
 

 

                  

    
Αρ.πρωτ. 506 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018 

 
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών  

για τη θέση με κωδικό  
Health Span 3    

στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Αξιοποίηση και 
ανάδειξη ειδών της Ελληνικής χλωρίδας στο σχεδιασμό καινοτόμων 

διατροφικών συμπληρωμάτων με στοχευμένη δράση σε 
βιομοριακούς δείκτες» με ακρωνύμιο HEALTH SPAN, κωδικό 

πρότασης Τ1ΕΔΚ-05165 και κωδικό πράξης (MIS) 5031229 της 
Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ 

 
 
Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στις 
30/11/2018  στις παρακάτω ιστοσελίδες: 
           http://www.eie.gr/careers_gr.html 

 diavgeia.gov.gr/, (ΑΔΑ: ΩΕΤΘ469ΗΕΠ-ΥΔΒ) 
 
με αντικείμενο μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«Αξιοποίηση και ανάδειξη ειδών της Ελληνικής χλωρίδας στο σχεδιασμό καινοτόμων 

διατροφικών συμπληρωμάτων με στοχευμένη δράση σε βιομοριακούς δείκτες» με ακρωνύμιο 

HEALTH SPAN, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-05165, κωδικό πράξης (MIS) 5031229 της Δράσης 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ και προθεσμία υποβολής βιογραφικών στις 

17/12/2018, η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης Συνεργατών (η οποία ορίστηκε με την από 

2018/15/27.7.2018 σχετική απόφαση του ΔΣ ΕΙΕ) συνεδρίασε στις 18/12/2018, ώρα 14:00, 

στο γραφείο 126, με αντικείμενο την επιλογή συνεργατών για τη θέση με κωδικό Health 

Span 3. Για τη θέση αυτή δεν υπήρξαν υποψηφιότητες επομένως η προκήρυξη κηρύσσεται 

άγονη και η επιτροπή εισηγείται την επαναπροκήρυξη της θέσης: 

 
 
 
 

 
Η Επιτροπή Επιλογής Συνεργατών 

 

 

  

Δρ. Ε. Γκόνος  Δρ. Ν. Χονδρογιάννη Δρ Δ. Μήτσιου 

ΑΔΑ: ΩΛΧΛ469ΗΕΠ-4Μ9



   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Βασικά στοιχεία της θέσης με κωδικό Health Span 3 
 
 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΕΝΑΡΞΗ 

EΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(μήνες) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Θέση Εξωτερικού (ης)  Συνεργάτη (τιδας) 

1 
HEALTHS

PAN_3 
Νοσηλευτής 

(τριας) 

Πραγματοποίηση των 
αιμοληψιών πριν και 
μετά την παρέμβαση με 
το προϊόν, επικοινωνία 
με τους εθελοντές, 
καταγραφή και 
αρχειοθέτηση πλήρους 
ιστορικού τους, 
υπεύθυνος για 
τυχαιοποίηση/ 
τυφλοποίηση και πλήρη 
διαχείριση των 
δειγμάτων καθ’ολη τη 
διάρκεια της κλινικής 
δοκιμής. 

1. Πτυχίο Νοσηλευτικών 
τμημάτων Α.Ε.Ι. & 
Τ.Ε.Ι 

2. Αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε 
αιμοληψίες, 

3. Γνώση λογισμικών 
γραφείου 
(υπολογιστικά φύλλα, 
βάσεις δεδομένων 
κλπ.) 

 

1. Συμμετοχή σε 
ερευνητικά 
έργα και 
κλινικά 
πρωτόκολλα 

2. Εμπειρία σε 
εργαστήριο 

3. Εμπειρία στη 
λήψη και 
αρχειοθέτηση 
ιατρικού 
ιστορικού 

4. Επικοινωνιακές 
και 
οργανωτικές 
δυνατότητες 
(βάσει 
συνέντευξης) 

 

01/02/2018 23 

Πτυχιούχοι 
Νοσηλευτικών 

τμημάτων  
A.E.I. & Τ.Ε.Ι. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας της θέσης με κωδικό Health Span 3 
 

 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Θέση Εξωτερικού (ης)  Συνεργάτη (τιδας) 

1 HEALTHSPAN_3 

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και 
κλινικά πρωτόκολλα 

10 

Φ. Καλατζή 
2107273868 

(fotkalatzi@eie.gr) 

Εμπειρία σε εργαστήριο 10 

Εμπειρία στη λήψη και 
αρχειοθέτηση ιατρικού ιστορικού 

30 

Επικοινωνιακές και οργανωτικές 
δυνατότητες (βάσει συνέντευξης) 

50 

Πτυχίο Νοσηλευτικών τμημάτων 
Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι 

Κριτήριο 
Αποκλεισμού 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
αιμοληψίες 

Κριτήριο 
Αποκλεισμού 

Γνώση λογισμικών 
γραφείου(υπολογιστικά φύλλα, 
βάσεις δεδομένων κλπ.) 

Κριτήριο 
Αποκλεισμού 
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