργάτης καθώς δεν είναι δυνατή η κάλυψη του
όγκου των ανωτέρω εργασιών από το προσωπικό του τμήματος Β-Διοίκησης, στο
σύνολο των απαιτούμενων α/μ απασχόλησης και κατά τις ώρες εκτός κανονικού
ωραρίου εργασίας. Το διοικητικό στέλεχος για κάθε ένα από τα παραδοτέα στα
οποία συμμετάσχει υποβάλλει ως υποπαραδοτέο μια έκθεση πεπραγμένων
συνοδευόμενη από πλήρες τεκμηριωτικό υλικό – παραδοτέα της σύμβασης
απασχόλησής του στην πράξη.
Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.1-Π1.2-Π1.3-Π1.4-Π1.5-Π2.1-Π2.2-Π2.3-Π2.4-Π2.5Π2.6-Π3.1-Π3.2-Π3.3-Π3.4-Π3.5-Π3.6-Π3.7-Π3.8-Π4.1-Π4.2-Π4.3-Π4.4-Π4.5-Π4.6Π4.7-Π4.8-Π4.9-Π4.10
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 11,6 και η συνολική αμοιβή είναι 19.232,80 €
Α.17. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Για τον καθορισμό των βασικών αρχών, των γενικών απαιτήσεων και του
«περιγράμματος» του πλαισίου ποιότητας-ασφάλειας-βιοεπαγρύπνησης που καλείται
να αναπτύξει ο ανάδοχος του υποέργου 2 απαιτείται η εξειδικευμένη γνώση ενός
συμβούλου ποιότητας επιστημονικού επιπέδου. Για κάθε ένα από τα παραδοτέα στα
οποία συμμετάσχει υποβάλλει υποπαραδοτέο ο τίτλος και το περιεχόμενο του
οποίου θα περιγράφεται στη σύμβαση απασχόλησής του στην πράξη.
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Συμμετοχή στα παραδοτέα Π2.1-Π2.2-Π2.3-Π2.4-Π2.5-Π3.1-Π3.2-Π3.3-Π3.4-Π3.5Π3.6-Π3.7-Π3.8-Π4.1-Π4.2-Π4.3-Π4.4-Π4.5-Π4.6-Π4.7-Π4.8-Π4.9-Π4.10
Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι 2,97 και η συνολική αμοιβή είναι 8.093,25€

Β. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Για την ανάδειξη των καταλληλότερων αντισυμβαλλόμενων, καλεί τους καλύπτοντες τις
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, ανά κατηγορία, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
υποβάλλοντας εγγράφως πρόταση κατάρτισης σύμβασης μίσθωσης έργου κατ’ άρθρο 681
ΑΚ.
Η σύμβαση με τους επιτυχόντες ανά κατηγορία ενδιαφερόμενους θα διέπετε από τους
όρους που περιγράφονται στην παρούσα, στην αριθμ. πρωτ. 1944/10-04-2019 Απόφαση
υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΔΑ: ΩΤΧΘ465ΓΛΖ-4ΡΗ) και από το οικείο νομικό πλαίσιο και τις
διατάξεις περί επιλεξιμότητας δαπανών.

Β.1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β.1.ι. Για τις ως άνω κατηγορίες Α.1 και Α.2
Α/Α

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών

Μόνιμος υπάλληλος υπουργείου υγείας
κατ’ ελάχιστον 2 έτη εμπειρίας στη θέση
προϊσταμένου Διεύθυνσης οργάνωσης
2
και λειτουργίας νοσηλευτικών μονάδων
και εποπτευομένων φορέων ή θέση
προϊσταμένου τμήματος εποπτευόμενων
φορέων
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες των
μεταμοσχεύσεων

on/off

on/off

 Σχετικός
διδακτορικός τίτλος
 Σχετικές
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ
Α
Αντίγραφο
τίτλου σπουδών
Πιστοποιητικό
Υπηρεσιακών
Μεταβολών
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε
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μεταπτυχιακός τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

2

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες της
δημόσιας διοίκησης

Σχετικός διδακτορικός
τίτλος
Σχετικές
μεταπτυχιακός τίτλος
Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Σχετική εργασιακή
εμπειρία

έτος σχετικής
εμπειρίας (πλέον
των 2 ετών)έως 10 μόρια
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε
έτος σχετικής
εμπειρίας ως
υπάλληλος- έως
10 μόρια
+ 1 μόριο για
κάθε έτος
σχετικής
εμπειρίας σε
θέση ευθύνης
(πλέον των 2
ετών)- έως 10
μόρια

Β.1.ιι. Για την ως άνω κατηγορία Α3 (ΙΑΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΙΣΤΩΝ, γιατρός
με εξειδικευμένη γνώση στη μεταμόσχευση ιστών)
Α/Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πτυχίο Ιατρικής

On/off

2

Τίτλος σχετικής ειδικότητας
εξειδίκευσης

On/off

3

Γνώσεις σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις
ιστών

On/off
Σχετική εργασιακή
εμπειρία (τουλάχιστον
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Αντίγραφο τίτλου
σπουδών
Αντίγραφο τίτλου
ειδικότητας - εξειδίκευσης
(οφθαλμιατρικής ή
χειρουργικής
οφθαλμιατρικής ή
δερματολογίας ή
πλαστικής χειρουργικής ή
ορθοπεδικής ή
χειρουργικής
ορθοπεδικής)
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
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6 μήνες)
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

2

2

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες των
μεταμοσχεύσεων ιστών

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες της
δημόσιας διοίκησης

Γνώσεις σχετικά με την Ιατρική
επιστήμη (Πρόσθετοι τίτλοι πλέον των
υποχρεωτικών)

Β.1.ιιι.

 Σχετικός διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

 Σχετικός διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

 Σχετικός διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

επαγγέλματος)
Βλ. Παράρτημα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε μήνα
σχετικής εμπειρίας (πλέον
των 6 μηνών) - έως 120
μόρια (χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας ως
υπάλληλος - έως 10 μόρια
+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε
θέση ευθύνης- έως 10
μόρια (χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η έναρξη
εργασιακής σχέσης σε
φορείς του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου
τομέα)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας - έως
10 μόρια (με χρόνο
έναρξης προσμέτρησης
την άδεια άσκησης
ιατρικού επαγγέλματος)

Για την ως άνω κατηγορία Α4 (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, γιατρός

ορθοπεδικός χειρουργός, με εξειδικευμένη γνώση στα οστικά μοσχεύματα)
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Α/Α
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

Πτυχίο Ιατρικής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
on/off

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Τίτλος σχετικής
ειδικότητας on/off
εξειδίκευσης
Γνώσεις σχετικά
On/off
με τις
3
 Σχετική εργασιακή εμπειρία
μεταμοσχεύσεις
(τουλάχιστον 6 μήνες)
οστών
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώσεις σχετικά  Σχετικός διδακτορικός
με τις
τίτλος
διαδικασίες των
 Σχετικός μεταπτυχιακός
1
μεταμοσχεύσεω
τίτλος
ν – οστικά
 Σχετική εργασιακή εμπειρία
μοσχεύματα
2

2

Γνώσεις σχετικά
με τις
διαδικασίες της
δημόσιας
διοίκησης

3

Γνώσεις σχετικά
με την Ιατρική
επιστήμη
(Πρόσθετοι
τίτλοι πλέον των
υποχρεωτικών)

Β.1.ιv.

Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας - εξειδίκευσης
ορθοπεδικής χειρουργικής
(χρόνος έναρξης προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος)
 Βλ. Παράρτημα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 ΝΑΙ = 10 μόρια
 ΝΑΙ = 8μόρια
 1 μόριο για κάθε μήνα σχετικής εμπειρίας
(πλέον των 6 μηνών) - έως 120 μόρια
(χρόνος έναρξης προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος)
ΝΑΙ = 10 μόρια
 Σχετικός διδακτορικός
ΝΑΙ = 8μόρια
τίτλος
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος σχετικής εμπειρίας ως
 Σχετικός μεταπτυχιακός
τίτλος
υπάλληλος - έως 10 μόρια
+ 1 μόριο για κάθε έτος σχετικής εμπειρίας
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέση ευθύνης- έως 10 μόρια (χρόνος
 Σχετική εργασιακή εμπειρία έναρξης προσμέτρησης η έναρξη εργασιακής
σχέσης σε φορείς του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα)
 Σχετικός διδακτορικός
ΝΑΙ = 10 μόρια
τίτλος
ΝΑΙ = 8μόρια
 Σχετικός μεταπτυχιακός
ΝΑΙ = 5 μόρια
τίτλος
1 μόριο για κάθε έτος σχετικής εμπειρίας  Σχετικός τίτλος
έως 10 μόρια (με χρόνο έναρξης
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
προσμέτρησης την άδεια άσκησης ιατρικού
 Σχετική εργασιακή εμπειρία
επαγγέλματος)

Για την ως άνω κατηγορία Α5

(ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

εξειδικευμένη γνώση στην μεταμόσχευση δέρματος)
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

με

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

Α/Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1

Πτυχίο Ιατρικής

2

Τίτλος σχετικής ειδικότητας –
εξειδίκευσης

on/off

Γνώσεις σχετικά με την
μεταμόσχευση δέρματος

On/off
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία (τουλάχιστον 6
μήνες)

3

on/off

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

 Σχετικός διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

Γνώσεις σχετικά με τις
διαδικασίες των
μεταμοσχεύσεων –
μεταμοσχεύσεις δέρματος

 Σχετικός διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικές μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

2

Γνώσεις σχετικά με τις
διαδικασίες της δημόσιας
διοίκησης

3

Γνώσεις σχετικά με την Ιατρική
επιστήμη (Πρόσθετοι τίτλοι
πλέον των υποχρεωτικών)

 Σχετικός διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος

Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας εξειδίκευσης πλαστικής
χειρουργικής
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
 Βλ. Παράρτημα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε μήνα σχετικής
εμπειρίας (πλέον των 6 μηνών)
- έως 120 μόρια (χρόνος
έναρξης προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος σχετικής
εμπειρίας ως υπάλληλος - έως
10 μόρια
+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε θέση
ευθύνης- έως 10 μόρια (χρόνος
έναρξης προσμέτρησης η
έναρξη εργασιακής σχέσης σε
φορείς του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος σχετικής
εμπειρίας - έως 10 μόρια (με

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

Β.1.v.

