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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η   

 
Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη Ευφυών Πολυεπίπεδων Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Εξειδικευμένων Αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης για την Εξατομικευμένη Αντιμετώπιση της 

Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας», με κωδικό έργου «Τ1ΕΔΚ-01386» και ακρωνύμιο 

«PEDOBESITY», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής 

Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) 

και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων 

Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»,  με 

επιστημονική υπεύθυνη εκ μέρους του IIBEAA την κ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια 

Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών,  και λαμβάνοντας υπόψη: 

 την από 28.6.2018 ημερομηνία Απόφασης ένταξης Πράξης με ΑΠ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2210 (ΑΔΑ: 

ΩΠΥΙ4653ΠΣ-ΚΛΞ) 

 την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΣ7Τ4694Φ7-6ΞΤ 

 

Προκηρύσσει 

την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, που θα 

συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος: 

 

Μία  (1) θέση αποκλειστικής απασχόλησης εξωτερικού συνεργάτη   

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ / ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

 



 

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις 

ανάγκες που θα προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

 

Αναλυτικά, τα απαιτούμενα προσόντα, και λοιπές πληροφορίες της θέσης, περιγράφονται 

ακολούθως. 

 
Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ / ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Αντικείμενο έργου: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συνέχιση της καταγραφής, η 

πρόληψη, η εξατομικευμένη αντιμετώπιση και η διαχρονική 
παρακολούθηση όλων των παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα ή/και 
παχυσαρκία από την γέννηση μέχρι και την ενηλικίωση στην Ελλάδα με 
χρήση ευφυών πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης 
εξατομικευμένων αποφάσεων. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν 
καινοτόμες τεχνολογίες σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες υποδομές 
και ανθρώπινους πόρους της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και 
με την ενίσχυση του προσωπικού που παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες 
στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, το οποίο 
λειτουργεί καθημερινά στη Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και 
Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο Παίδων ”Η Αγία 
Σοφία“. 
 

Παραδοτέα: Βασικά καινοτόμα αντικείμενα του έργου: 
1. Η συλλογή και ανάλυση κλινικών, αιματολογικών, βιοχημικών, 
ενδοκρινολογικών και γενετικών δεδομένων από τους ασθενείς που 
προσέρχονται στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος. 
2. Η ανίχνευση γονιδιακών πολυμορφισμών που συνδέονται με την 
παχυσαρκία, τον διαβήτη την αντιοξειδωτική ικανότητα, τον δείκτη μάζας 
σώματος ή το αίσθημα ανταμοιβής. 
3. Η ανάπτυξη ειδικού αλγόριθμου κινδύνου ανάπτυξης παχυσαρκίας μέσω 
της σύνδεσης κάθε γονότυπου με το άτομο αλλά και με βιβλιογραφικά 
δεδομένα για τον τρόπο που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την παχυσαρκία 
σε κλινικό ή γενετικό επίπεδο. 
4. Η δημιουργία πλήρως διασυνδεδεμένων εφαρμογών διαδικτύου και 
mobile για την ολοκλήρωση του οικοσυστήματος εφαρμογών για την 
παιδική παχυσαρκία. Οι εφαρμογές θα περιλαμβάνουν ανάπτυξη και 
επέκταση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) του Εθνικού Μητρώου 
Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά 
την Παιδική και Εφηβική Ηλικία, Υποσύστημα πρόσβασης ασθενή στα 
δεδομένα και online παροχής κρίσιμων πληροφοριών, καθώς και mobile 
εφαρμογή για παιδιά, εφήβους και τους γονείς τους. 
5. Η ανάπτυξη πλατφόρμας ευφυούς διαχείρισης δεδομένων (σε πλήρη 
διαλειτουργικότητα με το λογισμικό του Εθνικού Μητρώου Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και 
Εφηβική Ηλικία) με χρήση καινοτόμας μεθοδολογίας Ασαφών Γνωστικών 
Δικτύων και τεχνικών μοντελοποίησης από ανάλυση ιατρικών δεδομένων, 
για την παροχή συμβουλών εξατομικευμένης θεραπείας.  
 
 



 

Συγκεκριμένα συμμετοχή στο/α κάτωθι παραδοτέο/α του έργου: 
• Π.2.1. Αποτελέσματα αιματολογικών, βιοχημικών και ενδοκρινολογικών 
αναλύσεων  
• Π.2.4 Αλγόριθμος κινδύνου ανάπτυξης παχυσαρκίας 

Προβλεπόμενη 
διάρκεια 

συνεργασίας: 

12 μήνες  (με δυνατότητα ανανέωσης έως 24 μηνών) 

Συνολικό κόστος 
έργου ανά μήνα: 

Το συνολικό κόστος για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται σε 250 € ανά 

μήνα. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης 

φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές εφόσον 

ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε 

καθεστώς Φ.Π.Α. 

