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  Αρ. Πρωτ.:    2108 

 

Υπ’ αριθμ. 01/2023 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 

της Δράσης «Αναβάθμιση της παγκόσμιας μονοσήμαντης ταυτοποίησης των 

φαρμάκων (Up-scaling the global univocal identification of medicines)» η οποία 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 IA, για δύο 

(2) Ειδικούς Εμπειρογνώμονες Ιατρούς, έναν (1) Ειδικό Εμπειρογνώμονα  

Φαρμακοποιό, έναν (1) Ειδικό Εμπειρογνώμονα Κωδικοποίησης και Γλωσσικής 

Παραμετροποίησης και Ορολογίας, έναν (1) Ειδικό Εμπειρογνώμονα 

Πληροφορικής και τρία (3) Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης, που θα στελεχώσουν 

την Επιστημονική Ομάδα «Διαχείριση Κωδικοποιήσεων για την Αναβάθμιση της 

παγκόσμιας μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων». 

 

Η  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) 

 
Λαμβάνοντας υπόψη : 

➢ Ότι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), σύμφωνα με τον ιδρυτικό της 

Ν.3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) ως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει στις ΔΕΚΟ, λειτουργεί χάριν του δημοσίου 

συμφέροντος, έχει έδρα στην Αθήνα επί της οδού Λυκούργου 10 τ.κ. 10551, 

προερχόμενη εκ μετατροπής του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΚΗΥΚΥ) σε Ανώνυμη 

Εταιρεία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανήκει στο 
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Ελληνικό Δημόσιο, τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανήκει δε στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

➢ Το π.δ. 81 (ΦΕΚ119/τ΄Α’/8-7-2019) περί Σύστασης, συγχώνευσης, μετονομασίας 

και κατάργησης Υπουργείων και καθορισμού των αρμοδιοτήτων τους - 

Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων. 

➢ Το άρθρο 56 του ν.4623 (ΦΕΚ134/ τ΄Α’/9-8-2019) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 

3607/2007 (Α΄ 245) για την Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. 

➢ Την υπ’ αριθμ. Ζ/3015 (ΦΕΚ 622/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-08-2019) Απόφαση του Υπουργού 

Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος 

Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» 

➢ Την υπ’ αριθμ. 4048 Απόφαση (ΦΕΚ 830/τ΄Υ.Ο.Δ.Δ./05-10-2020) του Υπουργού 

Επικρατείας περί ορισμού Προέδρου Δ.Σ. & μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» 

➢ Την υπ’ αριθ. 1786 (ΦΕΚ 638/τεύχος Β΄/15-2-2022) Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

της Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Θεόδωρο 

Λιβάνιο». 

➢ Την υπ’ αριθ. 8156 (ΦΕΚ 180/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-3-2022) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί «Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση 

μέλους του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε.» 

➢ Την υπ’ αριθ. 2043 Απόφαση της 472ης/28-3-2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., περί «Ορισμού νέου μέλους και ανασυγκρότησης του Δ.Σ. της 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» 

➢ Το υπ’αριθμ. 2166/Β1-105/21-2-2020 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ, με το οποίο η 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. περιλαμβάνεται στο Στατιστικό Μητρώο των φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης από τον Μάρτιο του 2020. 

➢ Τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
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και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ καθώς και του Ν.4624/2019 (ΦΕΚ  A’ 

137/29.08.2019). 

➢ Τις διατάξεις του Ν.4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων 

Εταιρειών του Δημοσίου…..» (ΦΕΚ Α' 181/23-09-2022), ως ισχύει 

➢  Τις διατάξεις του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α' 6/15-01-2021) «Εκσυγχρονισμός του 

συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου 

Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.», ως ισχύει 

➢ Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11.05.2015) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»  

➢ Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

➢ To GrantAgreement (GA) No: 875299 και του AMENDMENT Reference No AMD-

875299-18 

➢ Την Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή προτάσεων 

υποψηφιότητας με Κωδικό H2020-SC1-DTH-2018-2020 (Digital transformation in 

Health and Care), υποενότητα SC1-DTH-09-2019 (IA) 

➢ Tην υποβολή της πρότασης υποψηφιότητας που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε στις 24/04/2019 με κωδικό αριθμό 875299 

➢ Την εισήγηση συμμετοχής με αρ. πρωτ. 10258/28-11-2019 & Την εισήγηση 

συμμετοχής με αρ. πρωτ. 10588/10-12-2019 

➢ Την υπ’αριθμ. 1978 Απόφαση της 406/10-12-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. της 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, σχετικά με την υπογραφή της No 875299 — UNICOM — H2020-

SC1-DTH-2018-2020/H2020-SC1-DTH-2019 σύμβασης μεταξύ της σύμπραξης 

Φορέων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία συμμετέχει η ΗΔΙΚΑ 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη Δράση «UNICOM- Upscaling the 

global univocal identification of medicines)» 

➢ Το Consortium Aggreement με ημερομηνία 01/12/2019 
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➢ Την τροποποίηση (AMENDMENT) με αριθμό AMD-875299-18,για την παράταση 

ισχύος του έργου UNICOM (Grant Agreement No: 875299), έως 31/05/2024. 

➢ Το άρθρο 23 του ν.4715 (ΦΕΚ 149/Α/1-8-2020, όπου σύμφωνα με τις διατάξεις 

περί παροχής διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, ορίζεται η 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ως Εθνικό Σημείο Επαφής Ηλεκτρονικής Υγείας  - National Contact 

Point for eHealth (NCPeH). 

➢ Το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 1901/21-2-2023 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της 

Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών της Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης 

Εφαρμογών, για την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 

σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της Δράσης «Αναβάθμιση της παγκόσμιας 

μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων (Up-scaling the global univocal 

identification of medicines)» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Horizon 2020 IA, για δύο (2) Ειδικούς Εμπειρογνώμονες Ιατρούς, 

έναν (1) Ειδικό Εμπειρογνώμονα  Φαρμακοποιό, έναν (1) Ειδικό 

Εμπειρογνώμονα Κωδικοποίησης και Γλωσσικής Παραμετροποίησης και 

Ορολογίας, έναν (1) Ειδικό Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής και τρία (3) Στελέχη 

Διοικητικής Υποστήριξης, που θα στελεχώσουν την Επιστημονική Ομάδα 

«Διαχείριση Κωδικοποιήσεων για την Αναβάθμιση της παγκόσμιας 

μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων». 

