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Αρ. πρωτ. 1442 

 

ΠΡΟΣ: 

Κάθε ενδιαφερόμενο  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Νο. 3/2018) 

Για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 

με τίτλο «Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη, Προβολή - Δημοσιότητα και Αξιολόγηση του 

Έργου», της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων - δεξιοτήτων για την 

ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας», που υλοποιείται με 

συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 

πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014 – 2020» (ΕΠΑνΕΚ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002647. 

 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος έχοντας υπόψη: 

1. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, 

της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας, 

2. Τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265 / Α / 23-12-2014), 

όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4328 / 2015 (ΦΕΚ 51 / Α /14-05-2015) και το Νόμο 4331 / 2015 (ΦΕΚ 

69 / Α / 02-07-2015) και ισχύει, με το οποίο εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 τις 

συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου, 

3. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/07-07-2016), με την οποία εισήχθη 

τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής 

του Ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου και 

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, 

4. Τα οριζόμενα στο άρθρο 681 του Αστικού Κώδικα, 

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με Θέμα «Προσλήψεις προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων», 
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6. Την υπ’ αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421/2018 (ΦΕΚ 2080/Β’/7.06.2018) Τροποποίηση της YA Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 

7. Την υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης 

της 81986/EYΘY712/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για 

τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016), 

8. Το υπ’ αριθμ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ 

και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει,  

9. Την υπ’ αριθμ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Υπουργική Απόφαση "Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης 

δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους 

στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα", 

10. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) που 

αφορά τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ, στο 

πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει, 

11. Το Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Ικανότητας της Ε.Ν.Ε για συγχρηματοδοτούμενα έργα της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020 όπως ισχύει, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε με 

αριθμ πρωτ. 609/11-07-2016 και 769/07-09-2016, 

12. Τον ισχύον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) της Ε.Ν.Ε,  

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 

1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, 

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, 

15. Τον Επικοινωνιακό Οδηγό που καταρτίστηκε  από  την  Εθνική  Αρχή  Συντονισμού  του  Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την 

παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020, 

16. Την υπ’ αριθμ. 3384/936/Α2/27-06-2016 Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» 2014 – 2020 (Κωδικός Πρόσκλησης: 024, Α/Α ΟΠΣ: 1511), όπως 

τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 4839/1396/Α2/16-09-2016 & 5975/1802/Α2/17-10-2016 Προσκλήσεις 

του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

17. Την υπ’ αριθμ. 609/11-07-2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε για την υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3384/936/Α2/27-06-2016 πρόσκλησης με κωδικό: 024, Α/Α 

ΟΠΣ:1511 και ορισμός Υπευθύνου της Πράξης, 

18. Την υπ’ αριθμ. 894/13-10-2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε περί τροποποίησης της με 

αρ. πρωτ. 609/11-07-2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε, λόγω διεύρυνσης του φυσικού 

αντικειμένου, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Κατάρτιση & πιστοποίηση 

πρόσθετων γνώσεων - δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα 

υγείας», στο πλαίσιο της πρόσκληση του ΕΠΑνΕΚ με κωδικό: 024, Α/Α ΟΠΣ:1511, 

19. Την υπ’ αριθμ. 1028/08.11.2016 (ΑΠ ΕΥΔ 6851/2180/11.11.2016) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του 

Δικαιούχου ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.) προς την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία για την ένταξη της Πράξης 

«Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων - δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής 

ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας» και MIS 5002647 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» (ΕΠΑνΕΚ), 
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20. Την υπ’ αριθμ. 5917/758/A3/14.11.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση & 

πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων - δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας 

επαγγελματιών τομέα υγείας» και MIS 5002647 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014 – 2020» (ΕΠΑνΕΚ)», 

21. Την από 28/11/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΕ (θέμα 2) «Αποδοχή όρων απόφασης 

ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5002647 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020», 

22. Την από 28/11/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΕ (θέμα 5) «Έγκριση υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 1 «Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη, Προβολή - Δημοσιότητα και 

Αξιολόγηση του Έργου» της πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ - 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002647 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

23. Την υπ’ αριθμ. 1558/30-11-2017 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο 

«Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη, Προβολή - Δημοσιότητα και Αξιολόγηση του Έργου», της 

Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων - δεξιοτήτων για την ενίσχυση της 

εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002647, που έχει ενταχθεί 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» 

(ΕΠΑνΕΚ), σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα σχεδίου αυτεπιστασίας της πρόσκλησης 024, 

24. Την από 16/5/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (θέμα 4) περί 1ης τροποποίησης της υλοποίησης 

με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη, Προβολή - 

Δημοσιότητα και Αξιολόγηση του Έργου» της Πράξης «Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων 

- δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5002647 από την ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.), 

25. Την υπ’ αριθμ. 647/17-5-2018 απόφαση περί 1ης τροποποίησης της υλοποίησης με ίδια μέσα του 

Υποέργου 1 με τίτλο «Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη, Προβολή - Δημοσιότητα και 

Αξιολόγηση του Έργου», της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων - 

δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5002647, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» (ΕΠΑνΕΚ), σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα 

σχεδίου αυτεπιστασίας της πρόσκλησης 024, 

26. Την υπ’ αριθμ. 5200/1115B3 /23.8.2018 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων - δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής 

ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας» και MIS 5002647 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» (ΕΠΑνΕΚ)», 

27. Την υπ’ αριθμ. 1421/23-11-2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΕ (θέμα 2): «Έγκριση 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη, Προβολή - 

Δημοσιότητα και Αξιολόγηση του Έργου», της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων 

γνώσεων - δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002647, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» (ΕΠΑνΕΚ)», 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ότι θα προβεί στην σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο 

«Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη, Προβολή - Δημοσιότητα και Αξιολόγηση του Έργου», της 

Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων - δεξιοτήτων για την ενίσχυση της 

εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002647, που έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» 

(ΕΠΑνΕΚ). 

