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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1 

Αθήνα – Γουδί 11527 

Τηλ: 2132037301 - 2132037305 

e-mail: institutech@ich.gr 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 13/03/2023 

Αριθμ. Πρωτ. 207 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), έχοντας υπόψη  

1. Το Π.Δ. 867/1979 (ΦΕΚ 249), περί Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού 

2. Την υπ’ αριθμ πρωτ Γ4β/ΓΠ.οικ.:48433 – 30/07/2020 (ΑΔΑ ΩΥΞΛ465ΦΥΟ-Ι8Ο) 

απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Ορισμός μελών στην Διοικούσα Επιτροπή του 

Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού» ΦΕΚ 598 07-08-2020 περί ορισμού μελών στη ΔΕ του ΙΥΠ 

3. Την υπ’αριθμ Γ4β/43773 – 29/08/2022 (ΑΔΑ: ΩΝ1Δ465ΦΥΟ-Σ2Ξ) απόφαση του 

Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 814/ΥΟΔΔ/05-09-2022) με θέμα «Ορισμός μελών στη Διοικούσα 

Επιτροπή του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ του ΠΑΙΔΙΟΥ (ΙΥΠ).» 

4. Την υπ’ αριθμ 273 – 12/10/2022 απόφαση της 30ης Συνεδριάσεως (12.10.2022) της 

Διοικούσας Επιτροπής του Ι.Υ.Π. με θέμα: «Ανασυγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής του 

Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου» 

5. την απόφαση της Δ.Ε. 285 – 12/10/2022 με θέμα «Προκήρυξη για την πλήρωση μιας 

(1) θέσης κλάδου Τεχνολόγου Ακτινολόγου για εργασία στο αντικείμενο της μέτρησης 

οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA εκ περιτροπής απασχόλησης (ένα 8ωρο μία ημέρα 

την εβδομάδα) διάρκειας 12 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης) στον Τομέα Μεταβολικών 

Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων του Ι.Υ.Π..» 

6. την απόφαση Δ.Ε. 337 – 08/03/2023με θέμα «Μη ανανέωση σύμβασης Τεχνολόγου – 

Ακτινολόγου του Τομέα ΜΝΟ και ΜΜ του Ι.Υ.Π. και προκήρυξη της θέσης σύμφωνα με 

τους όρους και τις πρόνοιες της απόφασης ΔΕ 285-12/10/2022» 

 

προκηρύσσει: 

 

Την πλήρωση μιας (1) θέσης κλάδου Τεχνολόγου Ακτινολόγου  με σύμβαση ΙΔΟΧ για 

εργασία στο αντικείμενο της μέτρησης οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA εκ 

περιτροπής απασχόλησης ένα 8ωρο την εβδομάδα (κάθε Τρίτη 8 ώρες πρωινής 

εργασίας), διάρκειας ενός (1) έτους (με δυνατότητα ανανέωσης) στον Τομέα 

Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων του Ι.Υ.Π. 

ΠΡΟΦΙΛ  

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.), φορέας της Γενικής Κυβέρνησης. Παρέχει δωρεάν και καθολικές υπηρεσίες 

δημόσιας Υγείας στο παιδί και στην οικογένεια, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, 

παράγοντας εξειδικευμένο έργο πρόληψης και παροχής κλινικών υπηρεσιών, έρευνας και 

προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, ενώ παράλληλα  αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική  

δραστηριότητα  στο  πεδίο  της  υγείας  του  παιδιού.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ο Τομέας Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού  Μετάλλων του Ι.Υ.Π. 

έχει ως κύριο αντικείμενο την κλινικό-εργαστηριακή διερεύνηση, θεραπευτική αντιμετώπιση 

και παρακολούθηση παιδιών με μεταβολικά προβλήματα των οστών και νεφρολιθίαση και 

την προληπτική παρακολούθηση παιδιών που υπάρχει πιθανότητα να παρουσιάσουν 

οστεοπόρωση ή οστεοπενία σαν συνέπεια άλλης νόσου από την οποία πάσχουν ή σαν 

παρενέργεια μακροχρόνια χορηγούμενης θεραπευτικής αγωγής ή απόκλισης από τον 

φυσιολογικό τρόπο ζωής. Σκοπός είναι η έγκαιρη παρέμβαση πριν εγκατασταθούν σοβαρές 

ή και μη αναστρέψιμες οστικές βλάβες. 