➢ Την υπ΄  αριθμ. 2384 Απόφαση της 498ης /24-02-2023 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ: 9ΟΟΔ4691Β5-ΛΣΒ) με την οποία εγκρίθηκε η Νο1/2023 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 

έργου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση της Δράσης «Αναβάθμιση της 

παγκόσμιας μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων (Up-scaling the global 

univocal identification of medicines)» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 IA, και ορίστηκε η τριμελής Επιτροπή 

Αξιολόγησης για την επιλογή υποψηφίων της Νο1/2023 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

για την υλοποίηση της Δράσης «Αναβάθμιση της παγκόσμιας μονοσήμαντης 

ταυτοποίησης των φαρμάκων (Up-scaling the global univocal identification of 
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medicines)» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Horizon 2020 IA. 

➢ Την υπ’ αριθμ. 2385  Απόφαση της 498ης/24-2-2023  Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 

Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΓΤ64691Β5-ΧΛΚ), σύμφωνα με την οποία ορίστηκε Τριμελής 

Ειδική Επιτροπή εξέτασης Ενστάσεων Αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για 

τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ για το 

έτος 2023 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση της παγκόσμιας 

μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων (Up-scaling the global univocal 

identification of medicines)» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Horizon 2020 IA, για δύο (2) Ειδικούς Εμπειρογνώμονες Ιατρούς, 

έναν (1) Ειδικό Εμπειρογνώμονα  Φαρμακοποιό, έναν (1) Ειδικό Εμπειρογνώμονα 

Κωδικοποίησης και Γλωσσικής Παραμετροποίησης και Ορολογίας, έναν (1) Ειδικό 

Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής και τρία (3) Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης, 

που θα στελεχώσουν την Επιστημονική Ομάδα «Διαχείριση Κωδικοποιήσεων για 

την Αναβάθμιση της παγκόσμιας μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων». 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Το έργο UNICOM αποσκοπεί στο να δώσει ισχυρή ώθηση στην εφαρμογή των 

προτύπων ISO IDMP (ID Φαρμακευτικών Προϊόντων) στις βάσεις δεδομένων 

φαρμάκων των κρατών μελών της ΕΕ, υποστηρίζοντας την ασφαλή διασυνοριακή 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ηλεκτρονική χορήγηση, καθώς και στην 

αποτελεσματική φαρμακοεπαγρύπνηση. Επιχειρεί να καταστήσει διαθέσιμα τα 

διαλειτουργικά δεδομένα στην ΕΕ για φάρμακα που λαμβάνονται από ασθενείς, 

ώστε να προκύψουν περαιτέρω οφέλη μέσω των ακριβέστερων δεδομένων υγείας 

για τη βελτιωμένη υποστήριξη κλινικών αποφάσεων, την ενδυνάμωση των 

ασθενών, τη δημόσια υγεία και την κλινική έρευνα. Το έργο στοχεύει στη 

μετατροπή βασικών ρυθμιστικών και κλινικών διαδικασιών με τη χρήση IDMP 

προτύπων ώστε αυτές οι αλυσίδες πληροφοριών, να μετατραπούν σε όλο το μήκος 

τους, από απλή εισαγωγή δεδομένων στις αποθήκες δεδομένων, σε χρήση αυτών 

των δεδομένων για τους άνω περιγεγραμμένους σκοπούς. Οι εργασίες του έργου 
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καλύπτουν την εφαρμογή της ΕΕ και των εθνικών βάσεων δεδομένων SPOR (ουσίες, 

προϊόντα, οργανισμοί, αναφορές), συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός 

Συστήματος Αναφοράς Ουσιών της ΕΕ (EU-SRS). Αυτές οι πληροφορίες είναι 

θεμελιώδεις για τη διασυνοριακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση (ePrescription), 

όπου η ασφαλής χορήγηση φαρμάκων μπορεί να απαιτεί αξιόπιστη ταυτοποίηση 

ουσιών στα διαθέσιμα προϊόντα. 

Το έργο περιλαμβάνει: 

➢ τις ρυθμιστικές διαδικασίες των  National Medicinal Products Authorities (NCAs) 

και του European Medicines Agency (EMA). 

➢ την παγκόσμια φαρμακοεπαγρύπνηση που προάγει τη διασυνοριακή ψηφιακή 

υγεία, ιδιαίτερα τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών συνταγών φαρμάκων 

➢ την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, δημόσια υγεία, ιατρική έρευνα (π.χ. Big 

Data analytics, εφαρμογές AI) 

Οι βασικοί στόχοι επικεντρώνονται σε: 

➢ Προσαρμογή και εφαρμογή των προτύπων IDMP σε ΕΕ και NCA level 

➢ Προσαρμογή των διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών υγείας των κρατών 

μελών (ePrescription, Patient Summary)  σύμφωνα με τα πρότυπα IDMP 

➢ Διερεύνηση και εφαρμογή προτύπων IDMP για αναφορές 

φαρμακοεπαγρύπνησης, Medicinal Product Dictionaries (MPDs), υπηρεσίες 

ψηφιακής υποστήριξης υγειονομικής περίθαλψης, ενδυνάμωση ασθενών. 

 

Το αντικείμενο δράσης της ΗΔΙΚΑ είναι: 

1. WP5: IDMP adoption by eHealth Services  

Υποστήριξη της εφαρμογής των προτύπων IDMP σε διαλειτουργικές υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής υγείας, ξεκινώντας από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

(ePrescription/eDispensation) εντός και μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η χωρίς σφάλματα αναγνώριση και παράδοση των φαρμάκων. 