Στο πλαίσιο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής να καταθέσουν τις 

αιτήσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΑ 

Αντικείμενο της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ - 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΜΕΑ 

ΥΓΕΙΑΣ» είναι η εκπαίδευση και πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων 1.010 επαγγελματιών του 

ιδιωτικού τομέα σε όλη χώρα. Βασικός στόχος της Πράξης είναι να καταστούν οι επαγγελματίες ικανοί να 

ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες εργασιακές απαιτήσεις. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα είναι 

πανελλαδικής εμβέλειας και θα γίνουν με μέθοδο blending learning (συνδυασμός δια ζώσης, ασύγχρονης και 

σύγχρονης μορφής εκπαίδευσης), ως εξής: 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (1): «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους 

παροχής φροντίδας υγείας» 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (2): «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά 

προβλήματα» 

Μετά, το πέρας διεξαγωγής των προγραμμάτων κατάρτισης, θα διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων-

δεξιοτήτων 1010 ωφελούμενων, από Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ με βάση το πρότυπο 

EN ISO 17024, με δυνατότητα μίας (1) επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας. 

Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω έξι (6) Υποέργων ως εξής: 

Υποέργο 1: Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη, Προβολή - Δημοσιότητα και Αξιολόγηση του Έργου 

Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η διοικητική και επιστημονική υποστήριξη, προβολή - δημοσιότητα και 

αξιολόγηση του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων - δεξιοτήτων για την ενίσχυση της 

εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας των επαγγελματιών υγείας». 

Τρόπος υλοποίησης Υποέργου 1: Aυτεπιστασία.  

Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει 3 Πακέτα Εργασίας ως κάτωθι: 

ΠΕ1 Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη του Έργου   

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

 Ενέργεια 1.1: Επιλογή των ωφελούμενων 

Η ενέργεια 1.1 περιλαμβάνει τις εξής υπο-ενέργειες:  

- Ε.1.1.1 Οργάνωση της υποδοχής των αιτήσεων των υποψηφίων καταρτιζόμενων 

- Ε.1.1.2 Επικοινωνία/αλληλογραφία με υποψηφίους καταρτιζόμενους για την παροχή διευκρινήσεων 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά) 

- Ε.1.1.3 Συγκέντρωση των αιτήσεων των υποψηφίων καταρτιζόμενων 
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- Ε.1.1.4 Σύνταξη καταλόγου υποψηφίων καταρτιζόμενων 

- Ε.1.1.5 Εισαγωγή των στοιχείων των αιτήσεων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

- Ε.1.1.6 Τήρηση της ηλεκτρονική βάσης δεδομένων στην οποία θα καταχωρούνται και θα 

επεξεργάζονται τα στοιχεία των υποψηφίων καταρτιζόμενων 

- Ε.1.1.7 Τήρηση αρχείου αιτήσεων και συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών  

- Ε.1.1.8 Γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Κεντρικής Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων   

- Ε.1.1.9 Τήρηση του αρχείου της Κεντρικής Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων περί αξιολόγησης των 

αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων (πρακτικά αξιολόγησης, λίστες υποψηφίων κλπ)   

Παραδοτέα (Π) Ενέργειας 1.1 

Παραδοτέο της ενέργειας 1.1 είναι η εκτέλεση και ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των 

καταρτιζομένων: 

Π.1 Επιλογή Ωφελούμενων των Προγραμμάτων Κατάρτισης 

Το παραδοτέο Π.1 περιλαμβάνει τα εξής: 

 Π.1.1 Αρχείο αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζόμενων 

 Π.1.2 Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα στοιχεία των υποψηφίων καταρτιζόμενων 

 Π.1.3 Κατάλογος υποψηφίων καταρτιζόμενων 

 Π.1.4 Αρχείο αξιολόγησης αιτήσεων και επιλογής ωφελούμενων  

 Π.1.5 Κατάλογος επιλεχθέντων και αναπληρωματικών 

 Π.1.6 Φάκελος αλληλογραφίας με υποψήφιους καταρτιζόμενους 

 Π.1.7 Πρακτικό επιλογής ωφελούμενων 

 Ενέργεια 1.2: Υλοποίηση και Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

Πράξης 

Η ενέργεια 1.2 περιλαμβάνει τις εξής υπο-ενέργειες: 

- Ε.1.2.1 Παρακολούθηση της πορείας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

- Ε.1.2.2 Παρακολούθηση της πορείας των δράσεων δημοσιότητας του έργου σε συνεργασία με τον 

Ανάδοχο της ενέργειας 2.1 και επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν και αφορούν 

στις υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής  

- Ε.1.2.3 Παρακολούθηση της πορείας της δράσης αξιολόγησης του έργου σε συνεργασία με τον 

Ανάδοχο της ενέργειας 3.1 και επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν και αφορούν 

στις υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής  

- Ε.1.2.4 Τήρηση αρχείου, σε μηνιαία βάση, φύλλων χρονοχρέωσης, στα οποία καταγράφεται ο 

αριθμός ωρών που αφιέρωσε το μέλος της ομάδας έργου ημερησίως για  την  εκτέλεση  της  

συγκεκριμένης  σύμβασης  και  συνοπτικά  το  αντικείμενο  εργασιών του 
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- Ε.1.2.5 Συλλογή, επεξεργασία και έλεγχος των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων για την 

καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους καταρτιζόμενους  

- Ε.1.2.6 Επικοινωνία/αλληλογραφία με καταρτιζόμενους για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων 

ή/και διευκρινήσεων για την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων 

- Ε.1.2.7 Σύνταξη καταστάσεων με στοιχεία ωφελούμενων (αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, ΑΦΜ, 

ονοματεπώνυμα δικαιούχων λογαριασμού, κ.λ.π) και ποσά επιδομάτων σύμφωνα με τις καταστάσεις 

παρουσιών που θα τηρούνται με ευθύνη του Αναδόχου του Υποέργου 2 

- Ε.1.2.8 Υποστήριξη του έργου της οικονομικής υπηρεσίας για την ομαλή πληρωμή των 

εκπαιδευτικών επιδομάτων στους καταρτιζόμενους 

- Ε.1.2.9 Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων στους καταρτιζόμενους 

- Ε.1.2.10 Λογιστική αποτύπωση της καταβολής των εκπαιδευτικών επιδομάτων 

- Ε.1.2.11 Παροχή επιστημονικής γνώσης και γνώμης για την επίτευξη των στόχων του έργου υπό την 

επίβλεψη και έλεγχο του επιστημονικού υπευθύνου 

- Ε.1.2.12 Έλεγχος της ποιότητας και αρτιότητας του επιστημονικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για 