χρόνο έναρξης προσμέτρησης
την άδεια άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)

Για την ως άνω κατηγορία Α6 (ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ, γιατρός με

εξειδικευμένη γνώση στη μεταμόσχευση καρδιάς)
Α/Α
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

2

3

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πτυχίο Ιατρικής

on/off

Τίτλος σχετικής ειδικότητας –
εξειδίκευσης

on/off

Γνώσεις σχετικά με την
μεταμόσχευση καρδιάς

On/off
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
(τουλάχιστον 6
μήνες)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

2

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
των μεταμοσχεύσεων καρδιάς

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
της δημόσιας διοίκησης

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας
– εξειδίκευσης (χειρουργικής
θώρακος ή
καρδιοχειρουργικής ή
καρδιολογίας)
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
 Βλ. Παράρτημα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε μήνα
σχετικής εμπειρίας (πλέον
των 6 μηνών) - έως 120
μόρια (χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας ως
υπάλληλος - έως 10 μόρια

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

3

Γνώσεις σχετικά με την Ιατρική
επιστήμη (Πρόσθετοι τίτλοι πλέον
των υποχρεωτικών)

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε θέση
ευθύνης- έως 10 μόρια
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η έναρξη
εργασιακής σχέσης σε φορείς
του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας - έως 10
μόρια (με χρόνο έναρξης
προσμέτρησης την άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)

Β.1.vi. Για την ως άνω κατηγορία Α7 (ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, γιατρός
με εξειδικευμένη γνώση στη μεταμόσχευση παγκρέατος)
Α/Α
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

2

3

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πτυχίο Ιατρικής

on/off

Τίτλος σχετικής ειδικότητας –
εξειδίκευσης

on/off

Γνώσεις σχετικά με τις
μεταμοσχεύσεις παγκρέατος

On/off
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
(τουλάχιστον 6
μήνες)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας
– εξειδίκευσης
(γαστρεντερολογίας ή
ηπατολογίας ή γενικής
χειρουργικής)
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
 Βλ. Παράρτημα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

1

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
των μεταμοσχεύσεων παγκρέατος

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε μήνα
σχετικής εμπειρίας (πλέον
των 6 μηνών) - έως 120
μόρια (χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια

2

3

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
της δημόσιας διοίκησης

Γνώσεις σχετικά με την Ιατρική
επιστήμη (Πρόσθετοι τίτλοι πλέον
των υποχρεωτικών)

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΑΙ = 5 μόρια

1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας ως
υπάλληλος - έως 10 μόρια
+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε θέση
ευθύνης- έως 10 μόρια
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η έναρξη
εργασιακής σχέσης σε φορείς
του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας - έως 10
μόρια (με χρόνο έναρξης
προσμέτρησης την άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
Β.1.vii. Για την ως άνω κατηγορία Α8 (ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ, γιατρός με
εξειδίκευση στη μεταμόσχευση οργάνων)
Α/Α
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

2

3

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πτυχίο Ιατρικής

on/off

Τίτλος σχετικής ειδικότητας –
εξειδίκευσης

on/off

Γνώσεις σχετικά με την
μεταμόσχευση οργάνων

On/off
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
(τουλάχιστον 6
μήνες)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

2

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
των μεταμοσχεύσεων οργάνων

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
της δημόσιας διοίκησης

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας
– εξειδίκευσης (γενικής
χειρουργικής ή νεφρολογίας
ή ηπατολογίας ή
γαστρενερολογίας ή
καρδιολογίας ή χειρουργικής
θώρακος ή
καρδιοχειρουργικής ή
πνευμονολογίας)
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
 Βλ. Παράρτημα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε μήνα
σχετικής εμπειρίας (πλέον
των 6 μηνών) - έως 120
μόρια (χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας ως
υπάλληλος - έως 10 μόρια
+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε θέση
ευθύνης- έως 10 μόρια
(χρόνος έναρξης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
εμπειρία

3

Γνώσεις σχετικά με την Ιατρική
επιστήμη (Πρόσθετοι τίτλοι πλέον
των υποχρεωτικών)

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

προσμέτρησης η έναρξη
εργασιακής σχέσης σε φορείς
του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας - έως 10
μόρια (με χρόνο έναρξης
προσμέτρησης την άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)

Β.1.viii. Για την ως άνω κατηγορία Α9 (ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ, γιατρός με εξειδικευμένη
γνώση στην ανοσολογία)
Α/Α
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1

Πτυχίο Ιατρικής

on/off

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

2

Τίτλος σχετικής ειδικότητας –
εξειδίκευσης

on/off

Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας
- εξειδίκευσης ανοσολογίας

Γνώσεις σχετικά με τις
μεταμοσχεύσεις

On/off
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
(τουλάχιστον 6
μήνες)

3

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
των μεταμοσχεύσεων

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
 Βλ. Παράρτημα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε μήνα
σχετικής εμπειρίας (πλέον
των 6 μηνών) - έως 120
μόρια (χρόνος έναρξης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

2

3

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
της δημόσιας διοίκησης

Γνώσεις σχετικά με την Ιατρική
επιστήμη (Πρόσθετοι τίτλοι πλέον
των υποχρεωτικών)

Β.1.ix.

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας ως
υπάλληλος - έως 10 μόρια
+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε θέση
ευθύνης- έως 10 μόρια
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η έναρξη
εργασιακής σχέσης σε φορείς
του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας - έως 10
μόρια (με χρόνο έναρξης
προσμέτρησης την άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)

Για την ως άνω κατηγορία Α10 (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, γιατρός με

εξειδικευμένη γνώση στην αναισθησιολογία)
Α/Α
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1

Πτυχίο Ιατρικής

2

Τίτλος σχετικής ειδικότητας –
εξειδίκευσης

on/off

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

on/off

Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας
- εξειδίκευσης
αναισθησιολογίας

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

3

Γνώσεις σχετικά με τις
μεταμοσχεύσεις

On/off
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
(τουλάχιστον 6
μήνες)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

2

3

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
των μεταμοσχεύσεων

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
της δημόσιας διοίκησης

Γνώσεις σχετικά με την Ιατρική
επιστήμη (Πρόσθετοι τίτλοι πλέον
των υποχρεωτικών)

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
 Βλ. Παράρτημα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε μήνα
σχετικής εμπειρίας (πλέον
των 6 μηνών) - έως 120
μόρια (χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας ως
υπάλληλος - έως 10 μόρια
+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε θέση
ευθύνης- έως 10 μόρια
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η έναρξη
εργασιακής σχέσης σε φορείς
του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας - έως 10
μόρια (με χρόνο έναρξης
προσμέτρησης την άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
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Β.1.x.

Για την ως άνω κατηγορία Α11 (ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ, γιατρός με

εξειδικευμένη επιστημονική γνώση στο πεδίο της εντατικολογίας)
Α/Α
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1

Πτυχίο Ιατρικής

on/off

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

2

Τίτλος σχετικής ειδικότητας εξειδίκευσης

on/off

Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας
- εξειδίκευσης εντατικολογίας

Γνώσεις σχετικά με τις
μεταμοσχεύσεις

On/off
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
(τουλάχιστον 6
μήνες)

3

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
των μεταμοσχεύσεων

2

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
της δημόσιας διοίκησης

3

Γνώσεις σχετικά με την Ιατρική
επιστήμη (Πρόσθετοι τίτλοι πλέον

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

 Σχετικός
διδακτορικός

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
 Βλ. Παράρτημα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε μήνα
σχετικής εμπειρίας (πλέον
των 6 μηνών) - έως 120
μόρια (χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας ως
υπάλληλος - έως 10 μόρια
+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε θέση
ευθύνης- έως 10 μόρια
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η έναρξη
εργασιακής σχέσης σε φορείς
του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
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των υποχρεωτικών)

Β.1.xi.

Για

την

ως

τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

άνω

κατηγορία

Α12

ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας - έως 10
μόρια (με χρόνο έναρξης
προσμέτρησης την άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)

(ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ,

γιατρός

με

εξειδικευμένη επιστημονική γνώση στο πεδίο της αιματολογίας)
Α/Α
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1

Πτυχίο Ιατρικής

on/off

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

2

Τίτλος σχετικής ειδικότητας εξειδίκευσης

on/off

Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας
- εξειδίκευσης αιματολογίας

3

Γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία
κέντρων δοτών αρχέγονων
αιμοποιητικών κυττάρων (α.α.κ.)
και τη διαχείριση δοτών α.α.κ.

On/off
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
(τουλάχιστον 6
μήνες)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

2

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
των μεταμοσχεύσεων

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
της δημόσιας διοίκησης

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
 Βλ. Παράρτημα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε μήνα
σχετικής εμπειρίας (πλέον
των 6 μηνών) - έως 120
μόρια (χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας ως
υπάλληλος - έως 10 μόρια

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

3

Γνώσεις σχετικά με την Ιατρική
επιστήμη (Πρόσθετοι τίτλοι πλέον
των υποχρεωτικών)

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε θέση
ευθύνης- έως 10 μόρια
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η έναρξη
εργασιακής σχέσης σε φορείς
του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας - έως 10
μόρια (με χρόνο έναρξης
προσμέτρησης την άδεια
άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)

Β.1.xii. Για την ως άνω κατηγορία Α13 (ΒΙΟΛΟΓΟΣ)
Α/Α
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πανεπιστημιακό τίτλος σπουδών

on/off

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

2

Αντίγραφο τίτλου σπουδών
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
των μεταμοσχεύσεων

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
της δημόσιας διοίκησης

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε μήνα
σχετικής εμπειρίας - έως 120
μόρια
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας ως
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τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

3

4

Γνώσεις σχετικά με την Ιατρική
επιστήμη

Γνώσεις σχετικά με την επιστήμη
των υπολογιστών (ιατρική
πληροφορική-πληροφορική υγείας)

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

υπάλληλος - έως 10 μόρια
+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε θέση
ευθύνης- έως 10 μόρια
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η έναρξη
εργασιακής σχέσης σε φορείς
του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας - έως 10
μόρια (με χρόνο έναρξης
προσμέτρησης μετά την
κτήση του τίτλου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

ΝΑΙ = 5 μόρια
ΝΑΙ = 3 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας - έως 10
μόρια

Β.1. xiii. Για την ως άνω κατηγορία Α14 (ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ με εξειδικευμένη
επιστημονική γνώση)
Α/Α
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών

on/off

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντίγραφο τίτλου σπουδών
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2

Γνώσεις σχετικές με την επιστήμη
της ψυχολογίας

on/off
 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
(τουλάχιστον 6
μήνες)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

2






Αντίγραφο τίτλου
σπουδών
Αντίγραφο τίτλου
σπουδών
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης
εργασιακής εμπειρίας η
άδεια άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος)
Βλ. Παράρτημα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
των μεταμοσχεύσεων

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
της δημόσιας διοίκησης

Γνώσεις σχετικά με την επιστήμη
της ψυχολογίας (πλέον των
υποχρεωτικών)
3



 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

 Πιστοποίηση σε
αναγνωρισμένη
ψυχοθεραπευτική
προσέγγιση
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε μήνα
σχετικής εμπειρίας - έως 120
μόρια
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας ως
υπάλληλος - έως 10 μόρια
+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε θέση
ευθύνης- έως 10 μόρια
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η έναρξη
εργασιακής σχέσης σε φορείς
του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα)
ΝΑΙ = 8 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας - έως 10
μόρια (χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η άδεια
άσκησης επαγγέλματος)
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Β.1.xiv.