Στον τομέα λειτουργεί μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας (GE Lunar Prodigy, enCore 

edition), το μοναδικό σε Δημόσιο φορέα σε όλη τη χώρα, με ειδικό λογισμικό για παιδιά, 

παρέχοντας αξιόπιστη αποτύπωση της κατάστασης των οστών και της σύστασης σώματος σε 

παιδιά υψηλού κινδύνου, ηλικίας 5-18 ετών. Ο Τομέας συνεργάζεται με όλες τις παιδιατρικές 

κλινικές της χώρας 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Ι.Υ.Π. προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το 

οποίο θα συναφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου εκ περιτροπής απασχόλησης (ένα 8ωρο 

την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τρίτη 8 ώρες πρωινής εργασίας) και προσκαλεί φυσικά 

πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην 

συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 

Ο υποψήφιος που τελικά θα επιλεγεί θα κληθεί στον Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των 

Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων, σε συνεργασία με την Δ/ντρια του Τομέα και κατόπιν 

εντολής του Ιατρού Ακτινοδιαγνώστη να επιτελεί τις παρακάτω δράσεις: 

 

• Να μετρά την οστική πυκνότητα παιδιών κι εφήβων με την μέθοδο DXA  

• Να τηρεί σχολαστικά τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς ακτινοπροστασίας  

• Να εκτελεί τον ποιοτικό έλεγχο των σταδίων από τα οποία διέρχεται η απεικόνιση, 

ώστε έγκαιρα να επισημαίνεται κάθε παράγοντας που μπορεί να προσβάλει και να 

περιορίσει την ποιοτική αξία του αποτελέσματος. 

• Να φροντίζει υπεύθυνα για την ορθή καταχώρηση όλων των Ιατρικών καταγραφών 

που αφορούν την εξέταση 

• Να συμμετέχει σε ερευνητικές εργασίες του Τομέα 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης με δικαίωμα παράτασης.  
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ΑΜΟΙΒΗ  

 

Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Μισθολόγιο 

Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. 

του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», θα είναι ανάλογη 

των προσόντων του επιλεγέντος υποψηφίου δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό και θα 

καλυφθεί από το έργο με κωδικό προϋπολογισμού 05.60.00 «ίδια έσοδα του Ι.Υ.Π..» 

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 

Ως τόπος απασχόλησης ορίζεται η εγκατάσταση του Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των 

Οστών και Μεταβολισμού  Μετάλλων του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, επί της οδού 

Θηβών 1 και Παπαδιαμαντοπούλου, 115 27 Αθήνα εντός του περίβολου χώρου του 

Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» κτίριο «Σπύρου Δοξιάδη» 1ος όροφος 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

Απαραίτητα Προσόντα (on/off προσόντα): 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ραδιολογίας και Ακτινολογίας ή Ακτινολογίας και 

Ακτινοθεραπείας (Τ.Ε.Ι.) το ομώνυμο πτυχίο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 

δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών 

φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

3. Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση 

του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ραδιολόγου - Ακτινολόγου (π.δ. 160/24.10.2014, 

Φ.Ε.Κ. 242/7.11.2014/Α΄). 

4. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 

Πρόσθετα επιθυμητά  Προσόντα (Μοριοδοτούμενα προσόντα): 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

2. Ειδική εμπειρία στην χρήση αντίστοιχων ακτινολογικών απεικονιστικών μηχανημάτων  

3. Εμπειρία στην ενασχόληση με παιδιά κι εφήβους και πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, για 

την καλύτερη δυνατή συνεργασία με τα παιδιά και τους γονείς 

4. Προηγούμενη απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα  

5. Γνώση των κατευθυντήριων οδηγιών οστικής πυκνομετρίας στα παιδιά (International Society of 

Clinical Densitometry, pediatric guidelines)  

6. 2η Ξένη γλώσσα  

 

✓ Σε περίπτωση κατά την οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ίδρυμα της 
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αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του 

ΔΟΑΤΑΠ. 

✓ Για την απαιτούμενη εμπειρία χρειάζεται η υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού 

[δηλ: βεβαίωση εργοδότη ή Υπευθύνου] 

✓ Οι ανωτέρω γνώσεις δύνανται να προκύπτουν είτε από επαγγελματική εμπειρία, είτε 

από σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές, είτε από πιστοποιήσεις, είτε από συνδυασμό αυτών. 