τις ανάγκες της κατάρτισης των ωφελούμενων 

- Ε.1.2.13 Επίβλεψη της επιστημονικής αρτιότητας του εκπαιδευτικού έργου και παροχή 

κατευθυντήριων οδηγιών προς εκπαιδευτές υπό την επίβλεψη και έλεγχο του επιστημονικού 

υπευθύνου   

- Ε.1.2.14 Καταγραφή  τυχόν παρεκκλίσεων/αστοχιών στο επιστημονικό μέρος του έργου και 

προτάσεις επίλυσης 

 

Παραδοτέα (Π) Ενέργειας 1.2 

Παραδοτέο της ενέργειας 1.2 είναι η υλοποίηση και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της Πράξης: 

Π.2 Υλοποίηση και Παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης 

Το παραδοτέο Π.2 περιλαμβάνει τα εξής: 

 Π.2.1 Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου της Πράξης 

 Π.2.2 Κατάσταση με στοιχεία καταρτιζόμενων και ποσά επιδομάτων ανά καταρτιζόμενο 

 Π.2.3 Λογιστική αποτύπωση της καταβολής των εκπαιδευτικών επιδομάτων 

 Π.2.4 Αρχείο τήρησης Φύλλων χρονοχρέωσης του έργου 

 Π.2.5 Διμηνιαίες εκθέσεις επιστημονικής επίβλεψης έργου κατά το διάστημα υλοποίησης του 

Υποέργου 2 

 

Πακέτο Εργασίας 2: Προβολή – Δημοσιότητα Πράξης 
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- Ενέργεια 2.1: Ενημέρωση, προσέλκυση υποψηφίων και Προβολή του Έργου 

- Παραδοτέο Π.3: Φάκελος ενημέρωσης, προσέλκυσης υποψηφίων και Προβολής του Έργου 

 

Πακέτο Εργασίας 3: Εξωτερική Αξιολόγηση 

- Ενέργεια 3.1: Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης 

- Παραδοτέο Π.4: Φάκελος εξωτερικής αξιολόγησης της Πράξης 

 

Υποέργα 2,3,4,5,6: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων Επαγγελματιών Υγείας.  

Αντικείμενο των Υποέργων  2,3,4,5 και 6 είναι η διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η 

διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης πρόσθετων γνώσεων - δεξιοτήτων. 

Τρόπος υλοποίησης Υποέργων 2,3,4,5 και 6: Προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο, μέσω ενιαίου διεθνούς 

δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  

Τα 5 Υποέργα είναι τα εξής: 

Υποέργο 2: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων Επαγγελματιών Τομέα Υγείας στις λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 

Υποέργο 3: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων Επαγγελματιών Τομέα Υγείας στις περιφέρειες σε 

μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) 

Υποέργο 4: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων Επαγγελματιών Τομέα Υγείας στις περισσότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες (Αττική) 

Υποέργο 5: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων Επαγγελματιών Τομέα Υγείας στη Στερεά Ελλάδα 

Υποέργο 6: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων Επαγγελματιών Τομέα Υγείας στο Νότιο Αιγαίο 

Τα εν λόγω Υποέργα περιλαμβάνουν δύο (2) Πακέτα Εργασίας ως κάτωθι: 

Πακέτο Εργασίας 1: Κατάρτιση Επαγγελματιών Τομέα Υγείας 

- Ενέργεια 1: Κατάρτιση Επαγγελματιών Τομέα Υγείας 

Πακέτο Εργασίας 2: Πιστοποίηση Πρόσθετων Γνώσεων και Δεξιοτήτων Επαγγελματιών Τομέα Υγείας 

- Ενέργεια 2: Πιστοποίηση Πρόσθετων Γνώσεων και Δεξιοτήτων 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1, 

όπως αναλύθηκε ανωτέρω και αφορά στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με επτά (7) εξωτερικούς 

συνεργάτες (έκτακτο προσωπικό) που θα παρέχουν υπηρεσίες όπως αναλύονται στους πίνακες που 

ακολουθούν. Οι θέσεις που θα καλυφθούν με εξωτερικούς συνεργάτες είναι οι εξής: 

α/α Ειδικότητα 
Αριθμός 

συνεργατών 

Σχέση 

Απασχόλησης 

Ανθρωπομήνες 

απασχόλησης 

Διάρκεια 

σύμβασης 

1 Υπεύθυνος Συντονιστής Έργου 1 Σύμβαση 

Μίσθωσης 

Έργου 

8 Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 2 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου 
1 3 
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α/α Ειδικότητα 
Αριθμός 

συνεργατών 

Σχέση 

Απασχόλησης 

Ανθρωπομήνες 

απασχόλησης 

Διάρκεια 

σύμβασης 

3 

Στέλεχος Λογιστικής Υποστήριξης 

στο πλαίσιο καταβολής 

εκπαιδευτικών επιδομάτων 

1 2 τη λήξη της 

Πράξης 

(30/4/2020) 

 
4 

Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης 

Έργου 1 

1 12 

5 
Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης 

Έργου 2, 3, 4 

3 5 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Για τις ανάγκες υλοποίησης μέρους του έργου, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος προτίθεται να αναθέσει με 

συμβάσεις μίσθωσης έργου τις παρακάτω συμβάσεις συνεργατών: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπεύθυνος Συντονιστής Έργου (Επιστήμονας Κοινωνικός ή του χώρου της 

Διοίκησης ή του χώρου της Υγείας) 

Πλήθος Συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 
- Ευθύνη του συντονισμού και εποπτείας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, 

συλλογικών οργάνων, φυσικών προσώπων και απασχολούμενων στο Υποέργο 1 

- Εκπόνηση των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου της Πράξης προς την 

Αναθέτουσα Αρχή 

Εργασίες – καθήκοντα ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη του Έργου 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1: Επιλογή των ωφελούμενων 

Υποενέργειες: Ε.1.1.1 έως Ε.1.1.9 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.2: Υλοποίηση και Παρακολούθηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

Υποενέργειες: Ε.1.2.1 έως Ε.1.2.14 

Συμμετοχή σε παραδοτέα Πακέτο Εργασίας ΠΕ 1/ Ενέργειες 1.1 και 1.2 

- Παραδοτέο Π.1: Επιλογή Ωφελούμενων των Προγραμμάτων Κατάρτισης 

- Παραδοτέο Π.2: Υλοποίηση και Παρακολούθηση του Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης 