➢ Καθορισμός των Επιχειρηματικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων για την 

υιοθέτηση σε εθνικό επίπεδο και την εφαρμογή σε διασυνοριακό επίπεδο, ως 

επεκτάσεις της τρέχουσας Connecting Europe Facility eHealth Digital Service 

Infrastructure (CEF eHDSI). 

➢ Επεξεργασία μιας δομημένης και λειτουργικής επιχειρηματικής ανάλυσης των 

επιπτώσεων από το έργο UNICOM και επικυροποίηση της σε σχετική 

απρογραμμάτιστη περίθαλψη/κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

➢ Με βάση τις αναγνωρισμένες λειτουργικές απαιτήσεις, καθορισμός 

επαναχρησιμοποιημένων προτύπων HL7 CDA (Clinical Document Architecture) 

και ενδεχομένως άλλων ειδών προφίλ, για την υποστήριξη της 
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αναγνωρισιμότητας των φαρμάκων για τις αναγνωρισμένες περιπτώσεις. Αυτά 

τα πρότυπα θα εγγυώνται την ασφάλεια της συνταγογράφησης και της 

χορήγησης φαρμάκων κατά τη διασυνοριακή χρήση, εμπνεόμενοι από τις 

τρέχουσες προδιαγραφές και τα διεθνή πρότυπα 

➢ Αναθεώρηση των Οδηγιών και των Προδιαγραφών για Connecting Europe 

Facility eHealth Digital Service Infrastructure CEF eHDSI) με βάση τα πιλοτικά 

αποτελέσματα από το WP7. 

➢ Εξέλιξη της υιοθέτησης από τα κράτη μέλη με επαναληπτικό τρόπο και 

εκπόνηση ενός μοντέλου βιώσιμης ενημέρωσης, σύμφωνα με τα κύματα eHDSI. 

 

2. WP6: Software and extensions  

➢ Παράδοση UNICOM Software Factory: ξεκινώντας από τις προδιαγραφές των 

WP5, T5.2 και T5.3, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις από τα WP8 και WP9, 

ανάπτυξη των απαραίτητων στοιχείων του NCPeH για τη σύνδεση των 

συστημάτων με τις βάσεις δεδομένων φαρμακευτικών προϊόντων. 

➢ Ανάπτυξη μιας βελτιωμένης εφαρμογής αναφοράς User Portal τόσο για να 

επιτρέψει τη φιλική προς το χρήστη εμφάνιση των πληροφοριών για φάρμακα 

που προσδιορίζονται από τους κωδικούς IDMP, όσο και ως Σύστημα 

Φαρμακευτικών Αναφορών για την υποστήριξη του φαρμακοποιού στην 

αναγνώριση των φαρμακευτικών προϊόντων που πρόκειται να χορηγηθούν  

➢ Παρακολούθηση της δημιουργίας των κατάλληλων εργαλείων δοκιμών και 

σχεδίων δοκιμών για την διασφάλιση της σωστής συνεχούς ενοποίησης μεταξύ 

της διαχείρισης προδιαγραφών, των υλοποιήσεων λογισμικού και των δοκιμών 

εντός του UNICOM. 

 

3. WP7: eHDSI cross-border / national eHealth services piloting  

Καθορισμός στρατηγικών δοκιμών και πιλοτικών, ανάπτυξη και αξιολόγηση country-

specific και cross-border pilots. 

➢ Συντονισμός και υποστήριξη εθνικών υλοποιήσεων που απαιτούνται για τη 

λειτουργία των πιλοτικών. 

➢ Πιλοτικές εφαρμογές ενδυνάμωσης πληροφοριών ασθενών, που αναπτύχθηκαν 

στο WP8 

➢ Διαχείριση υπηρεσιών παρακολούθησης και συντονισμός συλλογής δεδομένων 

από τους χρήστες, ως αντικειμενικές εισροές στο WP10 για την αξιολόγηση 

οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων IDMP. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «Διαχείρισης Κωδικοποιήσεων για την 

Αναβάθμιση της παγκόσμιας μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων». 
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 Στο πλαίσιο προώθησης της χρήσης κοινών δεδομένων, συστημάτων, 

κωδικοποιήσεων και ορολογίας, προκειμένου να βελτιωθεί η σημασιολογική 

διαλειτουργικότητα, η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των δεδομένων, τα κράτη 

που απαρτίζουν την κοινοπραξία καλούνται να χρησιμοποιούν αυτές τις κεντρικές 

υπηρεσίες ορολογίας, για τη διασφάλιση της ορθής σημασιολογικής 

διαλειτουργικότητας κατά τη διασυνοριακή ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων 

που περιέχουν δεδομένα υγείας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ χρειάζεται να υποστηρίζεται από την «Επιστημονική 

Ομάδα Διαχείρισης Κωδικοποιήσεων για την Αναβάθμιση της παγκόσμιας 

μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων», με αντικείμενο τη μετάφραση και 

αντιστοίχιση παγκοσμίων κωδικοποιήσεων ιατρικών και φαρμακευτικών όρων με 

τις κατάλληλες ελληνικές, καθώς και με την κωδικοποίηση ελληνικών συνόλων 

δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους με τα κωδικοποιημένα 

σύνολα. 

Η εν λόγω επιστημονική ομάδα χρειάζεται να συμβάλλει στη συντήρηση των 

κωδικοποιήσεων, στην ανάγκη διορθωτικών ενεργειών, αλλά και στην επέκτασή 

τους για την ομαλή παραγωγική λειτουργία του UNICOM.  

Οι εμπειρογνώμονες της επιστημονικής ομάδας θα πρέπει να συμμετέχουν στη 

διενέργεια δοκιμών λειτουργικότητας τελικών χρηστών (ιατρών - φαρμακοποιών) 

που διεξάγονται περιοδικά σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, 

καθώς και σε τηλεδιασκέψεις που άπτονται σημασιολογικής διαλειτουργικότητας 

στο πλαίσιο του έργου.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Αντικείμενο των στελεχών θα είναι η διοικητική υποστήριξη της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ «Διαχείρισης Κωδικοποιήσεων για την Αναβάθμιση της παγκόσμιας 

μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων», καθώς και η συμμετοχή τους σε 

τηλεδιασκέψεις, ομάδες εργασίας και παραδοτέα  των πακέτων εργασίας του 

UNICOM.  