Για την ως άνω κατηγορία Α15 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, με

εξειδικευμένη επιστημονική γνώση)
Α/Α
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κάτοχος τίτλου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

on/off

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Γνώσεις στον τομέα της ψυχικής
υγείας (τουλάχιστον 6 μήνες)

On/off
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
(τουλάχιστον 6
μήνες)

 Βλ. Παράρτημα

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

2

3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
των μεταμοσχεύσεων

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
της δημόσιας διοίκησης

Γνώσεις σχετικά με την επιστήμη
της ψυχολογίας

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε μήνα
σχετικής εμπειρίας - έως 120
μόρια
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας ως
υπάλληλος - έως 10 μόρια
+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε θέση
ευθύνης- έως 10 μόρια
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η έναρξη
εργασιακής σχέσης σε φορείς
του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα)
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
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μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Πιστοποιημένη
εκπαίδευση σε
αναγνωρισμένη
ψυχοθεραπευτική
προσέγγιση
 Εργασιακή
εμπειρία

ΝΑΙ = 8 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας ως
υπάλληλος- έως 10 μόρια
+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε θέση
ευθύνης- έως 10 μόρια

Β.1. xv. Για την ως άνω κατηγορία Α16 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
Α/Α
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1

Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών

on/off

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

2

Πιστοποιήσεις χρήσης Η/Υ
(Παρουσιάσεις, Υπολογιστικά
Φύλλα, Επεξεργασία Κειμένου,
Υπηρεσίες Διαδικτύου)

on/off

Αντίγραφο πιστοποιητικού

3.

Άριστη γνώση αγγλικής γνώσης

on/off

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
των μεταμοσχεύσεων

2

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
διοικητικής υποστήριξης

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία
 Γνώση επιπλέον
ξένων γλωσσών

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε μήνα
σχετικής εμπειρίας - έως 120
μόρια
3μόριο για κάθε γλώσσα
επιπέδου Γ2
2 μόρια για κάθε γλώσσα
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 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
της δημόσιας διοίκησης

3

Β.1.

xvi.

Για

την

ως

άνω

 Σχετικός
διδακτορικός
τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός
τίτλος
 Σχετικός τίτλος
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία

κατηγορία

Α17

επιπέδου Γ1
1 μόριο για κάθε γλώσσα
επιπέδου Β2
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας - έως 20
μόρια
ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
ΝΑΙ = 5 μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας ως
υπάλληλος - έως 10 μόρια
+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε θέση
ευθύνης- έως 10 μόρια
(χρόνος έναρξης
προσμέτρησης η έναρξη
εργασιακής σχέσης σε φορείς
του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα)

(ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,

εξειδικευμένη γνώση ενός συμβούλου ποιότητας επιστημονικού επιπέδου)
Α/Α
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον
2
πέντε (5) ετών στην πιστοποίηση
ποιότητας
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
των μεταμοσχεύσεων

on/off

Αντίγραφο τίτλου σπουδών
(βλ. Παράρτημα)

on/off

βλ. Παράρτημα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 Σχετικός
ΝΑΙ = 10 μόρια
διδακτορικός τίτλος
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
 Σχετικές
μεταπτυχιακός τίτλος σχετικής εμπειρίας - έως
10 μόρια (με χρόνο
 Σχετική εργασιακή
έναρξης προσμέτρησης
εμπειρία

Ευρωπαϊκή Ένωση
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μετά την κτήση του τίτλου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

Γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες
πιστοποίησης ποιότητας

2







 Σχετικός
διδακτορικός τίτλος
 Σχετικός
μεταπτυχιακός τίτλος
 Σχετική εργασιακή
εμπειρία (πλέον της
υποχρεωτικής)

ΝΑΙ = 10 μόρια
ΝΑΙ = 8μόρια
1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας ως
υπάλληλος- έως 10 μόρια
+ 1 μόριο για κάθε έτος
σχετικής εμπειρίας σε θέση
ευθύνης- έως 10 μόρια

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του
έργου.
Η στρατιωτική θητεία δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της επαγγελματικής
εμπειρίας.
Τα αποδεκτά δικαιολογητικά εξειδικεύονται (όσα απαιτείται) στον συνημμένο
«πίνακα αποδεκτών τίτλων σπουδών»
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι
και πολίτες των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996) με
τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού.

Β.3 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών θα διενεργηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης που
θα συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου του ΕΟΜ.
Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής θα διενεργηθεί για έκαστη των ανωτέρω
κατηγοριών ως εξής:
1. Θα εξετασθούν όλες οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα και θα συνταχθεί
πίνακας όπου θα γίνεται σημείωση «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» για όλα τα ως άνω καθοριζόμενα
απαραίτητα προσόντα, ανά κατηγορία.
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2. Θα ελεγχθεί η πλήρωση όλων των απαραίτητων κριτηρίων επιλογής ανά κατηγορία
και θα επιλεγούν εκείνοι οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν όλα τα ως άνω απαραίτητα
προσόντα.
3. Βάσει του πίνακα μοριοδότησης προσόντων και των στοιχείων της αίτησης και του
βιογραφικού σημειώματος θα γίνει μοριοδότηση για το σύνολο των ενδιαφερόμενων
4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερόμενων που πληρούν όλα τα απαραίτητα
κριτήρια επιλογής υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων ανά κατηγορία, ο επιτυχών θα
προκύψει από την μοριοδότηση όλων των ενδιαφερόμενων βάσει των στοιχείων της
αίτησης και του βιογραφικού τους σημειώματος
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα προκριθεί ο ενδιαφερόμενος που κατέχει υψηλότερη
μοριοδότηση

στο

πεδίο

΄΄Γνώσεις

σχετικά

με

τις

διαδικασίες

των

μεταμοσχεύσεων΄΄
6. Σε περίπτωση που προκύψει εκ νέου αριθμός υποψηφίων που υπερβαίνει τον
αριθμό θέσεων ανά υποομάδα και κατηγορία, θα γίνει κλήρωση, μετά από
πρόσκληση να παραστούν, εφόσον το επιθυμούν, οι ενδιαφερόμενοι.
7. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Μ.
(www.eom.gr/). Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση
ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την
επόμενη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Μ.
(www.eom.gr/)Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή
συστημένης επιστολής απευθείας στον Ε.Ο.Μ., στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ε.Ο.Μ.
Αναστασίου Τσόχα 5
Αθήνα Τ.Κ. 11521
με την ένδειξη:

«Ένσταση για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων
έργου με εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τιδες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την
συμμετοχή στην υλοποίηση παραδοτέων στο πλαίσιο του Υποέργου 1»
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Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (2106475818,) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (info@eom.gr).
Ο Ε.Ο.Μ. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων
κατάταξης υποψηφίων.
Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» υποψηφίων.
8. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης κι επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι που θα
έχουν επιλεγεί, ειδοποιούνται

από την Επιτροπή ατομικώς για την προσκόμιση,

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, των δικαιολογητικών απόδειξης των στοιχείων της
αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος βάσει των οποίων έγινε η αξιολόγηση
και επιλογή. Τα δικαιολογητικά προς προσκόμιση θα προσδιορίζονται ειδικώς στο
ειδοποιητήριο που θα σταλεί από την Επιτροπή.
Ανά κατηγορία προσόντων θα ζητηθούν τα εξής:
-

Αντίγραφα τίτλων σπουδών, προπτυχιακών /μεταπτυχιακών/διδακτορικών.

-

Βεβαίωση

υπηρεσιακής

κατάστασης

για

την

απόδειξη

προϋπηρεσίας

στις

προαναφερόμενες οργανικές μονάδες/εμπειρία σε επιμέρους πεδία.
-

Βεβαιώσεις άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σε περίπτωση
που γίνεται επίκληση προς απόδειξη κάποιου από τα ζητούμενα προσόντα.

 Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε τα
προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύουν επαρκώς τα δηλούμενα στο
βιογραφικό σημείωμα προσόντα, θα ειδοποιηθούν οι αμέσως επόμενοι στη κατάταξη
υπάλληλοι.
9. Μετά από την κατά τα ανωτέρω επιλογή και
Επιτροπή

θα

συντάξει

πίνακα

με

τους

έλεγχο των δικαιολογητικών,
επιλεγέντες

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ανά

η

κατηγορία
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αντισυμβαλλόμενους, τον οποίο θα αποστείλει μαζί με τα όλα τα πρακτικά της
αξιολόγησης
δικαιολογητικά

και

τα

των

βιογραφικά

σημειώματα

και

λοιπά

επιλεγέντων

υπαλλήλων,

εισηγούμενη

προσκομισθέντα
στο

αρμόδιο

αποφαινόμενο όργανο για την σύναψη των συμβάσεων.

Γ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Γ.1 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το αντικείμενο του έργου των αναδόχων, τα παραδοτέα και ο χρόνος υποβολής τους
περιγράφεται παρακάτω ανά κατηγορία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ

Βλ.
συν.
Υποπαραδοτέων

ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ 2

ΥΠ. Βλ.
συν.
Υποπαραδοτέων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Πίνακας Π1.1
Π1.2, Π2.5, Π2.6, Π3.7, Π4.1, Π4.3, Π4.5,
Π4.7, Π4.8, Π4.9, Π4.10
Πίνακας Π2.1, Π2.2, Π2.3, Π4.2, Π4.4, Π4.6

ΙΑΤΡΟΣ 1 - ΜΤΧ Βλ.
συν.
ΙΣΤΟΙ
Υποπαραδοτέων

Πίνακας Π1.1, Π4.1

ΙΑΤΡΟΣ
5
–
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ
6
–
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 9 – ΜΤΧ
ΚΑΡΔΙΑΣ

Βλ.
συν.
Υποπαραδοτέων

Πίνακας Π1.5, Π3.7, Π4.4, Π4.5, Π4.7, Π4.8, Π4.9

Βλ.
συν.
Υποπαραδοτέων

Πίνακας Π1.5, Π3.1, Π3.7, Π4.4, Π4.5, Π4.7, Π4.8,
Π4.9

Βλ.
συν.
Υποπαραδοτέων

Πίνακας Π3.1, Π3.3, Π3.4, Π3.7, Π4.2, Π4.3, Π4.4,
Π4.5, Π4.7, Π4.8, Π4.9

ΙΑΤΡΟΣ 11 – ΜΤΧ Βλ.
συν.
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Υποπαραδοτέων

Πίνακας Π3.1, Π3.3, Π3.4, Π3.7, Π4.3

ΙΑΤΡΟΣ 12 – ΜΤΧ Βλ.
συν.
ΟΡΓΑΝΩΝ
Υποπαραδοτέων

Πίνακας Π1.1, Π2.1, Π2.3, Π2.5, Π4.1

ΙΑΤΡΟΣ
13
ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ

Πίνακας Π1.1, Π2.1, Π2.3, Π2.4, Π3.1, Π3.4, Π4.1,
Π4.3, Π4.10

– Βλ.
συν.
Υποπαραδοτέων
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ΙΑΤΡΟΣ
14
- Βλ.
συν.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ Υποπαραδοτέων

Πίνακας Π3.2, Π4.2, Π4.4

ΙΑΤΡΟΣ
15
- Βλ.
συν.
ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
Υποπαραδοτέων