Χρονική     διάρκεια 

σύμβασης  

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τη λήξη 

του Υποέργου 1 της Πράξης. Μέσα στο ανωτέρω διάστημα, το Στέλεχος 

υποχρεούται να παρέχει συνολικά οκτώ (8) ανθρωπομήνες απασχόλησης στο 

έργο. Για τον υπολογισµό των ανθρωποµηνών λαμβάνεται υπόψη ότι ένας (1) 

ανθρωποµήνας αντιστοιχεί σε είκοσι δύο (22) ανθρωποήµερες και µία (1) 

ανθρωποηµέρα σε οκτώ (8) ανθρωποώρες. Επίσης δεν προβλέπεται 

διαφοροποίηση για παροχή υποστήριξης Σάββατο, Κυριακή ή λοιπές αργίες. Οι  

ανθρωποημέρες που θα απασχοληθεί το Στέλεχος στο έργο, θα κατανεμηθούν σε 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης (ήτοι μέχρι τη λήξη του Υποέργου 1) ανάλογα με 

τις ανάγκες. Προς απόδειξη παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών θα τηρούνται 

φύλλα χρονοχρέωσης. 

Αμοιβή-τρόπος πληρωμής 18.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβάλλεται 

τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εργασιών και την υποβολή των παραδοτέων. 

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

Τόπος εργασίας Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την έδρα του εξωτερικού συνεργάτη, ή/και από 

την έδρα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Βας. Σοφίας 47, Αθήνα), ή/και τα 

κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ή/και 

τους χώρους διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
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Απαιτούμενα Προσόντα 

(on/off) 
 Πτυχίο A.E.I./Τ.Ε.Ι σχολών σχετικών με επιστήμες οικονομίας/διοίκησης, 

επιστήμες υγείας, θετικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, της ημεδαπής 

ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα 

πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

 Επαγγελματική εμπειρία 6 έτη στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ κλπ). 

Πρόσθετα 

(βαθμολογούμενα) 

Προσόντα 

 Επαγγελματική εμπειρία άνω των 7 ετών στη διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ κλπ).  

 Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ο οποίος θα πρέπει να είναι 

αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

 Συνέντευξη που θα πραγματεύεται θέματα όπως: επικοινωνιακές και 

οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη και οργάνωση, ικανότητα 

τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών, υπευθυνότητα και σοβαρότητα. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου 

Ο Μηχανισμός πιστοποίησης παραδοτέων έργου παρακολουθεί, ελέγχει και 

πιστοποιεί –είτε ολικά είτε κατά τμήματα – την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση 

του έργου του συνεργάτη και συντάσσει έκθεση παραχθέντος έργου. Η υπογραφή 

από τον Μηχανισμό της έκθεσης παραχθέντος έργου υπέχει θέση πρακτικού 

παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο 

συνεργάτης. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου (Επιστήμονας του χώρου της Υγείας) 

Πλήθος Συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 
- Ευθύνη για την επιστημονική αρτιότητα και την επιστημονική επίβλεψη του 

εκτελούμενου έργου.  

- Επιστημονική επίβλεψη των δράσεων που θα υλοποιηθούν 

- Ενημέρωση του Υπεύθυνου Συντονιστή Έργου και της Αναθέτουσας Αρχής για 

επιστημονικά ζητήματα που μπορεί να προκύπτουν προτείνοντας τρόπους 

επίλυσής τους.  

- Εκπόνηση των διμηνιαίων εκθέσεων επιστημονικής επίβλεψης έργου κατά το 

διάστημα υλοποίησης του Υποέργου 2  

Εργασίες – καθήκοντα ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη του Έργου 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.2: Υλοποίηση και Παρακολούθηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

Υποενέργειες: Ε.1.2.1,  Ε.1.2.11, Ε.1.2.12, Ε.1.2.13, Ε.1.2.14 

Συμμετοχή σε παραδοτέα Πακέτο Εργασίας ΠΕ 1/ Ενέργειες 1.2 

- Παραδοτέο Π.2: Υλοποίηση και Παρακολούθηση του Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης 

Χρονική     διάρκεια 

σύμβασης 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τη λήξη 

του Υποέργου 1 της Πράξης.  Μέσα στο ανωτέρω διάστημα, το Στέλεχος 

υποχρεούται να παρέχει συνολικά τρείς (3) ανθρωπομήνες απασχόλησης στο 

έργο. Για τον υπολογισµό των ανθρωποµηνών λαμβάνεται υπόψη ότι ένας (1) 

ανθρωποµήνας αντιστοιχεί σε είκοσι δύο (22) ανθρωποήµερες και µία (1) 

ανθρωποηµέρα σε οκτώ (8) ανθρωποώρες. Επίσης δεν προβλέπεται 

διαφοροποίηση για παροχή υποστήριξης Σάββατο, Κυριακή ή λοιπές αργίες. Οι  

ανθρωποημέρες που θα απασχοληθεί το Στέλεχος στο έργο, θα κατανεμηθούν σε 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης (ήτοι μέχρι τη λήξη του Υποέργου 1) ανάλογα με 

τις ανάγκες. Προς απόδειξη παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών θα τηρούνται 
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φύλλα χρονοχρέωσης. 

Αμοιβή-τρόπος πληρωμής 7.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβάλλεται 

τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εργασιών. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με 

την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

Τόπος εργασίας Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την έδρα του εξωτερικού συνεργάτη ή/και την 

έδρα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Βας. Σοφίας 47, Αθήνα), ή/και τα κατά 

τόπους Περιφερειακά Τμήματα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ή/και τους 

χώρους διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Απαιτούμενα Προσόντα 

(on/off) 
 Πτυχίο A.E.I./Τ.Ε.Ι σχολών σχετικών με τις επιστήμες της υγείας, της 

ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το 

οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 Επαγγελματική εμπειρία 3 έτη στο σχεδιασμό, διαχείριση, υλοποίηση 

προγραμμάτων κατάρτισης  

 Επαγγελματική εμπειρία 6 έτη στο χώρο της υγείας  

 Επιστημονική δραστηριότητα σε θέματα λοιμώξεων που να 

τεκμηριώνεται από σχετική εκπαιδευτική δραστηριότητα ή  συμμετοχή σε 

επιστημονικές επιτροπές ή εισηγήσεις/ανακοινώσεις επιστημονικών 

συνεδρίων/ημερίδων)   