 

1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

➢ Δύο (2) Ειδικοί Εμπειρογνώμονες Ιατροί (ΘΕΣΗ Α1 και Α2) οι οποίοι θα 

στελεχώσουν την επιστημονική ομάδα για την «Αναβάθμιση της 

παγκόσμιας μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων (Up-scaling the 

global univocal identification of medicines)» με ειδίκευση σε σχεδίαση 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και κωδικοποιήσεις  ιατρικής / 

φαρμακευτικής ορολογίας.  
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Η διάρκεια της σύμβασης έργου θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής 

της μέχρι και 31/05/2024 και η αμοιβή συνολικά για την εκτέλεση του 

έργου θα είναι 15.000€ (συμπ. Φ.Π.Α.) για το καθένα στέλεχος και πιο 

συγκεκριμένα (9.000€ από την ημερομηνία υπογραφής της εντός του 2023 

έως και 31/12/2023 και 5.000€ από 1/01/2024 έως και 31/05/2024) μείον 

τις νόμιμες κρατήσεις.  

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου σε κάθε περίπτωση θα είναι 

από την υπογραφή μέχρι και 31/05/2024. 

➢ Ένας (1) Ειδικός Εμπειρογνώμονας Φαρμακοποιός (Θέση Β) ο οποίος θα 

στελεχώσει την επιστημονική ομάδα για την «Αναβάθμιση της 

παγκόσμιας μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων (Up-scaling the 

global univocal identification of medicines)» με ειδίκευση σε σχεδίαση 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και κωδικοποιήσεις  ιατρικής  και 

φαρμακευτικής ορολογίας. 

Η διάρκεια της σύμβασης του έργου θα είναι από την ημερομηνία 

υπογραφής της μέχρι και 31/05/2024 και η αμοιβή συνολικά για την 

εκτέλεση του έργου θα είναι 14.000 €  (συμπ. Φ.Π.Α.) συγκεκριμένα 

(7.000€ από την ημερομηνία υπογραφής της εντός του 2023 έως και 

31/12/2023 και 7.000€ από 1/01/2024 έως και 31/05/2024)  μείον τις 

νόμιμες κρατήσεις. 

➢ Ένας (1) Ειδικός Εμπειρογνώμονας Πληροφορικής (Θέση Γ) που θα 

στελεχώσει την Επιστημονική Ομάδα « Διαχείριση Κωδικοποιήσεων για 

την Αναβάθμιση της παγκόσμιας μονοσήμαντης ταυτοποίησης των 

φαρμάκων», με ειδίκευση σε διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών υγείας, έργα ιατρικής πληροφορικής/πληροφορικής υγείας, σε 

διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, καθώς και σε 

συστήματα γνωσιακών βάσεων υγείας ή/και συστήματα υποβοήθησης 

κλινικών αποφάσεων.  

Η διάρκεια της σύμβασης του έργου θα είναι από την ημερομηνία 

υπογραφής της μέχρι και 31/05/2024 και η αμοιβή συνολικά για την 

εκτέλεση του έργου θα είναι 24.000€ (συμπ. Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα 

(16.000€ από την ημερομηνία υπογραφής της εντός του 2023 έως και 

31/12/2023 και 8.000€ από 1/01/2024 έως και 31/05/2024), μείον τις 

νόμιμες κρατήσεις. 

➢ Ένας (1) Ειδικός Εμπειρογνώμονας Κωδικοποίησης και Γλωσσικής 

Παραμετροποίησης και Ορολογίας (Θέση Δ) που θα στελεχώσει την 

Επιστημονική Ομάδα «Διαχείριση Κωδικοποιήσεων για την Αναβάθμιση 

της παγκόσμιας μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων», με 
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ειδίκευση σε διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, έργα 

ιατρικής πληροφορικής/πληροφορικής υγείας, σε διαλειτουργικότητα 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, καθώς και σε συστήματα γνωσιακών 

βάσεων υγείας ή/και συστήματα υποβοήθησης κλινικών αποφάσεων.  

Η διάρκεια της σύμβασης του έργου θα είναι από την ημερομηνία 

υπογραφής της μέχρι και 31/05/2024 και η αμοιβή συνολικά για την 

εκτέλεση του έργου θα είναι 24.000€ (συμπ. Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα 

(16.000€ από την ημερομηνία υπογραφής της εντός του 2023 έως και 

31/12/2023 και 8.000€ από 1/01/2024 έως και 31/05/2024), μείον τις 

νόμιμες κρατήσεις. 

➢ Δύο (2) Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης (Θέση Ε1 και Ε2)» με εμπειρία σε  

Ευρωπαϊκά έργα  ηλεκτρονικής υγείας, με γνώση χειρισμού Η/Υ και καλή 

γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Για κάθε στέλεχος, η διάρκεια της σύμβασης του έργου θα είναι από την 

ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και 31/05/2024 και η αμοιβή συνολικά 

για την εκτέλεση του έργου θα είναι 21.000€ (συμπ. Φ.Π.Α.) για το καθένα 

στέλεχος και συγκεκριμένα (13.500€ από την ημερομηνία υπογραφής της 

εντός του 2023 έως και 31/12/2023 και 7.500€ από 1/01/2024 έως και 

31/05/2024)  μείον τις νόμιμες κρατήσεις. 

➢ Ένα (1) Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης (Θέση Ε3) με εμπειρία στο 

τομέα της Διοίκησης, με γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, καλή 

γνώση Αγγλικών και εμπειρία στο τομέα του GDPR.  