Ελάχιστα 
απαιτούμενα 

προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Ψυχολογίας 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Κλινική Ψυχολογία 

 Εργασιακή εμπειρία ως Κλινικός Ψυχολόγος  

 Ερευνητική εμπειρία σε έργα/προγράμματα σχετικά με την 
αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα ή παχυσαρκία ή 
ενδοκρινολογικά προβλήματα 

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
Επιθυμητά προσόντα  Γνώση υπολογιστικών συστημάτων σε περιβάλλον Windows ή/και Mac 

(Word, Excel, PowerPoint) 

 Παρακολούθηση σεμιναρίων / συνεδρίων / μετεκπαιδεύσεων 
 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η έλλειψη κάποιου από τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συνεπάγεται αποκλεισμό του 

υποψήφιου από την διαδικασία. Όλοι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη και η επιλογή θα γίνει με βάση 

την ακόλουθη διαδικασία βαθμολόγησης: 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 

Εργασιακή εμπειρία:  
ως Κλινικός Ψυχολόγος  

* Κλίμακα Βαθμολόγησης Εργασιακής 
Εμπειρίας: 
1.         < 5 έτη: 20 Βαθμοί 
2.   5 -  10 έτη: 25 Βαθμοί 
3.       > 10 έτη: 30 Βαθμοί 

30 βαθμούς 

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων και 
Εργασιακής εμπειρίας – Σχετικές 
παρουσιάσεις ή δημοσιεύσεις – 
Ανακοινώσεις με γραπτά τεκμήρια.     
Η Εργασιακή εμπειρία δεν πρέπει να 
είναι κατά δήλωση του υποψήφιου 
αλλά να προκύπτει από βεβαιώσεις 
των Φορέων. 

Ερευνητική εμπειρία σε 
έργα/προγράμματα σχετικά με την 
αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με 
υπερβαρότητα ή παχυσαρκία ή 
ενδοκρινολογικά προβλήματα 
* Κλίμακα Βαθμολόγησης Ερευνητικής 
Εμπειρίας: 
1.         < 5 έτη: 10 Βαθμοί 
2.   5 -  10 έτη: 15 Βαθμοί 
3.       > 10 έτη: 20 Βαθμοί 

20 βαθμούς 

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων και 
Ερευνητικής εμπειρίας – Σχετικές 
παρουσιάσεις ή δημοσιεύσεις – 
Ανακοινώσεις με γραπτά τεκμήρια.   
Η Ερευνητική εμπειρία δεν πρέπει να 
είναι κατά δήλωση του υποψήφιου 
αλλά να προκύπτει από βεβαιώσεις 
των Φορέων. 



 

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 
* Κλίμακα Βαθμολόγησης : 
1.   Καλή: 10 Βαθμοί 
2.   Πολύ Καλή: 15 Βαθμοί 
3.   Άριστη: 20 Βαθμοί  

20 βαθμούς Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας. 

Γνώση υπολογιστικών συστημάτων σε 
περιβάλλον Windows ή/και Mac (Word, 
Excel, PowerPoint) 

10 βαθμούς 
Πιστοποιητικά υπολογιστικών 
συστημάτων ή σχετικές βεβαιώσεις 
σπουδών  

Παρακολούθηση σεμιναρίων / 
συνεδρίων / μετεκπαιδεύσεων 

 
10 βαθμούς 

 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ή 
σχετική βεβαίωση  

Συνέντευξη 10 βαθμούς 
 
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι. 
 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 

Υποβολή Αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται μέχρι και τις 22/2/2019 να επισυνάψουν/καταθέσουν τα 

ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο με τους εξής τρόπους: 

Α) να τα αποστείλουν με email στην διεύθυνση jobs@bioacademy.gr και με θέμα «PEDOBESITY - 

Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2019)»,  ή 

Β) να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως(ώρες γραφείου 9.30-16.30) στην Γραμματεία του Ιδρύματος ή 

Γ) να τα αποστείλουν με την υπηρεσία της ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη 

«PEDOBESITY - Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2019)», στη διεύθυνση: 

Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. , Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επιστολή ενδιαφέροντος του υποψηφίου) 

 Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη προσόντα) 

 Αντίγραφα πτυχίων, Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας 

 Βεβαιώσεις Φορέων 

 Στοιχεία επικοινωνίας για δύο (2) συστατικές επιστολές 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  
 Κάθε υποψηφιότητα θεωρείται εμπρόθεσμη υπό την αυστηρή προϋπόθεση πως θα 

παραληφθεί μέχρι και την παραπάνω αναγραφόμενη ημερομηνία. Οι υποψήφιοι είναι 

υπεύθυνοι για την έγκαιρη υποβολή της αίτησής τους. 

 Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.  

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού απαιτείται η αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, από 
ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ (θα γίνει αποδεκτή η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου στον 
ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, υπό τον όρο να προσκομιστεί στο ΙΙΒΕΑΑ η αναγνώριση ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης). 

mailto:jobs@bioacademy.gr


 

 

 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΙΒΕΑΑ (www.bioacademy.gr). 

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα: 

-       Υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

-       Πρόσβασης, εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους 

ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων 

υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 

έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 26/7/2016/679 

(GDPR). 

 

Για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρακαλούμε μεταβείτε στον παρακάτω 

σύνδεσμο: http://www.bioacademy.gr/terms 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει το ΙΙΒΕΑΑ να συνάψει συνεργασία 

με τους ενδιαφερόμενους και δε δημιουργεί δικαιώματα προσδοκίας. 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΙΒΕΑΑ. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ 

 

http://www.bioacademy.gr/
http://www.bioacademy.gr/terms