 Επιστημονική δραστηριότητα σε θέματα ψυχικής υγείας που να 

τεκμηριώνεται από σχετική εκπαιδευτική δραστηριότητα ή  συμμετοχή σε 

επιστημονικές επιτροπές ή εισηγήσεις/ανακοινώσεις επιστημονικών 

συνεδρίων/ημερίδων)  

Πρόσθετα 

(βαθμολογούμενα) 

Προσόντα 

 Επαγγελματική εμπειρία άνω των 4 ετών στο σχεδιασμό, διαχείριση, 

υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης  

 Επαγγελματική εμπειρία άνω των 7 ετών στο χώρο της υγείας  

 Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ο οποίος θα πρέπει να είναι 

αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

 Συνέντευξη που θα πραγματεύεται θέματα όπως: επικοινωνιακές και 

οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη και οργάνωση, ικανότητα 

τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών, υπευθυνότητα και σοβαρότητα. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου 

Ο Μηχανισμός πιστοποίησης παραδοτέων έργου παρακολουθεί, ελέγχει και 

πιστοποιεί –είτε ολικά είτε κατά τμήματα – την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση 

του έργου του συνεργάτη και συντάσσει έκθεση παραχθέντος έργου. Η υπογραφή 

από τον Μηχανισμό της έκθεσης παραχθέντος έργου υπέχει θέση πρακτικού 

παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο 

συνεργάτης. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Στέλεχος Λογιστικής Υποστήριξης στο πλαίσιο καταβολής εκπαιδευτικών 

επιδομάτων (Διοικητικός/ Οικονομικός) 

Πλήθος Συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 
- Ευθύνη της λογιστικής αποτύπωσης στο πλαίσιο καταβολής των εκπαιδευτικών 

επιδομάτων  
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- Στενή συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία της Ε.Ν.Ε για τις ανάγκες του 

έργου στο πλαίσιο καταβολής των εκπαιδευτικών επιδομάτων 

Εργασίες – καθήκοντα ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη του Έργου 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.2: Υλοποίηση και Παρακολούθηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

Υποενέργειες: Ε.1.2.8,  Ε.1.2.10 

Συμμετοχή σε παραδοτέα Πακέτο Εργασίας ΠΕ 1/ Ενέργειες 1.2 

- Παραδοτέο Π.2: Υλοποίηση και Παρακολούθηση του Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης 

Χρονική     διάρκεια 

σύμβασης 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τη λήξη 

του Υποέργου 1 της Πράξης. Μέσα στο ανωτέρω διάστημα, το Στέλεχος 

υποχρεούται να παρέχει συνολικά δύο (2) ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο. 

Για τον υπολογισµό των ανθρωποµηνών λαμβάνεται υπόψη ότι ένας (1) 

ανθρωποµήνας αντιστοιχεί σε είκοσι δύο (22) ανθρωποήµερες και µία (1) 

ανθρωποηµέρα σε οκτώ (8) ανθρωποώρες. Επίσης δεν προβλέπεται 

διαφοροποίηση για παροχή υποστήριξης Σάββατο, Κυριακή ή λοιπές αργίες. Οι  

ανθρωποημέρες που θα απασχοληθεί το Στέλεχος στο έργο, θα κατανεμηθούν σε 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης (ήτοι μέχρι τη λήξη του Υποέργου 1) ανάλογα με 

τις ανάγκες. Προς απόδειξη παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών θα τηρούνται 

φύλλα χρονοχρέωσης. 

Αμοιβή-τρόπος πληρωμής 3.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβάλλεται 

τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εργασιών. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με 

την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

Τόπος εργασίας Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την έδρα του εξωτερικού συνεργάτη, ή/και από 

την έδρα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Βας. Σοφίας 47, Αθήνα), ή/και τα 

κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ή/και 

τους χώρους διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Απαιτούμενα Προσόντα 

(on/off) 
 Πτυχίο A.E.I./Τ.Ε.Ι σχολών σχετικών με τις επιστήμες οικονομίας/διοίκησης, 

της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το 

οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη λογιστική υποστήριξη 

φορέα/ων του Δημοσίου Τομέα 

Πρόσθετα 

(βαθμολογούμενα) 

Προσόντα 

 Επαγγελματική εμπειρία άνω των 4 ετών στη λογιστική υποστήριξη νομικών 

προσώπων (σε βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ) 

 Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή Α΄ τάξεως  

 Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή Β΄ τάξεως  

 Συνέντευξη που θα πραγματεύεται θέματα όπως: επικοινωνιακές και 

οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη και οργάνωση, ικανότητα 

τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών, υπευθυνότητα και σοβαρότητα. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου 

Ο Μηχανισμός πιστοποίησης παραδοτέων έργου παρακολουθεί, ελέγχει και 

πιστοποιεί –είτε ολικά είτε κατά τμήματα – την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση 

του έργου του συνεργάτη και συντάσσει έκθεση παραχθέντος έργου. Η υπογραφή 

από τον Μηχανισμό της έκθεσης παραχθέντος έργου υπέχει θέση πρακτικού 

παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο 

συνεργάτης. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης Έργου 1 (Διοικητικών Γραμματέων ή 

Διοικητικών Υπαλλήλων) 

Πλήθος Συνεργατών 1 
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Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης έργου 

Εργασίες – καθήκοντα ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη του Έργου 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1: Επιλογή των ωφελούμενων 

Υποενέργειες: Ε.1.1.1 έως Ε.1.1.9 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.2: Υλοποίηση και Παρακολούθηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

Υποενέργειες: Ε.1.2.1 έως Ε.1.2.14 

Συμμετοχή σε παραδοτέα Πακέτο Εργασίας ΠΕ 1/ Ενέργειες 1.1 και 1.2 

- Παραδοτέο Π.1: Επιλογή Ωφελούμενων των Προγραμμάτων Κατάρτισης 

- Παραδοτέο Π.2: Υλοποίηση και Παρακολούθηση του Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης 