Η διάρκεια της σύμβασης του έργου θα είναι από την ημερομηνία 

υπογραφής της μέχρι και 31/05/2024 και η αμοιβή συνολικά για την 

εκτέλεση του έργου θα είναι 21.000€ (συμπ. Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα 

(13.500€ από την ημερομηνία υπογραφής της εντός του 2023 έως και 

31/12/2023 και 7.500€ από 1/01/2024 έως και 31/05/2024)  μείον τις 

νόμιμες κρατήσεις. 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία ένταξης στον πίνακα κατάταξης ανά 

κατηγορία θέσης, είναι οι ακόλουθες: 

Α.   Δύο (2) θέσεις Ειδικού Εμπειρογνώμονα Ιατρού (ΘΕΣΗ Α1 και Α2) 

➢ Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής A.E.I. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ιατρικής 

σχολών της αλλοδαπής,  το οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από 

τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Προσοντολόγιο Π.Δ.85/2022 (Α΄232), ως ισχύει). 

➢ Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε 

μετάφραση και κωδικοποίηση διεθνών κωδικοποιήσεων στον τομέα της 
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ηλεκτρονικής υγείας και προσαρμογής τους στην ελληνική γλώσσα. Η 

επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών 

βεβαιώσεων στα ανωτέρω αντικείμενα. 

➢ Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ένα (1) έτος στον 

σχεδιασμό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας, όπως Ηλεκτρονική 

Συνταγογράφηση, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Ατομικός 

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, των οποίων άπτεται τόσο η προς μετάφραση 

& κωδικοποίηση ορολογία διασυνοριακής διαλειτουργικότητας, όσο και η 

κωδικοποίηση ελληνικών όρων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (π.χ. 

χαρακτηριστικά φαρμακευτικών προϊόντων).  

➢ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2), η οποία αποδεικνύεται από 

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (Ειδικό παράρτημα - Απόδειξη 

γλωσσομάθειας ΑΣΕΠ) 

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων 

στα ανωτέρω αντικείμενα. 

 

Β.      Ένας (1) Ειδικός Εμπειρογνώμονας Φαρμακοποιός (Θέση Β) 
➢ Πτυχίο A.E.I./Τ.Ε.Ι. φαρμακευτικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να 

είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Προσοντολόγιο Π.Δ.85/2022 

(Α΄232), ως ισχύει). 

➢ Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού. 

➢ Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία ή συμμετοχή σε έργα για χρονική 

διάρκεια τουλάχιστον ένα (1) έτος σε μετάφραση και αξιοποίηση διεθνών 

κωδικοποιήσεων στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας και στο αντικείμενο 

του φαρμάκου, με προσαρμογή τους στην ελληνική γλώσσα. 

➢ Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία ή συμμετοχή σε έργα για χρονική 

διάρκεια τουλάχιστον ένα (1) έτος, που περιλαμβάνουν στον σχεδιασμό 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας στο αντικείμενο του φαρμάκου, όπως 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Καταγραφή και Διαχείριση 

χαρακτηριστικών των φαρμακευτικών προϊόντων, αυτοματισμοί στη 

διανομή φαρμάκου. Στα χαρακτηριστικά των εργασιών περιλαμβάνονται η 

μετάφραση, η κωδικοποίηση ορολογίας και η διαλειτουργικότητα. 

➢ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2), η οποία αποδεικνύεται 

από αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (Ειδικό παράρτημα – 

Απόδειξη γλωσσομάθειας ΑΣΕΠ) 

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών 

βεβαιώσεων στα ανωτέρω αντικείμενα. 
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Γ .  Μία (1) θέση Ειδικού Εμπειρογνώμονα  Πληροφορικής (ΘΕΣΗ Γ) 

➢ Πτυχίο A.E.I./Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Θετικών επιστημών ή Πολυτεχνικών 

Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 

αλλοδαπής,  το οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Προσοντολόγιο Π.Δ.85/2022 (Α΄232), ως ισχύει). 

➢ Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε εθνικά 

και ευρωπαϊκά έργα ιατρικής πληροφορικής/πληροφορικής υγείας, σε 

διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, καθώς και σε διεθνή 

πρότυπα κλινικών δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας. 

➢ Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σε συναφές αντικείμενο 

➢ Κάτοχος πιστοποίησης για τη διαχείριση έργων (PMP ή ανάλογο) 

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων 

στα ανωτέρω αντικείμενα 

 

Δ. Μία (1) θέση Ειδικού Εμπειρογνώμονα  Κωδικοποίησης και Γλωσσικής 

Παραμετροποίησης και Ορολογίας (ΘΕΣΗ Δ)  

➢ Πτυχίο A.E.I./Τ.Ε.Ι. Ξένων Γλωσσών και Μετάφρασης της ημεδαπής ή ισότιμο 

τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να 

είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Προσοντολόγιο Π.Δ.85/2022 

(Α΄232), ως ισχύει). 

➢ Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών σε εθνικά ή/και 

ευρωπαϊκά έργα σχετικά με τη γλωσσική παραμετροποίηση λογισμικού. 

➢ Εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) έργο ιατρικής πληροφορικής/πληροφορικής 

υγείας ή /και διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας ή /και 

συστήματα γνωσιακών βάσεων υγείας ή/και συστήματα υποβοήθησης 

κλινικών αποφάσεων. 

➢ Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σε συναφές αντικείμενο 

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων 

στα ανωτέρω αντικείμενα 

Ε.   Δύο (2) θέσεις Στελεχών Διοικητικής Υποστήριξης (Θέση Ε1 και Ε2) 

➢ Πτυχίο A.E.I./Τ.Ε.Ι. οποιασδήποτε σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να είναι 

αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Προσοντολόγιο Π.Δ.85/2022 (Α΄232), 

ως ισχύει). 

➢ Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών  σε 

Ευρωπαϊκά έργα ηλεκτρονικής υγείας. 
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➢ Απαραίτητο πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων ECDL  

➢ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2), η οποία αποδεικνύεται από 

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (Ειδικό παράρτημα - Απόδειξη 

γλωσσομάθειας ΑΣΕΠ).  

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών 

βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή συμμετοχής σε συναφή με το ανωτέρω 

αντικείμενo, έργα. 

 

Ε1.   Μία  (1) θέση Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης (Θέση Ε3) 

➢ Πτυχίο A.E.I./Τ.Ε.Ι. οποιασδήποτε σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να είναι 

αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Προσοντολόγιο Π.Δ.85/2022 (Α΄232), 

ως ισχύει). 