✓ Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που είναι αποδεκτά από 

το ΑΣΕΠ. 

mailto:in
http://www.ich.gr/en
ΑΔΑ: Ρ33Κ469ΗΣ3-Π9Χ



  

 

  

 
 

Θηβών 1 και Παπαδιαμαντοπούλου, Αθήνα,  11527, Νοσ Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

Tel.: (0030)213.20.37.305 Fax: (0030)210.77.00.111 email: institutech@ich.gr 

www.ich.gr/en 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα Προσόντα On / Off στο σύνολό τους, θα μοριοδοτηθούν βάσει 

του κάτωθι πίνακα: 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

α/α Μοριοδοτούμενα προσόντα Μόρια 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της 

θέσης 

15 

2. Ειδική εμπειρία στην χρήση αντίστοιχων ακτινολογικών 

απεικονιστικών μηχανημάτων  

13 

3. Εμπειρία στην ενασχόληση με παιδιά κι εφήβους και πολύ καλές 

επικοινωνιακές δεξιότητες, για την καλύτερη δυνατή 

συνεργασία με τα παιδιά και τους γονείς 

13 

4. Προηγούμενη απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα 13 

5. Γνώση των κατευθυντήριων οδηγιών οστικής πυκνομετρίας στα 

παιδιά (International Society of Clinical Densitometry, pediatric 

guidelines)  

13 

6. 2η Ξένη Γλώσσα 13 

 

Σε συνέχεια της εξέτασης του βιογραφικού και της μοριοδότησης των υποψηφίων, οι 

υποψήφιοι θα κληθούν από την Επιτροπή σε συνέντευξη, προκειμένου να 

βαθμολογηθούν σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

 

Συνέντευξη Μόρια 

Συνολική εικόνα του/της υποψηφίου βάσει προσωπικής 

συνέντευξης. Σκοπός της συνέντευξης είναι η Επιτροπή να 

διαμορφώσει γνώμη για τις γνώσεις επί του αντικειμένου και τις 

δεξιότητες των υποψηφίων 

Άψογη τήρηση του ωραρίου και ευελιξία στην εξυπηρέτηση των 

ασθενών εντός ωραρίου 

Έως 20 

 

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν  

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που θα βρουν στην ιστοσελίδα του 

φορέα υλοποίησης www.ich.gr 

2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που θα βρουν στην ιστοσελίδα του φορέα 

υλοποίησης www.ich.gr 

3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι 

σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών, 

Γαλλικών). Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της 

αξιολόγησης. 

 

έως 15  ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 14/03/2023 ημέρα Τρίτη έως και  

29/03/2023 ημέρα Τετάρτη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση institutech@ich.gr  

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Υποβολή πρότασης για τη θέση 

κλάδου Τεχνολόγου Ακτινολόγου  με σύμβαση ΙΔΟΧ για εργασία στο αντικείμενο της 

μέτρησης οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA εκ περιτροπής απασχόλησης ένα 8ωρο 

την εβδομάδα (κάθε Τρίτη 8 ώρες πρωινής εργασίας), διάρκειας ενός (1) έτους (με 

δυνατότητα ανανέωσης) στον Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και 

Μεταβολισμού Μετάλλων του Ι.Υ.Π.» 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της 

επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (www.ich.gr) και στη Διαύγεια. Για 

περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2132037305, 2132037303 (09:30-14:30, Δευτέρα έως 

Παρασκευή) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση institutech@ich.gr . 

 

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από (1) Υπογεγραμμένη Αίτηση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (2) Συμπληρωμένη Καρτέλα Υποψηφίου και (3) Βιογραφικό Σημείωμα 

δεν θα εξετάζονται. 

 

 

Διαδικασία αξιολόγησης  

 

Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται 

από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό του Ινστιτούτου 

Υγείας του Παιδιού ή/και εξωτερικά μέλη επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με γνώση του 

αντικειμένου. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση της Δ.Ε. του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.  

Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Επί ποινή απορρίψεως της 

πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας 

έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής 

προωθείται στη Διοίκηση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. 

 

 

Η αξιολόγηση θα γίνει από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων ως εξής: 
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α.  Αξιολόγηση όλων των υποψηφίων ως προς τα τυπικά τους προσόντα βάσει των 

βιογραφικών σημειωμάτων και των καρτελών υποψηφίων. Η επιτροπή θα δύναται να 

ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή 

προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, που κρίνει απαραίτητη. 

 Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, όπως αυτά 

ορίζονται από την Προκήρυξη, θα αποκλείονται από τη δεύτερη φάση της 

αξιολόγησης.  

Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες που δεν υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, όπως αυτά 

ορίζονται από την Προκήρυξη, θα αποκλείονται από τη δεύτερη φάση της 

αξιολόγησης . 

  

β. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα πραγματοποιήσει προσωπικές συνεντεύξεις με κάθε 

υποψήφιο/α που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα κατά την Προκήρυξη.  

 

 

Κατάθεση Δικαιολογητικών  

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τίτλοι γλωσσομάθειας, πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού 

Η/Υ, βεβαιώσεις εμπειρίας ή σχετικά αντίγραφα συμβάσεων κλπ.) υποβάλλονται μαζί με την 

ενυπόγραφη επιστολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης. 

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να τεκμηριώσουν (με ποινή απόρριψης σε 

περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης), τα προσόντα τους και την εμπειρία τους με την 

κατάθεση αντιγράφων, βεβαιώσεων σπουδών, βεβαιώσεων επαγγελματικής προϋπηρεσίας, 

τίτλους πιστοποίησης, βεβαιώσεις σεμιναρίων, κ.ο.κ. εφόσον ζητηθούν από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης 

Στην περίπτωση που μετά τη διαδικασία επιλογής το φυσικό πρόσωπο δεν καταθέσει τους 

σχετικούς τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που έχει αναφέρει στην Καρτέλα 

Υποψηφίου ή στο Βιογραφικό Σημείωμα με βάση τα οποία αξιολογήθηκε, η αντίστοιχη πρόταση 

θα απορρίπτεται και θα επιλέγεται ο επόμενος/η βάσει της τελικής κατάταξης.  

 

Βαθμός πτυχίου 

Στο αντίστοιχο πεδίο της Καρτέλας Υποψηφίου (Φύλλο 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΓΛΩΣΣΩΝ, ΗΥ) 

θα πρέπει να εισάγεται ο βαθμός του πτυχίου σε αριθμητική μορφή με αποδεκτές τιμές από 

ελάχιστο το πέντε (5) και μέγιστο το δέκα (10) και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (π.χ. 5 ή 5,5 ή 5,50). 

Εάν δεν εισαχθεί βαθμός ή αριθμός σύμφωνα με τα παραπάνω, ως βαθμός πτυχίου θα θεωρείται 

το πέντε (5). 

 

Τίτλοι σπουδών αλλοδαπής  

Για να ληφθούν υπόψη οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές 

βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το πρώην ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α., καθώς και η σχετική πράξη 

αντιστοίχισης του βαθμού. Στην περίπτωση που υποβληθεί μόνο αναγνώριση ισοτιμίας χωρίς 

αντιστοίχιση βαθμού ή δεν υπάρχει πράξη αντιστοίχισης ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε 

(5).  

 

Γνώση Ξένων Γλωσσών και Γνώση Χειρισμού Η/Υ 

Η γνώση ξένων γλωσσών στο αντίστοιχο επίπεδο (άριστο, πολύ καλό, καλό), καθώς και του 

χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
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υπηρεσιών διαδικτύου πιστοποιείται αποκλειστικά με την προσκόμιση των τίτλων γλωσσομάθειας 

και των πιστοποιητικών που αναφέρονται στη σχετική ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ:  

Παραρτήματα γνώσης χειρισμού Η/Υ και γλωσσομάθειας 

και στο σχετικό σύνδεσμο Φορείς > Έντυπα Διαδικασίες 

Στο αντίστοιχο πεδίο της Καρτέλας Υποψηφίου (Φύλλο 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΓΛΩΣΣΩΝ, ΗΥ) 

θα πρέπει να εισαχθεί ο τίτλος που πιστοποιεί την αντίστοιχη γνώση. 

 

Επαγγελματική ή άλλη εμπειρία 

Τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα όπως αναφέρονται αντιστοιχούν σε προηγούμενη εργασιακή 

εμπειρία. 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα συναφή με την παρούσα πρόσκληση. 

 

Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:   

Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης (καθώς και τα 

στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο), το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας  

Τις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύουν: 

Για μισθωτούς: βεβαίωση ενσήμων που να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 

εμπειρίας ή/και βεβαίωση εργοδότη που να προκύπτουν τα ανωτέρω. 