Χρονική     διάρκεια 

σύμβασης 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τη λήξη 

του Υποέργου 1 της Πράξης.  Μέσα στο ανωτέρω διάστημα, το Στέλεχος 

υποχρεούται να παρέχει συνολικά δώδεκα (12) ανθρωπομήνες απασχόλησης στο 

έργο. Για τον υπολογισµό των ανθρωποµηνών λαμβάνεται υπόψη ότι ένας (1) 

ανθρωποµήνας αντιστοιχεί σε είκοσι δύο (22) ανθρωποήµερες και µία (1) 

ανθρωποηµέρα σε οκτώ (8) ανθρωποώρες. Επίσης δεν προβλέπεται 

διαφοροποίηση για παροχή υποστήριξης Σάββατο, Κυριακή ή λοιπές αργίες. Οι  

ανθρωποημέρες που θα απασχοληθεί το Στέλεχος στο έργο, θα κατανεμηθούν σε 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης (ήτοι μέχρι τη λήξη του Υποέργου 1) ανάλογα με 

τις ανάγκες. Προς απόδειξη παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών θα τηρούνται 

μηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης και παρουσιολόγια. 

Αμοιβή-τρόπος πληρωμής 18.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβάλλεται 

τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εργασιών. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με 

την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

Τόπος εργασίας Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την έδρα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 

(Βας. Σοφίας 47, Αθήνα). 

Απαιτούμενα Προσόντα 

(on/off) 
 Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του 

τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας 

και Διοίκησης) ή  Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  Πτυχίο Α΄ κύκλου 

Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε 

ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: 

Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή 

ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα 

ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 

σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

 Γενική εργασιακή εμπειρία 3 έτη  

Πρόσθετα 

(βαθμολογούμενα) 

Προσόντα 

 Γενική εργασιακή εμπειρία άνω των 4 ετών  

 Συνέντευξη που θα πραγματεύεται θέματα όπως: επικοινωνιακές και 

οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη και οργάνωση, ικανότητα 

τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών, υπευθυνότητα και σοβαρότητα. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου 

Ο Μηχανισμός πιστοποίησης παραδοτέων έργου παρακολουθεί, ελέγχει και 

πιστοποιεί –είτε ολικά είτε κατά τμήματα – την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση 

του έργου του συνεργάτη και συντάσσει έκθεση παραχθέντος έργου. Η υπογραφή 

από τον Μηχανισμό της έκθεσης παραχθέντος έργου υπέχει θέση πρακτικού 

παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο 

συνεργάτης. 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης Έργου 2, 3, 4 (Διοικητικών Γραμματέων ή 

Διοικητικών Υπαλλήλων) 

Πλήθος Συνεργατών 3 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης έργου 

Εργασίες – καθήκοντα ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη του Έργου 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1: Επιλογή των ωφελούμενων 

Υποενέργειες: Ε.1.1.1 έως Ε.1.1.9 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.2: Υλοποίηση και Παρακολούθηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

Υποενέργειες: Ε.1.2.1 έως Ε.1.2.14 

Συμμετοχή σε παραδοτέα Πακέτο Εργασίας ΠΕ 1/ Ενέργειες 1.1 και 1.2 

- Παραδοτέο Π.1: Επιλογή Ωφελούμενων των Προγραμμάτων Κατάρτισης 

- Παραδοτέο Π.2: Υλοποίηση και Παρακολούθηση του Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης 

Χρονική     διάρκεια 

σύμβασης 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τη λήξη 

του Υποέργου 1 της Πράξης. Μέσα στο ανωτέρω διάστημα, το Στέλεχος 

υποχρεούται να παρέχει συνολικά πέντε (5) ανθρωπομήνες απασχόλησης στο 

έργο. Για τον υπολογισµό των ανθρωποµηνών λαμβάνεται υπόψη ότι ένας (1) 

ανθρωποµήνας αντιστοιχεί σε είκοσι δύο (22) ανθρωποήµερες και µία (1) 

ανθρωποηµέρα σε οκτώ (8) ανθρωποώρες. Επίσης δεν προβλέπεται 

διαφοροποίηση για παροχή υποστήριξης Σάββατο, Κυριακή ή λοιπές αργίες. Οι  

ανθρωποημέρες που θα απασχοληθεί το Στέλεχος στο έργο, θα κατανεμηθούν σε 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης (ήτοι μέχρι τη λήξη του Υποέργου 1) ανάλογα με 

τις ανάγκες. Προς απόδειξη παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών θα τηρούνται 

μηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης και παρουσιολόγια.  

Αμοιβή-τρόπος πληρωμής 7.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβάλλεται 

τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εργασιών. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με 

την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

Τόπος εργασίας Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την έδρα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 

(Βας. Σοφίας 47, Αθήνα). 

Απαιτούμενα Προσόντα 

(on/off) 
 Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του 

τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας 

και Διοίκησης) ή  Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή  Πτυχίο Α΄ κύκλου 

Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε 

ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: 

Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή 

ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα 

ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 

σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

 Γενική εργασιακή εμπειρία 2 έτη  

Πρόσθετα 

(βαθμολογούμενα) 

Προσόντα 

 Γενική εργασιακή εμπειρία άνω των 3 ετών  

 Συνέντευξη που θα πραγματεύεται θέματα όπως: επικοινωνιακές και 

οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη και οργάνωση, ικανότητα 

τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών, υπευθυνότητα και σοβαρότητα. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου 

Ο Μηχανισμός πιστοποίησης παραδοτέων έργου παρακολουθεί, ελέγχει και 

πιστοποιεί –είτε ολικά είτε κατά τμήματα – την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση 

του έργου του συνεργάτη και συντάσσει έκθεση παραχθέντος έργου. Η υπογραφή 
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από τον Μηχανισμό της έκθεσης παραχθέντος έργου υπέχει θέση πρακτικού 

παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο 

συνεργάτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

4.1. Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα 

φυσικά πρόσωπα τα οποία:  

 

1. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των 

κρατών της Ε.Ε., απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από αντίστοιχο 

πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (βλ. άρθρο 5). 

2. Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες 

υποψήφιους). Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες 

κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια 

υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. 

3. Δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή. 

4. Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.  

5. Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση 

καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  

6. Δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο 

(άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης (5), έστω 

και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 

7. Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται 

ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.  

8. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής 

απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου. 

9. Δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

10. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε 

μέσο.  

11. Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον.  

12. Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.  