Πίνακας Π3.1, Π3.2, Π3.3, Π3.7, Π3.8, Π4.2

ΙΑΤΡΟΣ
16
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Πίνακας Π1.3, Π1.4, Π3.5, Π3.6, Π4.10

- Βλ.
συν.
Υποπαραδοτέων

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Βλ.
συν.
Υποπαραδοτέων

Πίνακας Π1.3, Π1.4, Π3.5, Π3.6, Π4.4, Π4.6, Π4.7,
Π4.10

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Βλ.
συν.
Υποπαραδοτέων

Πίνακας Π3.7, Π3.8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Βλ.
συν.
Υποπαραδοτέων

Πίνακας Π3.7, Π3.8

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βλ.
συν.
Υποπαραδοτέων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Βλ.
συν.
Υποπαραδοτέων

Πίνακας Π2.1, Π2.2, Π2.3,
Π3.3, Π3.4, Π3.5,
Π4.2, Π4.3, Π4.4,
Π4.9, Π4.10
Πίνακας Π1.1, Π1.2, Π1.3,
Π2.3, Π2.4, Π2.5,
Π3.4, Π3.5, Π3.6,
Π4.3, Π4.4, Π4.5,
Π4.10

Π2.4, Π2.5, Π3.1, Π3.2,
Π3.6, Π3.7, Π3.8, Π4.1,
Π4.5, Π4.6, Π4.7, Π4.8,
Π1.4, Π1.5,
Π2.6, Π3.1,
Π3.7, Π3.8,
Π4.6, Π4.7,

Π2.1,
Π3.2,
Π4.1,
Π4.8,

Π2.2,
Π3.3,
Π4.2,
Π4.9,

Ο χρόνος υποβολής έκαστου Υποπαραδοτέου θα καθοριστεί στη Σύμβαση που θα
υπογραφεί με κάθε αντισυμβαλλόμενο και θα είναι ανάλογη με τον ισχύοντα, κατά την
υπογραφή της Σύμβασης, χρονικό προγραμματισμό του Υποέργου1.
Γ.2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνολική διάρκεια των συμβάσεων έργου ανά κατηγορία προσδιορίζεται κατά την
υπογραφή της εκάστοτε σύμβασης ως αναφέρθηκε ανωτέρω.
Παράταση της χρονικής διάρκειας επιτρέπεται έως τη λήξη της διάρκειας υλοποίησης του
υποέργου σύμφωνα με την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα.
Γ.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
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Τα παραδοτέα εκάστου αντισυμβαλλόμενου, παραλαμβάνονται από Επιτροπή που θα
συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου του ΕΟΜ, η οποία δύναται
να συμπίπτει με την Επιτροπή Παραλαβής των παραδοτέων των ομάδων δημιουργίας
παραδοτέων που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1944/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΧΘ465ΓΛΖ4ΡΗ) απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
3335/03-07-2020 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΔΑ: 6Η3Υ465ΓΛΖ-Ξ3Μ).
Σε αυτή την περίπτωση η άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΠΕ όσον αφορά στα παραδοτέα
εκάστου των αντισυμβαλλόμενων των συμβάσεων έργου που θα συναφθούν θα πρέπει να
είναι διακριτή από την παρακολούθηση και παραλαβή των παραδοτέων.
Η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής Παραλαβής διέπεται από τις γενικές
διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων.
Ειδικότερα, το έργο της ως άνω Επιτροπής είναι :
i. να ελέγχει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο ως προς την ανταπόκρισή του στους
όρους εκτέλεσης, την ποσότητα, την ποιότητα και την τήρηση των προθεσμιών
παράδοσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα, στις συμβάσεις που θα
συναφθούν,

στην

υπ’

αριθμ

1944/10-04-2019

(ΑΔΑ:

ΩΤΧΘ465ΓΛΖ-4ΡΗ)

απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
3335/03-07-2020 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΔΑ: 6Η3Υ465ΓΛΖ-Ξ3Μ) και
στο οικείο νομικό πλαίσιο.
ii. Η προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων.
Η διαδικασία παραλαβής Παραδοτέων διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή ως εξής:
Το παραδοτέο διαβιβάζεται κατά την ολοκλήρωση του χρόνου υλοποίησης στην ΕΠΕ.
Η ΕΠΕ συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου προκειμένου να τα αξιολογήσει.
Η ΕΠΕ αξιολογεί τα παραδοτέα:
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α) Βάσει της ανταπόκρισής τους στο φυσικό αντικείμενο έτσι όπως περιγράφεται στην
παρούσα, και στην σύμβαση ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην
απόφαση ένταξης της πράξης, στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και στην απόφαση υλοποίησης
με ίδια μέσα, όσον αφορά στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
β) Βάσει του προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
γ) Βάσει της προσδιορισμένης μεθοδολογίας υλοποίησης.
Η ΕΠΕ μπορεί μετά την εξέταση των παραδοτέων :
α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει
παρεκκλίσεις κατά τα ανωτέρω.
β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν παρουσιάζει παρεκκλίσεις
καταλληλότητά

του

να

χρησιμοποιηθεί

για

την

εκπλήρωση

που επηρεάζουν την
των

σκοπών

του

ανατεθειμένου έργου.
Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει και αποστέλλει στον Υπεύθυνο
Έργου σχετική επιστολή, όπου περιγράφονται με σαφήνεια οι συστάσεις της.
Ο Υπεύθυνος Έργου είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης στις
συστάσεις και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων.
Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός
10 ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.
Μετά από την αναμόρφωση των παραδοτέων κατά τις ανωτέρω συστάσεις της Επιτροπής,
το παραδοτέο επαναδιαβιβάζεται στον Υπεύθυνο του Έργου και από αυτόν στην ΕΠΕ.
Επιτρέπεται μόνο μία επανακατάθεση του παραδοτέου αλλιώς το παραδοτέο απορρίπτεται
και το οικείο πρακτικό διαβιβάζεται στο ΔΣ προς έγκριση.
Το σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων, τα οποία εξετάζονται κατά τη συνεδρίαση
της Επιτροπής Παραλαβής καταγράφονται σε πρακτικά, τα οποία συνυπογράφονται από τα
μέλη της Επιτροπής.
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Το πρακτικό με το οποίο παραλαμβάνεται το παραδοτέο διαβιβάζεται αμελλητί προς
έγκριση από το ΔΣ.
Η διαδικασία παραλαβής του παραδοτέου ολοκληρώνεται με την έκδοση εγκριτικής
απόφασης του ΔΣ.
Μετά την έγκριση από το ΔΣ, οι σχετικές αποφάσεις προωθούνται στο λογιστήριο που
μεριμνά για την πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με τις κατά περίπτωση
προβλεπόμενες διαδικασίες.
Γ.4. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισμός κάθε σύμβασης έργου ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στα κατωτέρω
ποσά

τα οποία εξειδικεύονται

ανά ανθρωπομήνα απασχόλησης και ανά κατηγορία ως

εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΝΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠ. 2.725 €

2,50

6.812,50 €

ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ 2

ΥΠ. 2.725 €

1,45

3.951,25 €

-ΜΤΧ 2.725 €

0,50

1.362,50 €

1,30

3.542,50 €

ΙΑΤΡΟΣ
ΙΣΤΟΙ

1

ΙΑΤΡΟΣ
5
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

– 2.725 €
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ΙΑΤΡΟΣ
6
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

– 2.725 €

1,39

3.787,75 €

ΙΑΤΡΟΣ 9 – ΜΤΧ 2.725 €
ΚΑΡΔΙΑΣ

1,90

5.177,50 €

ΙΑΤΡΟΣ 11 – ΜΤΧ 2.725 €
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

0,75

2.043,75 €

ΙΑΤΡΟΣ 12 – ΜΤΧ 2.725 €
ΟΡΓΑΝΩΝ

1,00

2.725,00 €

ΙΑΤΡΟΣ
13
ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ

- 2.725 €

1,30

3.542,50 €

ΙΑΤΡΟΣ
14
- 2.725 €
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

0,60

1.635,00 €

ΙΑΤΡΟΣ
15
- 2.725 €
ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ

0,75

2.043,75 €

ΙΑΤΡΟΣ
16
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

- 2.725 €

1,70

4.632,50 €

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

2.725 €

2,00

5.450,00 €

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

1.734 €

1,00

1.734,00 €

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1.734 €

1,00

1.734,00 €
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1.658 €

11,6

19.232,80€

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.725 €

2,97

8.093,25 €

Στο εργολαβικό αντάλλαγμα που προσδιορίζεται στη σύμβαση και δεν δύναται να
υπερβαίνει τα ως άνω όρια, περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για
την υλοποίηση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας. Ενδεικτικά
περιλαμβάνονται:


Κάθε

δαπάνη

που

απαιτείται

για

την

υλοποίηση

του

έργου

από

τον

αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
παρούσας πρόσκλησης, της υπ’ αριθμ. 1944/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΧΘ465ΓΛΖ-4ΡΗ)
Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 και όπως έχει τροποποιηθεί με
την υπ’ αριθμ. 3335/03-07-2020 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΔΑ:
6Η3Υ465ΓΛΖ-Ξ3Μ) και της σύμβασης που θα συναφθεί.


Κάθε

κράτηση,

επιβάρυνση

και

δαπάνη

που

αφορά

οποιονδήποτε

τρίτο,

συμπεριλαμβανομένων των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και του ΦΠΑ.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ του δημοσίου,
νομικών προσώπων ή οργανισμών, που βαρύνει κατά νόμο την αμοιβή.
Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται μετά από την υποβολή των
παραδοτέων και την παραλαβή τους από την αρμόδια ΕΠΕ.
Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος τίθεται υπό τους εξής όρους που πρέπει να
συντρέχουν σωρευτικά:


Υποβολή των παραδοτέων στη ΕΠΠΕ
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Παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια ΕΠΠΕ και διαβίβαση του οικείου
πρακτικού στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του ΕΟΜ προς έγκριση.



Έγκριση της παραλαβής των παραδοτέων από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
του ΕΟΜ



Έκδοση

του

σχετικού

τιμολογίου

εφόσον

υποχρεούται

προς

τούτου

ο

αντισυμβαλλόμενος


Δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται εκ του νόμου και θα ζητηθούν από την
αρμόδια οικονομική υπηρεσία.