➢ Κάτοχος Πιστοποίησης GDPR. 

➢ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2), η οποία αποδεικνύεται από 

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (Ειδικό παράρτημα - Απόδειξη 

γλωσσομάθειας ΑΣΕΠ). 

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όσοι/-ες υποψήφιοι/-ες  

διαθέτουν τα ανωτέρω προαπαιτούμενα προσόντα ανά θέση (βήμα 1) τα οποία 

είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση 

του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης. 

Τα κριτήρια επιλογής - μοριοδότησης των υποψηφίων, για τη διαμόρφωση πινάκων 

κατάταξης, είναι τα ακόλουθα: 

Προσόντα – Κριτήρια επιλογής (τα παρακάτω κριτήρια θα βαθμολογηθούν)  

(βήμα 2) 

Α) Για τις θέσεις Α1 και Α2 -  Ειδικού Εμπειρογνώμονα Ιατρού 

α/α Περιγραφή κριτηρίου 
Βαθμολογία 

κριτηρίου 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

1 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 

πλέον του ενός (1) έτους σε μετάφραση 

και κωδικοποίηση διεθνών 

κωδικοποιήσεων στον τομέα της 

ηλεκτρονικής υγείας και προσαρμογής 

Για κάθε μήνα 

εμπειρίας  πέραν 

του ενός (1) έτους 

δίνονται πέντε (5) 

μόρια, με ανώτατο 

40% 
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τους στην ελληνική γλώσσα. όριο τα 180 μόρια 

2 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 

πλέον του ενός (1) έτους στον σχεδιασμό 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας, όπως 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 

Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, 

των οποίων άπτεται τόσο η προς 

μετάφραση & κωδικοποίηση ορολογία 

διασυνοριακής διαλειτουργικότητας, 

όσο και η κωδικοποίηση ελληνικών 

όρων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

(π.χ. χαρακτηριστικά φαρμακευτικών 

προϊόντων). 

Για κάθε μήνα 

εμπειρίας πέραν 

του ενός (1) έτους 

δίνονται πέντε (5) 

μόρια, με ανώτατο 

όριο τα 180 μόρια 
30% 

3 

Αποδεδειγμένη πολύ καλή ή άριστη 

γνώση της αγγλικής γλώσσας  (επίπεδο 

C1 ή C2) 

Επίπεδο C1:  

 50 μόρια 

Επίπεδο C2:  

 70 μόρια 

5% 

4 
Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σε 

συναφές αντικείμενο 

100 μόρια 
15% 

5 
Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε 

συναφές αντικείμενο 

100 μόρια 
10% 

 

Β) Για τη θέση Β΄ - Εμπειρογνώμονα  Φαρμακοποιού 

α/α Περιγραφή κριτηρίου 
Βαθμολογία 

κριτηρίου 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

1 

Αποδεδειγμένη   επαγγελματική 

εμπειρία ή συμμετοχή σε έργα για 

χρονική διάρκεια πλέον του ενός (1) 

έτους σε μετάφραση και αξιοποίηση 

διεθνών κωδικοποιήσεων στον τομέα 

της ηλεκτρονικής υγείας και στο 

Για κάθε μήνα 

εμπειρίας  πέραν 

της 3ετίας δίνονται 

πέντε (5) μόρια, με 

ανώτατο όριο τα 

180 μόρια 

40% 
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αντικείμενο του φαρμάκου, με 

προσαρμογή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

2 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 

ή συμμετοχή σε έργα για χρονική 

διάρκεια πλέον του ενός(1) έτους, που 

περιλαμβάνουν στον σχεδιασμό 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας στο 

αντικείμενο του φαρμάκου, όπως 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, 

Καταγραφή και Διαχείριση 

χαρακτηριστικών των φαρμακευτικών 

προϊόντων, αυτοματισμοί στη διανομή 

φαρμάκου. Στα χαρακτηριστικά των 

εργασιών περιλαμβάνονται η 

μετάφραση, η κωδικοποίηση ορολογίας 

και η διαλειτουργικότητα. 

Για κάθε μήνα 

εμπειρίας  πέραν 

της 3ετίας δίνονται 

πέντε (5) μόρια, με 

ανώτατο όριο τα 

180 μόρια 

30% 

3 

Αποδεδειγμένη πολύ καλή ή άριστη 

γνώση της αγγλικής γλώσσας  (επίπεδο 

C1 ή C2) 

Επίπεδο C1:  

 50 μόρια 

Επίπεδο C2:  

 70 μόρια 

5% 

4 
Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σε 

συναφές αντικείμενο 

100 μόρια 
15% 

5 
Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε 

συναφές αντικείμενο  

100 μόρια 
10% 

 

Γ) Για τη θέση Γ΄ - Ειδικού Εμπειρογνώμονα  Πληροφορικής 

α/α Περιγραφή κριτηρίου 
Βαθμολογία κριτηρίου Συντελεστής 

βαρύτητας 

1 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία πλέον τριών (3) ετών σε 

εθνικά και ευρωπαϊκά έργα 

ιατρικής 

 

Για κάθε μήνα 

εμπειρίας  πέραν της 

70% 
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πληροφορικής/πληροφορικής 

υγείας, σε διαλειτουργικότητα 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, 

καθώς και σε διεθνή πρότυπα 

κλινικών δεδομένων ηλεκτρονικής 

υγείας. 

3ετίας δίνονται πέντε 

(5) μόρια, με ανώτατο 

όριο τα 180 μόρια 

2 

Αποδεδειγμένη πολύ καλή ή 

άριστη γνώση της αγγλικής 

γλώσσας  (επίπεδο C1 ή C2)  

 

Επίπεδο C1:  

 50 μόρια 

Επίπεδο C2:  

                70 μόρια  

5% 

3 
Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 

σε συναφές αντικείμενο  

100 μόρια 
10% 

 

Δ) Για τη θέση Δ΄- Ειδικού Εμπειρογνώμονα  Κωδικοποίησης και Γλωσσικής  

Παραμετροποίησης και Ορολογίας   

α/α Περιγραφή κριτηρίου 
Βαθμολογία 

κριτηρίου 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

1 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία πλέον των πέντε (5) ετών σε 

εθνικά ή/και ευρωπαϊκά έργα σχετικά 

με τη γλωσσική παραμετροποίηση 

λογισμικού. 