 

4.2. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου 

άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Ν. 1599/1986. Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω 

ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του. 
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ΑΡΘΡΟ 5: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, 

τα παρακάτω:  

1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι) 

2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

3. Βιογραφικό σημείωμα. 

4. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών. 

5. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού. 

6. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψηφίους). Οι 

υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να είναι κάτοχοι 

Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από το Σχολείο 

Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή από το Διδασκαλείο 

της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η γνώση 

της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται επίσης και με τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει στην ημεδαπή. 

7. Αποδεικτικά εμπειρίας: Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η χρονική 

διάρκεια ασφάλισης (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον ιδιωτικό τομέα) ή 

Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή του οικείου φορέα του Δημοσίου (για τους υποψηφίους που η 

εμπειρία τους αφορά στον δημόσιο τομέα). Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται 

επιπροσθέτως η προσκόμιση συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν 

ενδεικτικώς την απαιτούμενη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

Στις περιπτώσεις που απαιτείται εμπειρία του υποψηφίου σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, η 

εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εμπειρία 

του υποψηφίου σε λοιπές δραστηριότητες (π.χ συμμετοχή σε συνέδρια, συγγραφή άρθρων κλπ) η 

εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με σχετικά αποδεικτικά τεκμηρίωσης (βεβαιώσεις ή άλλο υλικό 

τεκμηρίωσης). Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης 

εργασιακής εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ (Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ – Τοπική 

Υπηρεσία Προγραμμάτων STAGE από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική 

διάρκεια του προγράμματος). Εμπειρία που τυχόν επικαλείται ο υποψήφιος και δεν προκύπτει από τα 

απαιτούμενα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίστηκαν ανωτέρω, δεν θα μπορεί να 

λαμβάνεται υπόψη. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 

οποίο οι υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

8. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται). 

 

Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν στα πρόσθετα (βαθμολογούμενα) προσόντα, δεν 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου. 

Επισήμανση  

Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μόνο ως προς 

έγγραφα που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα κατά την υποβολή των αιτήσεων. 

 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι, τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που απαιτούνται στην παρούσα πρόσκληση 

στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
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Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την πρόσκληση πρέπει να είναι 

επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο 

αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από 

δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914. 

 

Ειδικώς μετά τον νέο Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013 άρθρο 36 ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις 

ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος 

βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.  
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Η αξιολόγηση των προτάσεων βασίζεται στη βαθμολόγηση των κάτωθι κριτηρίων αξιολόγησης: 

Για τη θέση 1 «Υπεύθυνος Συντονιστής Έργου» 

Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης Ελάχιστη – Μέγιστη βαθμολογία 

1 Επαγγελματική εμπειρία άνω των 7 ετών στη διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ κλπ) (7 έτη=15 

μόρια, 8 έτη=30 μόρια, 9 έτη=45 μόρια, 10 έτη και άνω=60 

μόρια) 

0-60 

2 Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ο οποίος θα πρέπει να είναι 

αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τα μόρια υπολογίζονται 

μόνο στον ανώτερο τίτλο σπουδών που θα προσκομιστεί ως εξής: 

κανένας τίτλος=0 μόρια, μεταπτυχιακός τίτλος=15 μόρια, 

διδακτορικός τίτλος=20 μόρια) 

0-20 

3 Συνέντευξη που θα πραγματεύεται θέματα όπως: επικοινωνιακές 

και οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη και οργάνωση, 

ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών, υπευθυνότητα 

και σοβαρότητα (0-20 μόρια) 

0-20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  0-100 

 

Για τη θέση 2 «Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου» 

Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης Ελάχιστη - Μέγιστη βαθμολογία 

1 Επαγγελματική εμπειρία άνω των 4 ετών στο σχεδιασμό, 

διαχείριση, υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης (4 έτη=10 

μόρια, 5 έτη=20 μόρια, 6 έτη και άνω=30 μόρια) 

0-30 

2 Επαγγελματική εμπειρία άνω των 7 ετών στο χώρο της υγείας (7 

έτη=10 μόρια, 9 έτη=20 μόρια, 11 έτη και άνω=30 μόρια) 
0-30 

3 Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών  της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ο οποίος θα πρέπει να 

είναι αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τα μόρια 

υπολογίζονται μόνο στον ανώτερο τίτλο σπουδών που θα 

προσκομιστεί ως εξής: κανένας τίτλος=0 μόρια, μεταπτυχιακός 

τίτλος=15 μόρια, διδακτορικός τίτλος=20 μόρια)  

0-20 

4 Συνέντευξη που θα πραγματεύεται θέματα όπως: επικοινωνιακές 

και οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη και οργάνωση, 

ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών, υπευθυνότητα 

και σοβαρότητα (0-20 μόρια) 

0-20 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  0-100 

 

Για τη θέση 3 «Στέλεχος Λογιστικής Υποστήριξης στο πλαίσιο καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων» 

Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία 

1 Επαγγελματική εμπειρία άνω των 4 ετών στη λογιστική 

υποστήριξη νομικών προσώπων (σε βιβλία Γ’ κατηγορίας του 

ΚΒΣ)  (4 έτη=15 μόρια, 5 έτη=30 μόρια, 6 έτη=45 μόρια, 7 έτη 

και άνω=60 μόρια) 

0-60 

2 Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή Α΄ τάξεως ή Β’ 

τάξεως (τα μόρια υπολογίζονται μόνο στην ανώτερη άδεια 

άσκησης που θα προσκομιστεί ως εξής: καμία άδεια=0 μόρια, Β’ 

τάξης=15 μόρια, Α’ τάξης=20 μόρια)  

0-20 

3 Συνέντευξη που θα πραγματεύεται θέματα όπως: επικοινωνιακές 

και οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη και οργάνωση, 

ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών, υπευθυνότητα 

και σοβαρότητα (0-20 μόρια) 

0-20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
0-100 

Για τη θέση 4 «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης Έργου 1» 

Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία 

1 Επαγγελματική εμπειρία άνω των 4 ετών (4 έτη=20 μόρια, 5 

έτη=40 μόρια, 6 έτη=60 μόρια, 7 έτη και άνω=80 μόρια) 

0-80 

2 Συνέντευξη που θα πραγματεύεται θέματα όπως: επικοινωνιακές 

και οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη και οργάνωση, 

ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών, υπευθυνότητα 

και σοβαρότητα (0-20 μόρια) 

0-20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  0-100 

 

Για τη θέση 5 «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης Έργου 2, 3, 4» 

Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία 

1 Επαγγελματική εμπειρία άνω των 3 ετών (3 έτη=20 μόρια, 4 

έτη=40 μόρια, 5 έτη=60 μόρια, 6 έτη και άνω=80 μόρια)  

0-80 

2 Συνέντευξη που θα πραγματεύεται θέματα όπως: επικοινωνιακές 

και οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη και οργάνωση, 

ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών, υπευθυνότητα 

και σοβαρότητα (0-20 μόρια) 

0-20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  0-100 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι ο κος Αριστείδης Δάγλας, στο 

τηλέφωνο 210-3648044.  