Δ.ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας και καταθέτοντας την αίτηση
που παρατίθεται στο παράρτημα και Βιογραφικό Σημείωμα.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής μίας έντυπης αίτησης εντός της αποκλειστικής
προθεσμίας που τίθεται στην παρούσα.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά εντύπως μαζί με το βιογραφικό σημείωμα εντός
σφραγισμένου φακέλου σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 03/07/2020 έως
21/07/2020, στα γραφεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων επί της οδού
Τσόχα αριθμό 5, ΤΚ 11521 Αθήνα ή ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση. Η εμπρόθεσμη
υποβολή της αίτησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από τον αριθμό εισερχομένου
πρωτοκόλλου και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής από τη σφραγίδα του
ταχυδρομείου είτε από την ημερομηνία αποστολής του courier.
O σφραγισμένος φάκελος αποστέλλεται προς:
Ε.Ο.Μ.
Αναστασίου Τσόχα 5
11521 Αθήνα
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και πρέπει να έχει την ένδειξη
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Σχεδιασμός κρίσιμων διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας –
ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου αδειοδότησης –
ελέγχου – αξιολόγησης», της Πράξης «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας –
ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης
μονάδων υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και
κυττάρων», με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5004207

Δε θα ληφθούν υπόψη
Α. αιτήσεις που θα αποσταλούν με ΦΑΞ ή ηλεκτρονικά
Β. αιτήσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω.
Γ. αιτήσεις που δε συντάχθηκαν βάσει του υποδείγματος του παραρτήματος που
ακολουθεί.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη του Προέδρου του
ΕΟΜ, που μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης που θα οριστεί με Απόφαση του
Διοικητικού

Συμβουλίου

του

ΕΟΜ,

θα

προχωρήσει

την

τελική

επιλογή

των

αντισυμβαλλόμενων και στη σύναψη των σχετικών συμβάσεων έργου.
2. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περισσότερων
των μία Κατηγοριών με μία αίτηση με αναφορά όλων των κατηγοριών για τις οποίες
ενδιαφέρεται και των οικείων προσόντων .
3. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης οι τυχόν τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της αλλοδαπής (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) που θα υποβληθούν,
πρέπει να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης περί αντιστοιχίας και ισοτιμίας του
ΔΟΑΤΑΠ.
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4. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας
γίνεται με βάση τα πιστοποιητικά που αποδέχεται το ΑΣΕΠ.
5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης
σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
6. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης η εργασιακή εμπειρία θα τεκμηριωθεί με βεβαίωση
από τον ασφαλιστικό φορέα του υποψηφίου για την αντίστοιχη χρονική περίοδο
απασχόλησης συνοδευόμενη από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να τεκμηριώσει το
αντικείμενο της εργασίας του υποψηφίου (πχ. αντίγραφα συμβάσεων που έχει εκτελέσει,
αντίγραφα δελτίων παροχής υπηρεσιών κτλ.).
7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη
σύμβασης 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, ο οποίος θα
αναρτηθεί μαζί με τις αντίστοιχες βαθμολογίες των υποψηφίων στο site του ΕΟΜ για την
πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων και την ενίσχυση διαφάνειας της διαδικασίας και
όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
8. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Επιλογής ή ακόμα και μετά την
τυχόν σύναψη της σύμβασης, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα
δικαιολογητικά, η πρόκριση του υποψηφίου θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση δε που αυτό
συμβεί μετά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, η αυτοδίκαια τυχόν καταβληθείσα
εργολαβική αποζημίωση επιστρέφεται ή ανακτάται με τη διαδικασία περί «αχρεωστήτως
καταβληθέντων» ποσών, εκτός των συνεπειών που επιφέρει η ψευδής ή ανακριβής
υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86.
9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης δύναται
να

πραγματοποιηθεί

αντικατάσταση

του/των

επιλεχθέντος/ντων

με

άλλον/ους

ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
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Το έργο που έχει εκτελεστεί μέχρι τη στιγμή της αντικατάστασης και τα παραδοτέα που
έχουν παραληφθεί παραμένουν στη διάθεση του ΕΟΜ και δεν εγείρεται καμία απαίτηση για
επιστροφή της αμοιβής του αντικατασταθέντος που έχει καταβληθεί μέχρι τη στιγμή της
αντικατάστασης.
10. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΟΜ να συνάψει
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΟΜ
διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη
διακριτική ευχέρεια ως προς την σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης
οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο της «Διαύγειας»,
http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/find/unit:979, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του
Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επίσης θα αναρτηθεί για 10 ημέρες στον ιστότοπο του ΕΟΜ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 21/07/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ.

Καθηγητής Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης
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Πίνακας προσδιορισμού Yποπαραδοτέων ή και Προπαραδοτέων κάθε Παραδοτέου και αντιστοίχισης
Παραδοτέου ή Υποπαραδοτέου ή Προπαραδοτέου ανά φυσικό πρόσωπο καθώς και απαιτούμενης για
την εκπόνηση του ανθρωποπροσπάθεια
Υποπαραδοτέο (ή τελικό παραδοτέο ή προπαραδοτέο)
Π1.1
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 1-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ ΙΣΤΟΙ
ΙΑΤΡΟΣ 12-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΙΑΤΡΟΣ 13-ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ

Θεσμικά/λειτουργικά κενά-Προσανατολισμοί διαμόρφωσης θεσμικού
πλαισίου στον τομέα της μεταμόσχευσης
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης ιστών στο
παραδοτέο Π1.1 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης συμπαγών
οργάνων στο παραδοτέο Π1.1 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ανοσολογίας στο παραδοτέο
Π1.1 <<………>>

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π1.2

Έκθεση πεπραγμένων® για το παραδοτέο Π.1.1

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ

Θεσμικά/λειτουργικά κενά-Προσανατολισμοί διαμόρφωσης και
συντήρησης μητρώων αδειοδοτημέων φορέων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π1.3

Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Βιολογικές διαστάσεις (DNA, τυποποίηση HLA, ιστοσυμβατότητα,
κωδικοποιήσεις, μητρώα) του πεδίου της μεταμόσχευσης κυττάρων
(αακ/οπα) στο παραδοτέο Π.1.3 <<………>>

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 16-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Ιατρικές διαστάσεις των διαδικασιών δωρεάς ΑΑΚ

Π1.4
ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Βιολογικές διαστάσεις (DNA, τυποποίηση HLA, ιστοσυμβατότητα,
κωδικοποιήσεις, μητρώα) του πεδίου της μεταμόσχευσης ιστών και
κυττάρων (αακ/οπα) στο παραδοτέο Π.1.4 <<………>>

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 16-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Διακίνηση ΑΑΚ και εφαρμογή Ενιαίου Ευρωπαικού Κωδικού

Π1.5
ΙΑΤΡΟΣ 4-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 5-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ

Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της οφθαλμιατρικής χειρουργικής
στο παραδοτέο Π1.5 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ορθοπεδικής χειρουργικής στο
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ΧΕΙΡ/ΓΟΣ

παραδοτέο Π1.5 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της πλαστικής χειρουργικής στο
ΙΑΤΡΟΣ 6-ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
παραδοτέο Π1.5 <<………>>
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Π2.1
Θεσμικά/λειτουργικά κενά-Προσανατολισμοί διαμόρφωσης θεσμικού
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 2
πλαισίου ως προς το πεδίο του παραδοτέου Π.2.1 <<………>>
ΙΑΤΡΟΣ 12-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης συμπαγών
ΟΡΓΑΝΩΝ
οργάνων στο παραδοτέο Π2.1 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ανοσολογίας στο παραδοτέο
ΙΑΤΡΟΣ 13-ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
Π2.1 <<………>>
Βασικές αρχές, Γενικές απαιτήσεις και Περίγραμμα πλαισίου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ποιότητας στο πεδίο του παραδοτέου Π2.1 <<………>>
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Π2.2
Θεσμικά/λειτουργικά κενά-Προσανατολισμοί διαμόρφωσης θεσμικού
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 2
πλαισίου ως προς το πεδίο του παραδοτέου Π.2.2 <<………>>
Βασικές αρχές, Γενικές απαιτήσεις και Περίγραμμα πλαισίου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ποιότητας στο πεδίο του παραδοτέου Π2.2 <<………>>
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μοντελοποίηση μεταμοσχευτικής αλυσίδας ιστών/κυττάρων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Π2.3
Θεσμικά/λειτουργικά κενά-Προσανατολισμοί διαμόρφωσης θεσμικού
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 2
πλαισίου ως προς το πεδίο του παραδοτέου Π.2.3 <<………>>
ΙΑΤΡΟΣ 12-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης συμπαγών
ΟΡΓΑΝΩΝ
οργάνων στο παραδοτέο Π2.3 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ανοσολογίας στο παραδοτέο
ΙΑΤΡΟΣ 13-ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
Π2.3 <<………>>
Βασικές αρχές, Γενικές απαιτήσεις και Περίγραμμα πλαισίου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ποιότητας στο πεδίο του παραδοτέου Π2.3 <<………>>
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Π2.4
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ανοσολογίας στο παραδοτέο
ΙΑΤΡΟΣ 13-ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
Π2.4 <<………>>
Βασικές αρχές, Γενικές απαιτήσεις και Περίγραμμα πλαισίου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ποιότητας στο πεδίο του παραδοτέου Π2.4 <<………>>
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
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Π2.5
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 12-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Θεσμικά/λειτουργικά κενά-Προσανατολισμοί διαμόρφωσης θεσμικού
πλαισίου ως προς το πεδίο του παραδοτέου Π.2.5 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης συμπαγών
οργάνων στο παραδοτέο Π2.5 <<………>>
Βασικές αρχές, Γενικές απαιτήσεις και Περίγραμμα πλαισίου
ποιότητας στο πεδίο του παραδοτέου Π2.5 <<………>>

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π2.6

Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ

Θεσμικά/λειτουργικά κενά-Προσανατολισμοί διαμόρφωσης θεσμικού
πλαισίου ως προς το πεδίο του παραδοτέου Π.2.6 <<………>>

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π3.1

Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..

ΙΑΤΡΟΣ 6-ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 9-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 11-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 13-ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 15-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π3.2
ΙΑΤΡΟΣ 14-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 15-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π3.3
ΙΑΤΡΟΣ 9-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 11-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ

Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της πλαστικής χειρουργικής στο
παραδοτέο Π3.1 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης καρδιάς στο
παραδοτέο Π3.1 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης παγκρέατος στο
παραδοτέο Π3.1 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ανοσολογίας στο παραδοτέο
Π3.1 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της εντατικολογίας στο παραδοτέο
Π3.1 <<………>>
Απαιτήσεις και δέσμες δραστηριοτήτων πλαισίου ποιότητας στις
κρίσιμες διαδικασίες του πεδίου του παραδοτέου Π3.1 <………>>
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της αναισθησιολογίας στο παραδοτέο
Π3.2 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της εντατικολογίας στο παραδοτέο
Π3.2 <<………>>
Απαιτήσεις και δέσμες δραστηριοτήτων πλαισίου ποιότητας στις
κρίσιμες διαδικασίες του πεδίου του παραδοτέου Π3.2 <<………>>
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης καρδιάς στο
παραδοτέο Π3.3 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης παγκρέατος στο
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ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 15-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π3.4
ΙΑΤΡΟΣ 9-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 11-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 13-ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π3.5
ΙΑΤΡΟΣ 16-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

παραδοτέο Π3.3 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της εντατικολογίας στο παραδοτέο
Π3.3 <<………>>
Απαιτήσεις και δέσμες δραστηριοτήτων πλαισίου ποιότητας στις
κρίσιμες διαδικασίες του πεδίου του παραδοτέου Π3.3 <<………>>
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης καρδιάς στο
παραδοτέο Π3.4 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης παγκρέατος στο
παραδοτέο Π3.4 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ανοσολογίας στο παραδοτέο
Π3.4 <<………>>
Απαιτήσεις και δέσμες δραστηριοτήτων πλαισίου ποιότητας στις
κρίσιμες διαδικασίες του πεδίου του παραδοτέου Π3.4 <<………>>
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Η διαχείριση δότη στο πλαίσιο της συντονιστικής διαδικασίας ΑΑΚ
Βιολογικές διαστάσεις (DNA, τυποποίηση HLA, ιστοσυμβατότητα,
κωδικοποιήσεις, μητρώα) του πεδίου της μεταμόσχευσης κυττάρων
(αακ/οπα) στο παραδοτέο Π.3.5 <<………>>
Απαιτήσεις και δέσμες δραστηριοτήτων πλαισίου ποιότητας στις
κρίσιμες διαδικασίες του πεδίου του παραδοτέου Π3.5 <<………>>

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π3.6

Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..