Για ελεύθερους επαγγελματίες: σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου ή δελτία παροχής 

υπηρεσιών, που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Σε περίπτωση κτήσης της αναφερόμενης εμπειρίας στα πλαίσια ερευνητικών εργασιών ή 

μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών απαιτείται βεβαίωση του επιστημονικά υπευθύνου.  

Τονίζεται ότι, όταν με την προκήρυξη ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους 

μισθωτούς όσο και τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά να προκύπτει η εξειδικευμένη, κατά περίπτωση, εμπειρία. 

Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν 

σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης.  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

Μετά την έγκρισή τους από τη Διοίκηση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΥΠ (www.ich.gr). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης 

έχουν δικαίωμα : 

Α) υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών 

από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς το ΙΥΠ 

Β) πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα 

αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων μετά από γραπτή αίτησή τους που 

υποβάλλουν προς το ΙΥΠ εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως 

των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων ΓΚΠΔ και 
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ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη 

διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου 

έννομου συμφέροντος, β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη 

χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης. γ) Τα 

στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός 

αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών 

επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων. Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν 

από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω 

ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του 

ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη 

εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες 

αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται. Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις 

είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά 

μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του ΙΥΠ. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση της 

Δ.Ε. του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού κατόπιν την υποβολή ένστασης και αποτελείται 

από διαφορετικά μέλη εκείνων που αποτελούν την Επιτροπή Αξιολόγησης. Δεν 

επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού 

εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1. Εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την 

παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση δύναται να πραγματοποιηθεί με την επιλογή -βάσει 

βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.  

2. Το Ι.Υ.Π. δε δεσμεύεται για την τελική σύναψη σύμβασης και δικαιούται να ματαιώσει ή να 

επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, 

αποκλειόμενης κάθε σχετικής αξίωσης των ενδιαφερόμενων οι οποίοι συμμετέχουν στην 

διαδικασία με ευθύνη τους 

3. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δε συγκεντρώσει συνολικά εξήντα τουλάχιστον 

μονάδες (60/100), το Ι.Υ.Π. δικαιούται να ματαιώσει ή επαναλάβει τη διαδικασία  

4. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

 

Το ΙΥΠ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που αφορούν τους υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα 

δικαιολογητικά που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής 

του υποψηφίου/ των υποψηφίων για την/τις υπό προκήρυξη θέση/ θέσεις και για την υποστήριξη 

των σχετικών διαδικασιών βάση του άρθρου 6 § 1γ’ ΓΚΠΔ (Π.Δ. 867/1979) – επεξεργασία 

απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα 

εθνική νομοθεσία. 

Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται 

σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο 

ή είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος ή για την ικανοποίηση υπέρτερου 

εννόμου συμφέροντος του τρίτου προσώπου. Ως τέτοιο δικαίωμα νοείται το δικαίωμα του τρίτου 

να ασκήσει, υπό την ιδιότητα του συνυποψηφίου, τα εκ του νόμου δικαιώματά του αναφορικά με 
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την προσβολή των σχετικών αποφάσεων, πινάκων κ.α (π.χ. υποβολή ένστασης, άσκηση αιτήσεως 

ακυρώσεως κ.α.). Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή 

πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και 

δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη της 

συγκεκριμένης/ των συγκεκριμένων προς πλήρωση θέσης/θέσεων. Πριν την ανακοίνωση των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/ και στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα το ΙΥΠ θα 

ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο. Το ΙΥΠ 

διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της 

επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και 

σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό 

απαιτείται από διάταξη νόμου ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη 

νομικών αξιώσεων. Οι υποψήφιοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα 

της διόρθωσης κι επικαιροποίησης των δεδομένων υπό την αίρεση της μη ύπαρξης αντίθετης 

διάταξης νόμου όσον αφορά τις προθεσμίες κατάθεσης δεδομένων, στοιχείων και 

δικαιολογητικών, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα 

περιορισμού της επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση σχετική εθνική νομοθεσία. Τρόπος άσκησης 

των δικαιωμάτων με συμπλήρωση αίτησης/φόρμας που υπάρχει στις Δ/νσεις του ΙΥΠ ή με 

επιστολή στη διεύθυνση Θηβών 1 και Παπαδιαμαντοπούλου Αθήνα ΤΚ 11527 εντός του 

περίβολου του Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία  Σοφία» Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος) κεντρική 

γραμματεία Ι.Υ.Π. ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΙΥΠ. 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας εγγράφως στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) 

ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr) 
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