Για κάθε μήνα 

εμπειρίας  πέραν 

της 3ετίας δίνονται 

πέντε (5) μόρια, με 

ανώτατο όριο τα 

180 μόρια 

50% 

2 

Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε 

περισσότερα απο ένα (1) έργα ιατρικής 

πληροφορικής/πληροφορικής υγείας ή 

/και διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών υγείας ή /και συστήματα 

γνωσιακών βάσεων υγείας ή/και 

συστήματα υποβοήθησης κλινικών 

Για κάθε μήνα 

εμπειρίας  πέραν 

της 3ετίας δίνονται 

πέντε (5) μόρια, με 

ανώτατο όριο τα 

180 μόρια 

20% 
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αποφάσεων 

3 

Αποδεδειγμένη πολύ καλή ή άριστη 

γνώση της αγγλικής γλώσσας  (επίπεδο 

C1 ή C2) 

Επίπεδο C1:  

 50 μόρια 

Επίπεδο C2:  

 70 μόρια 

5% 

4 
Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε 

συναφές αντικείμενο  

100 μόρια 
10% 

 

Ε) Για τις  θέσεις Ε1 και Ε2  Στελεχών Διοικητικής Υποστήριξης 

α/α Περιγραφή κριτηρίου 
Βαθμολογία 

κριτηρίου 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

1 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 

πλέον των δύο (2) ετών  σε Ευρωπαϊκά 

έργα ηλεκτρονικής υγείας  

 

 

 

Για κάθε μήνα 

εμπειρίας  πέραν 

της 3ετίας δίνονται 

πέντε (5) μόρια, με 

ανώτατο όριο τα 

180 μόρια 

70% 

2 

Αποδεδειγμένη πολύ καλή ή άριστη 

γνώση της αγγλικής γλώσσας  (επίπεδο 

C1 ή C2) 

Επίπεδο C1:  

 50 μόρια 

Επίπεδο C2:  

 70 μόρια 

5% 

3 
Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σε 

συναφές αντικείμενο 

100 μόρια 
15% 

4 
Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε 

συναφές αντικείμενο  

100 μόρια 
10% 

 

Ε1) Για τη θέση Ε3 – Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης 
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α/α Περιγραφή κριτηρίου 
Βαθμολογία 

κριτηρίου 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

1 

Αποδεδειγμένη πολύ καλή ή άριστη 

γνώση της αγγλικής γλώσσας  (επίπεδο 

C1 ή C2) 

Επίπεδο C1:  

 50 μόρια 

Επίπεδο C2:  

 70 μόρια 

5% 

2 
Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 

σε συναφές αντικείμενο 

100 μόρια 
15% 

3 
Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε 

συναφές αντικείμενο  

100 μόρια 
10% 

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής, με όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, 

στα Γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., οδός Λυκούργου 10, τ.κ. 10551 Αθήνα, στη 

Γραμματεία Πρωτοκόλλου – Ισόγειο, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς.  

Η προθεσμία υποβολής των φακέλων συμμετοχής ορίζεται σε δέκα ημερολογιακές 

ημέρες και αρχίζει από την Τετάρτη 01/03/2023 και λήγει την Παρασκευή 

10/03/2023 και ώρα 14:30. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το 

εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.  

Οι Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

 

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Ο σφραγισμένος φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Συμμετοχή στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 1/2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για ………………………………………… για τη θέση (……) της Δράσης 

«Αναβάθμιση της παγκόσμιας μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων (Up-

scaling the global univocal identification of medicines)» η οποία υλοποιείται στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 IA. 
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Ο φάκελος θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι : 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα αναγράφεται το έργο και η 

θέση για την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ο υποψήφιος εργολήπτης και 

διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία 

επικοινωνίας του και υποχρεωτικά η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, 

μέσω της οποίας θα γίνεται κάθε επικοινωνία, καθώς και η ανακοίνωση των 

τελικών αποτελεσμάτων. (Παράρτημα 1) 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο 

βιογραφικό σημείωμα (europass) 

3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) στην οποία θα δηλώνονται:  

➢ η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος,  

➢ ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 

παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και 

για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. (Παράρτημα 2) 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) για την απόδειξη επαγγελματικής  

εμπειρίας (Παράρτημα 3) 

4. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι 

σπουδών, όπως και ο βασικός τίτλος σπουδών, εφόσον αποκτήθηκαν στο 

εξωτερικό, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 

πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και λοιπών αποδεικτικών εγγράφων των 

γνώσεων και της εμπειρίας τους, καθώς και συστατικές επιστολές. Η 

τεκμαιρόμενη εμπειρία, πιστοποιείται από βεβαίωση του εργοδότη ή της 

Υπηρεσίας του Φορέα στον οποίο αυτός απασχολούνταν στο παρελθόν.  

5. Σε περίπτωση έγκρισης της υποψηφιότητας οι τίτλοι σπουδών και η 

πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας, θα είναι με βάση τα 

πιστοποιητικά που αποδέχεται το Α.Σ.Ε.Π. (Προσοντολόγιο Π.Δ.85/2022 

(Α΄232), ως ισχύει). 
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6. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με 

τον οποίο οι υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

 

Υπόμνηση σχετικά με τα χορηγούμενα δεδομένα των υποψηφίων:  

➢ Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δια υποβολής της σχετικής Αιτήσεως συνεπάγεται 

την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας 

και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί 

ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.  

➢ Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια, 

καταβάλλεται δε κάθε δυνατή επιμέλεια και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν.  

➢ Περαιτέρω, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιέχονται στις 

υποβληθείσες προτάσεις τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τον σκοπό της 

επιλογής των υποψηφίων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα και σύμφωνα με την αντίστοιχη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης 

(Παράρτημα 4)  

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν: 

• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών− μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. 

• Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο του έργου. 
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Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα των Αθηνών, καθώς και θα 

περιέχεται στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. (www.idika.gr), στο πεδίο θέσεις 

εργασίας, όπως επίσης και τα υποδείγματα των υπεύθυνων δηλώσεων, της 

αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων (Παράρτημα 1,2,3,4). Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Α. Κιλισμανή  (e-

mail:kilismani@idika.gr/τηλ:213 2168225). Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια 

της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.  

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα 

οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Η Επιτροπή θα 

αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τα προσόντα των υποψηφίων, σύμφωνα 

με τα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές που έχουν ορισθεί και θα 

κατατάξει τους υποψηφίους κατά σειρά αξιολόγησής τους. Στη συνέχεια θα  

εισηγηθεί μετά του Πρακτικού επιτυχόντων με σειρά κατάταξης στο Δ.Σ. της 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το οποίο και θα εγκρίνει την πρόσληψη των συμβασιούχων του 

έργου. 

2. Από τις αιτήσεις των υποψηφίων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και 

παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγονται οι αιτήσεις εκείνων που έχουν τις 

προϋποθέσεις της ενότητας 3. Κατόπιν οι υποψήφιοι βαθμολογούνται βάση 

των κριτηρίων που περιγράφονται στην ενότητα 4. Οι υποψήφιοι που θα 

επιτύχουν την μεγαλύτερη βαθμολογία θα συνάψουν σύμβαση έργου με την 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.  

3. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα έχουν ημερομηνία παραλαβής 

κατόπιν κατάθεσή τους στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ή ταχυδρομικής αποστολής ή 

αποστολής με ταχυμεταφορά μέχρι και την ημερομηνία που αναφέρεται 

ανωτέρω. 

http://www.idika.gr/
mailto:kilismani@idika.gr
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4. Η διαδικασία επιλογής που θα ακολουθηθεί για την ανάδειξη του 

επικρατέστερου υποψηφίου για κάθε σύμβαση μίσθωσης έργου είναι η 

εξής: 

• Εξετάζονται τα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου και ελέγχεται αν 

πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης, όπως αυτά αναφέρονται στην περιγραφή της κάθε θέσης 

(βήμα 1). Τα προσόντα αυτά είναι υποχρεωτικά και απαιτούνται 

προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία 

αξιολόγησης (βήμα 2).  

 

(ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 

• Βαθμολογούνται, το κάθε ένα χωριστά, τα Πρόσθετα Προσόντα – 

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια του 1ου 

βήματος. 

• Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας, εξάγεται συνολικός 

βαθμός (ΒΚ) Προσόντων – Κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τον τύπο: 

𝛣𝛫 = ∑(𝛽𝛼𝜃𝜇𝜊𝜆𝜊𝛾ί𝛼 𝜅𝜌𝜄𝜏𝜂𝜌ί𝜊𝜐 𝑖) ∙ (𝜎𝜐𝜈𝜏𝜀𝜆𝜀𝜎𝜏ή𝜍 𝛽𝛼𝜌ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝜅𝜌𝜄𝜏𝜂𝜌ί𝜊𝜐 𝑖)

𝜈

𝑖=1

 

• Στη συνέχεια καλούνται οι τρείς πρώτοι υποψήφιοι στη σειρά κατάταξης, 

για προσωπική συνέντευξη σχετικά με το βιογραφικό, την επαγγελματική 

τους κατάρτιση και εμπειρία, την ικανότητα επικοινωνίας, την εμπειρία 

ομαδικής εργασίας, καθώς και την κατανόηση των απαιτήσεων της 

περιγραφής του έργου και των στόχων του, σε ημερομηνία και ώρα που 

θα τους ανακοινωθεί.  

• Από τη διαδικασία της συνέντευξης εξάγεται βαθμολογία (ΒΣ) με μέγιστο 

βαθμό το 100. 

• Τέλος, ο συνολικός βαθμός των υποψηφίων υπολογίζεται από τον τύπο: 

𝜝 = 𝜝𝜥 ∙ 𝟖𝟎% +  𝜝𝜮 ∙ 𝟐𝟎% 
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• Επιτυχόντες για τη σύναψη σύμβασης έργου θα είναι οι υποψήφιοι  που 

θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία (Β). 

5. Τα αποτελέσματα και ο Πίνακας των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (www.idika.gr). Επίσης, τα αποτελέσματα θα 

ανακοινωθούν και στους υποψηφίους με ατομικό ηλεκτρονικό μήνυμα. 

 

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., 

εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η 

ένσταση θα κατατίθεται είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή, στη 

Γραμματεία Πρωτοκόλλου Ισόγειο, στα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., Λυκούργου 10, 

τ.κ. 10551 Υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων για την υπ’ αριθμ. Νο1/2023 

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η εξέταση των ενστάσεων κατά του πίνακα των αποτελεσμάτων, θα γίνεται από την 

ειδική Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες. Πιο 

συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις 

κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται 

του ενιστάμενου, κ.λπ.  

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι 

Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται 

αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που 

περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, με την επιφύλαξη της επόμενης 

παραγράφου. 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ενστάσεων, ως τελική ημερομηνία 

λήψης λογίζεται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 

αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην ένσταση του 

http://www.idika.gr/
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υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι ενστάσεις θεωρούνται 

εκπρόθεσμες. 

Το πόρισμα της Επιτροπής, θα γνωστοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. εγγράφως 

στους ενιστάμενους, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξεως της ως 

άνω αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. 

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης έργου, 

δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια, η σύναψη ή μη 

συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των 

ενδιαφερομένων ή και επιλεγέντων, κατά την ως άνω διαδικασία εναντίον της. 

Σε περίπτωση αποχώρησης του επιλεγέντος  υποψηφίου για οποιαδήποτε λόγο, η 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. καλεί τον  αμέσως επόμενο στη βαθμολογία υποψήφιο, προκειμένου 

να  καλύψει το διάστημα το οποίο υπολείπεται για την εκτέλεση του έργου. 

 

Νίκη Τσούμα 

Πρόεδρος Δ.Σ. & 

Διευθύνουσα Σύμβουλος 
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