ΙΑΤΡΟΣ 16-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Η καταλληλότητα δότη ΑΑΚ στο πλαίσιο της ανάπτυξης και
διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Α.Α.Κ.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βιολογικές διαστάσεις (DNA, τυποποίηση HLA, ιστοσυμβατότητα,
κωδικοποιήσεις, μητρώα) του πεδίου της μεταμόσχευσης ιστών και
κυττάρων (αακ/οπα) στο παραδοτέο Π.3.6 <<………>>
Απαιτήσεις και δέσμες δραστηριοτήτων πλαισίου ποιότητας στις
κρίσιμες διαδικασίες του πεδίου του παραδοτέου Π3.6 <<………>>

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π3.7

Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ

Θεσμικά/λειτουργικά κενά-Προσανατολισμοί διαμόρφωσης και
συντήρησης τευχών ενημέρωσης στα πεδία του παραδοτέου Π3.7
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ΙΑΤΡΟΣ 5-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 6-ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 9-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 11-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 15-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π3.8
ΙΑΤΡΟΣ 15-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π4.1
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 1-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ ΙΣΤΟΙ
ΙΑΤΡΟΣ 12-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΙΑΤΡΟΣ 13-ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ

<<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ορθοπεδικής χειρουργικής στο
παραδοτέο Π3.7 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της πλαστικής χειρουργικής στο
παραδοτέο Π3.7 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης καρδιάς στο
παραδοτέο Π3.7 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης παγκρέατος στο
παραδοτέο Π3.7 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της εντατικολογίας στο παραδοτέο
Π3.7 <<………>>
Στοιχεία περιεχομένου περιεχομένου ψυχολογικής φύσεως στην
ενημέρωση των ομάδων πληθυσμού-στόχου του παραδοτέου Π3.7
<<………>> (υποπαραδοτέο)
Στοιχεία περιεχομένου κοινωνικής φύσεως στην ενημέρωση των
ομάδων πληθυσμού-στόχου του παραδοτέου Π3.7 <<………>>
(υποπαραδοτέο)
Απαιτήσεις και δέσμες δραστηριοτήτων πλαισίου ποιότητας στις
κρίσιμες διαδικασίες του πεδίου του παραδοτέου Π3.7 <<………>>
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της εντατικολογίας στο παραδοτέο
Π3.8 <<………>>
Ψυχολογικές διαστάσεις της προσέγγισης των ομάδων πληθυσμούστόχου του παραδοτέου Π3.8 <<………>> (υποπαραδοτέο)
Κοινωνικές διαστάσεις της προσέγγισης των ομάδων πληθυσμούστόχου του παραδοτέου Π3.8 <<………>> (υποπαραδοτέο)
Απαιτήσεις και δέσμες δραστηριοτήτων πλαισίου ποιότητας στις
κρίσιμες διαδικασίες του πεδίου του παραδοτέου Π3.8 <<………>>
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Θεσμικά/λειτουργικά κενά συστήματος αδειοδότησηςΠροσανατολισμοί διαμόρφωσης πρότυπου τεύχους όρων και
προυποθέσεων λειτουργίας και πρότυπης λίστας ελέγχου
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης ιστών στο
παραδοτέο Π4.1 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης συμπαγών
οργάνων στο παραδοτέο Π4.1 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ανοσολογίας στο παραδοτέο
Π4.1 <<………>>
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οδηγίες ενσωμάτωσης του πλαισίου ποιότητας-ασφάλειαςβιοεπαγρύπνισης στο πρότυπο τεύχος όρων και προυποθέσεων
λειτουργίας και στην πρότυπη λίστα ελέγχου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π4.2

Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 2
ΙΑΤΡΟΣ 9-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 14-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 15-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π4.3
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 9-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 11-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 13-ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Θεσμικά/λειτουργικά κενά συστήματος αδειοδότησηςΠροσανατολισμοί διαμόρφωσης τεύχους όρων και προυποθέσεων
λειτουργίας και πρότυπης λίστας ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου
Π4.2 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης καρδιάς στο
παραδοτέο Π4.2 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της αναισθησιολογίας στο παραδοτέο
Π4.2 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της εντατικολογίας στο παραδοτέο
Π4.2 <<………>>
Οδηγίες ενσωμάτωσης απαιτήσεων για το πλαίσιο ποιότηταςασφάλειας-βιοεπαγρύπνισης στους όρους και προυποθέσεις
λειτουργίας και στη λίστα ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου Π4.2
<<………>>
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Θεσμικά/λειτουργικά κενά συστήματος αδειοδότησηςΠροσανατολισμοί διαμόρφωσης τεύχους όρων και προυποθέσεων
λειτουργίας και πρότυπης λίστας ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου
Π4.3 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης καρδιάς στο
παραδοτέο Π4.3 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης παγκρέατος στο
παραδοτέο Π4.3 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ανοσολογίας στο παραδοτέο
Π4.3 <<………>>
Οδηγίες ενσωμάτωσης απαιτήσεων για το πλαίσιο ποιότηταςασφάλειας-βιοεπαγρύπνισης στους όρους και προυποθέσεις
λειτουργίας και στη λίστα ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου Π4.3
<<………>>

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π4.4

Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 2

Θεσμικά/λειτουργικά κενά συστήματος αδειοδότησηςΠροσανατολισμοί διαμόρφωσης τεύχους όρων και προυποθέσεων
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ΙΑΤΡΟΣ 4-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 5-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 6-ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 9-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 14-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π4.5
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 4-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 5-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 6-ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 9-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π4.6
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 2

λειτουργίας και πρότυπης λίστας ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου
Π4.4 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της οφθαλμιατρικής χειρουργικής
στο παραδοτέο Π4.4 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ορθοπεδικής χειρουργικής στο
παραδοτέο Π4.4 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της πλαστικής χειρουργικής στο
παραδοτέο Π4.4 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης καρδιάς στο
παραδοτέο Π4.4 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της αναισθησιολογίας στο παραδοτέο
Π4.4 <<………>>
Βιολογικές διαστάσεις (DNA, τυποποίηση HLA, ιστοσυμβατότητα,
κωδικοποιήσεις, μητρώα) του πεδίου της μεταμόσχευσης ιστών και
κυττάρων (αακ/οπα) στο παραδοτέο Π.4.4 <<………>>
Οδηγίες ενσωμάτωσης απαιτήσεων για το πλαίσιο ποιότηταςασφάλειας-βιοεπαγρύπνισης στους όρους και προυποθέσεις
λειτουργίας και στη λίστα ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου Π4.4
<<………>>
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Θεσμικά/λειτουργικά κενά συστήματος αδειοδότησηςΠροσανατολισμοί διαμόρφωσης τεύχους όρων και προυποθέσεων
λειτουργίας και πρότυπης λίστας ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου
Π4.5 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της οφθαλμιατρικής χειρουργικής
στο παραδοτέο Π4.5 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ορθοπεδικής χειρουργικής στο
παραδοτέο Π4.5 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της πλαστικής χειρουργικής στο
παραδοτέο Π4.5 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης καρδιάς στο
παραδοτέο Π4.5 <<………>>
Οδηγίες ενσωμάτωσης απαιτήσεων για το πλαίσιο ποιότηταςασφάλειας-βιοεπαγρύπνισης στους όρους και προυποθέσεις
λειτουργίας και στη λίστα ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου Π4.5
<<………>>
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Θεσμικά/λειτουργικά κενά συστήματος αδειοδότησης-
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ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π4.7
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 4-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 5-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 6-ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 9-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π4.8
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 4-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 5-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ

Προσανατολισμοί διαμόρφωσης τεύχους όρων και προυποθέσεων
λειτουργίας και πρότυπης λίστας ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου
Π4.6 <<………>>
Βιολογικές διαστάσεις (DNA, τυποποίηση HLA, ιστοσυμβατότητα,
κωδικοποιήσεις, μητρώα) του πεδίου της μεταμόσχευσης οπα στο
παραδοτέο Π.4.6 <<………>>
Οδηγίες ενσωμάτωσης απαιτήσεων για το πλαίσιο ποιότηταςασφάλειας-βιοεπαγρύπνισης στους όρους και προυποθέσεις
λειτουργίας και στη λίστα ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου Π4.6
<<………>>
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Θεσμικά/λειτουργικά κενά συστήματος αδειοδότησηςΠροσανατολισμοί διαμόρφωσης τεύχους όρων και προυποθέσεων
λειτουργίας και πρότυπης λίστας ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου
Π4.7 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της οφθαλμιατρικής χειρουργικής
στο παραδοτέο Π4.7 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ορθοπεδικής χειρουργικής στο
παραδοτέο Π4.7 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της πλαστικής χειρουργικής στο
παραδοτέο Π4.7 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης καρδιάς στο
παραδοτέο Π4.7 <<………>>
Βιολογικές διαστάσεις (DNA, τυποποίηση HLA, ιστοσυμβατότητα,
κωδικοποιήσεις, μητρώα) του πεδίου της μεταμόσχευσης ιστών και
κυττάρων (αακ/οπα) στο παραδοτέο Π.4.7 <<………>>
Οδηγίες ενσωμάτωσης απαιτήσεων για το πλαίσιο ποιότηταςασφάλειας-βιοεπαγρύπνισης στους όρους και προυποθέσεις
λειτουργίας και στη λίστα ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου Π4.7
<<………>>
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Θεσμικά/λειτουργικά κενά συστήματος αδειοδότησηςΠροσανατολισμοί διαμόρφωσης τεύχους όρων και προυποθέσεων
λειτουργίας και πρότυπης λίστας ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου
Π4.8 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της οφθαλμιατρικής χειρουργικής
στο παραδοτέο Π4.8 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ορθοπεδικής χειρουργικής στο
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ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 6-ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 9-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π4.9
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 4-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 5-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 6-ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 9-ΜΕΤΑΜ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Π4.10
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ 13-ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ 16-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

παραδοτέο Π4.8 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της πλαστικής χειρουργικής στο
παραδοτέο Π4.8 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης καρδιάς στο
παραδοτέο Π4.8 <<………>>
Οδηγίες ενσωμάτωσης απαιτήσεων για το πλαίσιο ποιότηταςασφάλειας-βιοεπαγρύπνισης στους όρους και προυποθέσεις
λειτουργίας και στη λίστα ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου Π4.8
<<………>>
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Θεσμικά/λειτουργικά κενά συστήματος αδειοδότησηςΠροσανατολισμοί διαμόρφωσης τεύχους όρων και προυποθέσεων
λειτουργίας και πρότυπης λίστας ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου
Π4.9 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της οφθαλμιατρικής χειρουργικής
στο παραδοτέο Π4.9 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ορθοπεδικής χειρουργικής στο
παραδοτέο Π4.9 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της πλαστικής χειρουργικής στο
παραδοτέο Π4.9 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της μεταμόσχευσης καρδιάς στο
παραδοτέο Π4.9 <<………>>
Οδηγίες ενσωμάτωσης απαιτήσεων για το πλαίσιο ποιότηταςασφάλειας-βιοεπαγρύπνισης στους όρους και προυποθέσεις
λειτουργίας και στη λίστα ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου Π4.9
<<………>>
Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
Θεσμικά/λειτουργικά κενά συστήματος αδειοδότησηςΠροσανατολισμοί διαμόρφωσης τεύχους όρων και προυποθέσεων
λειτουργίας και πρότυπης λίστας ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου
Π4.10 <<………>>
Ιατρικές διαστάσεις του πεδίου της ανοσολογίας στο παραδοτέο
Π4.10 <<………>>
Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας ενός κέντρου δοτών Α.Α.Κ.
Βιολογικές διαστάσεις (DNA, τυποποίηση HLA, ιστοσυμβατότητα,
κωδικοποιήσεις, μητρώα) του πεδίου της μεταμόσχευσης αακ στο
παραδοτέο Π.4.10 <<………>>
Οδηγίες ενσωμάτωσης απαιτήσεων για το πλαίσιο ποιότητας-
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ασφάλειας-βιοεπαγρύπνισης στους όρους και προυποθέσεις
λειτουργίας και στη λίστα ελέγχου στο πεδίο του παραδοτέου Π4.10
<<………>>
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

Έκθεση πεπραγμένων για το παραδοτέο …..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Γενικά
Όλα τα αντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένα.
Όπου ζητείται Αντίγραφο τίτλου σπουδών προσκομίζεται Τίτλος σπουδών ημεδαπού ή
αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη στον οποίο να
αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση
που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να
υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο
δεκαδικά ψηφία.
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους ρητά
αναφερόμενους στην οικεία προκήρυξη υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως
βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο ανήκει το
Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται
σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου
που ζητείται από την προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή,
ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη
απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και
αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία
της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το
γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε
τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη
μετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται
στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα
υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία
και αντιστοιχία.
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2. Ειδικά
Παρακάτω εξειδικεύονται οι απαιτήσεις για όσα από τα δικαιολογητικά χρειάζονται
περαιτέρω εξειδίκευση
Α) Για τις θέσεις:
Α.3. ΙΑΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΙΣΤΩΝ
Α.4. ΙΑΤΡΟΣ – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Α.5. ΙΑΤΡΟΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Α.6. ΙΑΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
Α.7. ΙΑΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Α.8. ΙΑΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
Α.9. ΙΑΤΡΟΣ – ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
Α.10. ΙΑΤΡΟΣ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
Α.11. ΙΑΤΡΟΣ – ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
Α.12 ΙΑΤΡΟΣ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας η οποία χορηγείται από τον αρμόδιο Υπουργό
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ) ) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

B) Για την θέση: Α.13. ΒΙΟΛΟΓΟΣ
Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας

Γ) Για την θέση: Α.14. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Πτυχίο Ψυχολογίας
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση
στην Ψυχολογία 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
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Δ) Για την θέση: Α.15. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
Ε) Για την θέση: Α.16. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής.
ΣΤ) Για τη θέση: Α.17. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πτυχίο Μαθηματικών ή Φυσικής ή Χημείας ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή
Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών ή Βιοχημείας ή
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής ή Ιατρικής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Τίτλοι σχετικοί με τη Δημόσια Διοίκηση ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής ή οποιοσδήποτε τίτλος σπουδών με κατεύθυνση τη Δημόσια Διοίκηση
συνοδευόμενος από τη σχετική βεβαίωση της παραγράφου 1 του παρόντος.
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι
οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμός
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον
Ο.Ε.Ε.Κ.
Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή
τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία
πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της με αριθμό
121929/Η/31.7.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/1.8.2014).
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α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθμ.
Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
(30.11.2012 με την αριθμ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α.Ε.)
(22.2.2006),
ΒΕΛΛΟΥΜ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational Services (ΔΠ 35945/28.7.2017
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ
Ε.Ε.) (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT
Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.)
(17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)
(14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ
- TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της
ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝ-ΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
(Με την αριθμ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας
της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30.9.2009)
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
(10.4.2014).
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
(21.1.2015)
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ)
ιγ)
PROCERT
Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική
Εταιρεία
«PROCERT»
(ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» (ΔΠ/38566/3.9.2018
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profi le Certificate
ECDL Profi le Certificate (Offi ce Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή)
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People Cert Computer Skills Level 1
β) Vellum Global Educational Services S.A.
Cambridge International Diploma in IT Skills
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
Vellum Diploma in IT Skills
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
Infotest Certified Basic User (ICBU)
Infotest Microsoft Certified Application Specialist
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT
Key Cert IT Basic
Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
Certified Computer User (CCU)
Certification Proficiency in IT Skills, CPIT
ζ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS
CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ
Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) Basic ή
Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) Integration Skills ή
Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) Infocert
Unities
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Basic Office
Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GLOBAL CERT»
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
Global Basic Office
Global Advanced Plus
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Global Intermediate Express
Global Office Expert
ια)
UNICERT
UNIVERSAL
CERTIFICATION
SOLUTIONS-ΦΟΡΕΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Unicert Primary
Unicert Primary Διαθεματικό
Unicert Advanced Plus
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε.
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist
Infotest Certified Basic User
Microsoft Certified Application Specialist
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT»
PRO-Cert IT User
ιδ)
Ελληνικό
Ινστιτούτο
Πιστοποιήσεων
ΙΚΕ
«ΕΛ.ΙΝ.Π.»
Πληροφορικής/Certified Computer User
ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»
EXAMS CERT BASIC
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών
γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε
συνδυασμό των ενοτήτων «Επεξεργασία Κειμένου», «Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες
Διαδικτύου»).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες
από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί,
μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω
πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος
πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν
γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους
παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
(εταιρεία Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην
TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT
Hellas Α.Ε.).
Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά
Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής
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του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων
που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από
φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία
πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας (παρ. 6
του άρ. 12 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’/10.9.2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται
παρ. 5 στο άρ. 38 του ν. 4186/2013).
2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται
κατωτέρω.
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι
υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’
επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα
μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε
Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου
είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή
βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν
επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα
οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του
χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την
κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές
προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δε δομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι
απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις
υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης
ή
κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
4. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που
χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από
σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως
ισχύει)
1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
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- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
- Επιστήμης Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
- Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
- Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Πληροφορικής, ή
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
- Απολυτήριος τίτλος:
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i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)
αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.
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 π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη)
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι
από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει
φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που
χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική
γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα
αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται
η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική Βάσει των ανωτέρω

καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς,
βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού
γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 200230
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή
του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
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overall score 200-210
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall
score 200-210
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από
8,5 και άνω.
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)ή του
Michigan Language Assessment.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του
EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI
Level 3 Certifi cate in ESOL
International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(CEFR C2)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
«Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework
equivalent level C2) (μέχρι 31.8.2009)
• Ascentis Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University - Certifi cate of English Language Profi ciency (MSU - CELP):
CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level
(Gatehouse Awards).
• NOCN Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening,
Reading, Writing, Speaking).
• LRN Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2)
• GA Level 3 Certifi cate in ESOL International -(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certifi cate in
ESOL International (Classic C2)

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
• C2 -LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)
(MasteryC2) και C2LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2)
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
την απόδειξη της άριστης γνώσης)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 180-199
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score
180-190
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή
του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από
7 έως 8.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - HIGHER (BEC HIGHER) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 180-199
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 180-190
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του
EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE
LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής
γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ-USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από
785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI
Level 2 Certifi cate in ESOL
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International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(CEFR C1)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε
περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
«Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework
equivalent level C1) ) (μέχρι 31.8.2009)
• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS)
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level
(Gatehouse Awards).
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading,
Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91
έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENT.
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENT.
• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
• GA Level 2 Certificate in ESOL International -(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certifi cate in
ESOL International (Classic C1)
• C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)
(Expert C1) και C1 -LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking)
(Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 160-179.
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall
score 160-179
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή
του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από
5,5 έως 6,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT
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ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 160-179
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 160-170
• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score
160-170
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ή του
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (CEF B2)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE
LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) -COMMUNICATOR-και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από
505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI
Level 1 Certifi cate in ESOL
International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(CEFR B2)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε
περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
«Distinction” ή “Credit.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework
equivalent level B2) ) (μέχρι
31.8.2009)
• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University - Certificate of English Language Competency (MSU - CELC):
CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level
(Gatehouse Awards).
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
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• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading,
Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80
έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENT
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• GA Level 1 Certificate in ESOL International -(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL
International (Classic B2)
• Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)
(Communicator B2) και Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International
(Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής
γνώσης).
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη
της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική
αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε
περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο
πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο
αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. - ΟPTION LETTRES ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο
τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) ParisSorbonne Universite.
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) ParisSorbonne Universite.
• Certifi cat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
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• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό
Ινστιτούτο Ελλάδος.
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1)
Paris-Sorbonne Universite.
• Certifi cat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό
Ινστιτούτο Ελλάδος.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite.
• Certifi cat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο Β2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν,
απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία
Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Goethe-Zertifi kat C2: Gro.es Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Horen,
Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
 Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου
Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011)
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του
Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011)
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011)
• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Horen,
Schreiben, Sprechen)
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• GOETHE - ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
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• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι
31.12.2014). Από 1.1.2015 OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT C1.
Από 1.1.2018 OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΗΤΑ
1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTANDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• GOETHE - ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι
31.12.2014). Από 1.1.2015 OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT Β2.
Από 1.1.2018 OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ
1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)
•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου
Αθηνών)
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του
Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον
Ιούνιο 2014)
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του
Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
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• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του
Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό
Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν,
απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑθηνώνΥπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι
το 2008)
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002)
(από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ισπανίας)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE)
(μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ
Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
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• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
•
СЕРТИФИКАТ
РУССКИЙ
ЯЗЫК
КАК
ИНОСТРАННЫЙ
ЧЕТВЁРТЫЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου
της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό
Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως
31.12.2014).
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν»,
«Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της
Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού
Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ)
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V.
Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό
Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31.12.2014).
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν»,
«Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της
Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού
Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ)
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την
παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V.
Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό
Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31.12.2014).
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν»,
«Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της
Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού
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Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ)
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
Ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ (άρθρο 33 του ν. 4521/2018 - ΦΕΚ 38 Α΄)
Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2/Β2)
αποδεικνύεται ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
Certificate of the Arabic Language Proficient Level - C2 του Πανεπιστημίου «An-Najah
National University της Nablus»
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
Certificate of the Arabic Language Advanced Level - C1 του Πανεπιστημίου «An-Najah
National University της Nablus»
(γ) Καλή γνώση (Β2):
Certificate of the Arabic Language Experienced Level - B2 του Πανεπιστημίου «An-Najah
National University της Nablus»
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας
αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται
επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία
ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται
ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά
την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι
σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια
γλώσσα.
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β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου
αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας
(π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να
αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά
περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

Εργασιακή Εμπειρία
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε
καθήκοντα ή έργα, των αντικειμένων που περιγράφονται ανά θέση.
Για τον υπολογισμό της κατά περίπτωση εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο των
προκηρυσσομένων θέσεων, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης μετά την απόκτηση
των τίτλων σπουδών με τους οποίους ο υποψήφιος μετέχει στην διαγωνιστική διαδικασία
απαιτούμενων από την προκήρυξη διδακτορικών ή μεταπτυχιακών ή βασικών τίτλων
σπουδών.
Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του γνωστικού
αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:
1. Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
•Βεβαίωση

του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια
της ασφάλισης.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού
φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να
προκύπτει η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της ανωτέρω εμπειρίας καθώς και οι
υπηρεσιακές μονάδες που διανύθηκε αυτή.
Ειδικότερα, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, εφόσον από την βεβαίωση του
ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το αντικείμενο της εμπειρίας, δύναται να προσκομίσουν
σχετική βεβαίωση εργοδότη με σαφή περιγραφή της θέσης.
2. Για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες
•Βεβαίωση

του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια
της ασφάλισης.
και
•Μια

τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν
ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της εν λόγω εμπειρίας.
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Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που
απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:
•Όταν

κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η
χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή
αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του
ενδιαφερομένου.
•Όταν

κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική
διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το
συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά
τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
•Όταν

ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής
μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.
•Στις

περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης
επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής
απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους –
μέλους προέλευσης.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο
εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.
*Για τις περιπτώσεις στελεχών που θα επιλεγούν για τις θέσεις της παρούσας
πρόσκλησης και θα απασχοληθούν κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου
31 του Ν. 3528/2007 απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής άδειας άσκησης
ιδιωτικού έργου.
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
I) Τίτλοι Σπουδών (αφορά σε όλες τις κατηγορίες)

α/α

Τίτλος

Ίδρυμα

Βαθμός

Έτος
κτήσης

1
2
3
4
5

II) Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος ή Βεβαιώσεις ή Άλλες Επαγγελματικές Άδειες (σε όποια

κατηγορία απαιτείται)
α/α

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΑ

Φορέας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
ή Βεβαίωσης ή Άλλης Επαγγελματικής
Άδειας

1
2
3

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ημερομηνία
Κτήσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

III) Τίτλος Ιατρικής ειδικότητας (σε όποια κατηγορία απαιτείται)

α/α

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΑ

Φορέας Άδειας Χρήσης Τίτλου Ιατρικής
Ειδικότητας

Ημερομηνία
Κτήσης

1
2

IV) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου/Ένωσης (σε όποια κατηγορία

απαιτείται)
α/α

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΑ

Ένωση/Σύλλογος

Ημερομηνία
Κτήσης

1

V) Μόνιμος Υπάλληλος Υπ. Υγείας με κατ’ ελάχιστον 2 έτη εμπειρίας στη θέση
προϊσταμένου Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και
Εποπτευόμενων Φορέων ή στη θέση προϊσταμένου Τμήματος Εποπτευόμενων Φορέων

(αφορά στις κατηγορίες Α.1 και Α.2)

Θέση Ευθύνης

Διάστημα

Διεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας Νοσηλευτικών
Μονάδων και Εποπτευόμενων
Φορέων

(από…………………….
έως…………………….)

Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων

(από…………………….
έως…………………….)

VI) Γνώση Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (αφορά στην κατηγορία Α.16)

α/α

Πιστοποιητικό

Γνωστικό αντικείμενο

1

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

2
3

VII) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (αφορά στην κατηγορία Α.16)

α/α

Τίτλος Πιστοποιητικού

Φορέας που το εξέδωσε

1
2

VIII) Εργασιακή εμπειρία στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων (αφορά στις κατηγορίες Α.3

έως Α.12)
α/α

Από

Έως

Μήνες
απασχόλησης

Φορέας/Εργοδότης

1

2

3

4

5

6

7

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδικότητα - Καθήκοντα
(συνοπτικά)

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

8

IX) Εργασιακή εμπειρία στο πεδίο της πιστοποίησης ποιότητας (αφορά στην κατηγορία

Α.17)
α/α

Από

Έως

Μήνες
απασχόλησης

Φορέας/Εργοδότης

Ειδικότητα - Καθήκοντα
(συνοπτικά)

1

2

3

4

5

6

7

8

X) Εργασιακή εμπειρία στον τομέα της ψυχικής υγείας (αφορά στην κατηγορία Α.15)

α/α

Από

Έως

Μήνες
απασχόλησης

Φορέας/Εργοδότης

1

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδικότητα - Καθήκοντα
(συνοπτικά)

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

2

3

4

5

6

7

8

XΙ) Εργασιακή εμπειρία στον τομέα της επιστήμης της ψυχολογίας (αφορά στην

κατηγορία Α.14)
α/α

Από

Έως

Μήνες
απασχόλησης

Φορέας/Εργοδότης

1

2

3

4

5

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδικότητα - Καθήκοντα
(συνοπτικά)

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

6

7

8

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
I) Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών (αφορά στην κατηγορία Α.16)

α/α

Τίτλος Πιστοποιητικού

Φορέας που το εξέδωσε

1
2

II) Εργασιακή εμπειρία στις διαδικασίες διοικητικής υποστήριξης (αφορά στην
κατηγορία Α.16)

α/α

Από

Έως

Μήνες
απασχόλησης

Φορέας/Εργοδότης

1

2

3

4

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδικότητα - Καθήκοντα
(συνοπτικά)

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

5

6

7

8

III) Τίτλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο των διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1
2
3

IV) Τίτλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών ή της επιστήμης
της ψυχολογίας

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1
2
3

V) Τίτλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της ιατρικής επιστήμης

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

2
3

VI) Μεταπτυχιακοί Τίτλοι εξειδίκευσης στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1
2
3
4
5

VII) Μεταπτυχιακοί Τίτλοι εξειδίκευσης στο πεδίο των διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1
2
3

VIII) Μεταπτυχιακοί Τίτλοι εξειδίκευσης στο πεδίο της επιστήμης της ψυχολογίας

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1
2
3

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
IX) Μεταπτυχιακοί Τίτλοι εξειδίκευσης στο πεδίο της ιατρικής επιστήμης

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1
2
3

X) Διδακτορικοί Τίτλοι εξειδίκευσης στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1
2
3

XΙ) Διδακτορικοί Τίτλοι εξειδίκευσης στο πεδίο των διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1
2
3

ΧII) Διδακτορικοί Τίτλοι εξειδίκευσης στο πεδίο της επιστήμης της ψυχολογίας

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1
2

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

3

ΧIII) Διδακτορικοί Τίτλοι εξειδίκευσης στο πεδίο της ιατρικής επιστήμης

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1
2
3

XIV) Εργασιακή εμπειρία στο πεδίο των διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας (αφορά
στην κατηγορία Α.17)

α/α

Από

Έως

Μήνες
απασχόλησης

Φορέας/Εργοδότης

1

2

3

4

5

6

7

8

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδικότητα - Καθήκοντα
(συνοπτικά)

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
ΧV) Εργασιακή εμπειρία στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων

α/α

Από

Έως

Μήνες
απασχόλησης

Φορέας/Εργοδότης

Ειδικότητα - Καθήκοντα
(συνοπτικά)

1

2

3

4

5

6

7

8

XVI) Εργασιακή εμπειρία στο πεδίο των διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση

α/α

Από

Έως

Μήνες
απασχόλησης

Φορέας/Εργοδότης

1

2

3

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδικότητα - Καθήκοντα
(συνοπτικά)

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

4

5

6

7

8

XVIΙ) Εργασιακή εμπειρία στο πεδίο της επιστήμης της ψυχολογίας

α/α

Από

Έως

Μήνες
απασχόλησης

Φορέας/Εργοδότης

1

2

3

4

5

6

7

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδικότητα - Καθήκοντα
(συνοπτικά)

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

8

XVIII) Εργασιακή εμπειρία στο πεδίο της ιατρικής επιστήμης

α/α

Από

Έως

Μήνες
απασχόλησης

Φορέας/Εργοδότης

Ειδικότητα - Καθήκοντα
(συνοπτικά)

1

2

3

4

5

6

7

8

XIX) Εργασιακή εμπειρία στο πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών – ιατρική
πληροφορική (αφορά στην κατηγορία Α.13)

α/α

Από

Έως

Μήνες
απασχόλησης

Φορέας/Εργοδότης

1

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδικότητα - Καθήκοντα
(συνοπτικά)

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

2

3

4

5

6

7

8

ΧX) Εργασιακή εμπειρία στο πεδίο των διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας (αφορά
στην κατηγορία Α.17)

α/α

Από

Έως

Μήνες
απασχόλησης

Φορέας/Εργοδότης

1

2

3

4

5

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδικότητα - Καθήκοντα
(συνοπτικά)

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

6

7

8

XXI) Μεταπτυχιακοί Τίτλοι στο πεδίο των διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας (αφορά
στην κατηγορία Α.17)

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1
2
3

XXΙΙ) Διδακτορικοί Τίτλοι στο πεδίο των διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας (αφορά
στην κατηγορία Α.17)

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1
2
3

XXIII) Μεταπτυχιακοί Τίτλοι εξειδίκευσης στο πεδίο επιστήμης των υπολογιστών –
ιατρική πληροφορική (αφορά στην κατηγορία Α.13)

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349

2
3

ΧΙV) Διδακτορικοί Τίτλοι εξειδίκευσης στο πεδίο επιστήμης των υπολογιστών – ιατρική
πληροφορική (αφορά στην κατηγορία Α.13)

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1
2
3

ΧV) Τίτλοι πιστοποίησης σε αναγνωρισμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

1
2
3

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΚΑ2465ΓΛΖ-349
Υπεύθυνη Δήλωση
Α. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Β. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή
αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα
ετών, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (€73.000,00) ευρώ. Σε
περίπτωση ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσής του εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 227
του Ποινικού Κώδικα», δηλώνω ότι:
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησης μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα γενικά, υποχρεωτικά
απαιτούμενα και πρόσθετα μη υποχρεωτικά αλλά βαθμολογούμενα προσόντα για κάθε συγκεκριμένη
θέση που επιλέγω, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη και αναγράφονται στην παρούσα
αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Ν. 1599/1986.
2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της
επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο
δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή,
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με
τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν
το αδίκημα παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση

Συνημμένα:
Βιογραφικό Σημείωμα

Ο/Η υποψήφι………..

Ημερομηνία ………………
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