Το υλικό της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 

http://enne.gr/ και στο πρόγραμμα Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/f/enne, απ’ όπου μπορούν να το 

προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν κλειστό Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με 

ταχυμεταφορά) στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας 47 

(2ος όροφος), τ.κ 106 76, Αθήνα, μέχρι την 21/12/2018 και ώρα 14:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί 

από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».  

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 

αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Διοικητική 

και Επιστημονική Υποστήριξη, Προβολή - Δημοσιότητα και Αξιολόγηση του Έργου», της Πράξης με τίτλο 

«Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων - δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας 

επαγγελματιών τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002647, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» (ΕΠΑνΕΚ)» και να πρωτοκολληθούν 

μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΔΙΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από Επιτροπή Διενέργειας η οποία θα οριστεί με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Έργο της Επιτροπής 

Διενέργειας είναι η εκτέλεση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων και η υποβολή εισήγησης 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα προτεινόμενα άτομα.  

2. Εξετάζονται τα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου και ελέγχεται αν πληρούνται τα απαιτούμενα 

προσόντα (on/off) 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 - βαθμολόγησης (βήμα 

2).  

3. Βαθμολογούνται, κάθε ένα χωριστά, τα Πρόσθετα (βαθμολογούμενα) Προσόντα – Κριτήρια 

αξιολόγησης των υποψηφίων που πληρούσαν τα κριτήρια του 1ου βήματος και εντάχθηκαν σε 

διαδικασία αξιολόγησης – βαθμολόγησης και παράλληλα διεξάγονται οι συνεντεύξεις με τους 

υποψηφίους.  

4. Οι υποψήφιοι που είναι αποδεκτοί για αξιολόγηση - βαθμολόγηση θα κληθούν για συνέντευξη, με 

σχετική ανακοίνωση, μέσω mail, σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση που 

υποψήφιος δεν παραστεί, χωρίς να έχει ενημερώσει εγκαίρως με σχετικό έγγραφο ή mail την ΕΝΕ, 

για αλλαγή της προκαθορισμένης ημερομηνίας και ώρας λόγω ανωτέρας βίας, αποκλείεται από τη 

διαδικασία αξιολόγησης.  

5. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης. Οι συνεντεύξεις θα 

πραγματοποιηθούν δια ζώσης ή/και μέσω Skype. 

6. Μετά το πέρας των συνεντεύξεων, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό με την συνολική βαθμολογία των 

υποψηφίων και καταρτίζει προσωρινό πίνακα βαθμολογικής κατάταξης, όπου θα αναγράφονται τα 

http://enne.gr/
https://diavgeia.gov.gr/f/enne
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μόρια για τα Πρόσθετα Προσόντα – Κριτήρια αξιολόγησης και επιπλέον για κάθε υποψήφιο, τα 

μόρια που έλαβε στη συνέντευξη ή οι λόγοι τυχόν αποκλεισμού.  

7. Το πρακτικό διαβιβάζεται στο ΔΣ προς έγκριση. 

8. Το ΔΣ λαμβάνει γνώση και αποφασίζει σχετικώς. 

9. Μετά την έγκριση του ΔΣ, ο προσωρινός πίνακας βαθμολογικής κατάταξης αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της ΕΝΕ. 

10. Επί του ανωτέρω πίνακα, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις, μόνο εντύπως, 

εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης. 

11. Η Επιτροπή ενστάσεων αξιολογεί τις ενστάσεις και συντάσσει πρακτικό στο οποίο θα εισηγείται την 

έγκριση ή απόρριψη των ενστάσεων. 

12. Εφόσον οι υποψήφιοι που, βάσει του προσωρινού πίνακα είχαν κριθεί απορριπτέοι,  τελικώς κριθούν 

αποδεκτοί από την επιτροπή ενστάσεων, τότε καλούνται και εκείνοι για συνέντευξη. 

13. Στη συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισμού καταρτίζει πρακτικό που περιλαμβάνει τον οριστικό 

πίνακα βαθμολογικής κατάταξης. 

14. Το πρακτικό διαβιβάζεται στο ΔΣ προς έγκριση. 

15. Το ΔΣ λαμβάνει γνώση και αποφασίζει σχετικώς. 

16. Μετά την έγκριση του ΔΣ, ο οριστικός πίνακας βαθμολογικής κατάταξης αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της ΕΝΕ. Κατά του ανωτέρω πίνακα δεν υποβάλλονται πλέον ενστάσεις. 

17. Οι επιτυχόντες ειδοποιούνται εγγράφως για να υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου. 

18. Οι σχετικές συμβάσεις που θα καταρτιστούν κατόπιν των ανωτέρω αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

19. Επιτυχών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου θα είναι ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία. 

20. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία διεξάγεται δημόσια κλήρωση. 

21. Αν ο επιτυχών δηλώσει εγγράφως μη αποδοχής της θέσης, τον αντικαθιστά ως αμέσως επόμενος από 

τον πίνακα κατάταξης, κοκ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας. Η ένσταση θα κατατίθεται 

είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου 2ος όροφος, στα κεντρικά 

γραφεία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας 47 (2ος όροφος), τ.κ 106 76, 

Αθήνα, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων. 

Η εξέταση των ενστάσεων, θα γίνει από επιτροπή χειρισμού ενστάσεων ορισθείσα με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.  

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 ενισταμένου, 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.  
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Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ενστάσεων, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται από την 

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την 

αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι 

ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.  

Το πόρισμα της Επιτροπής, θα γνωστοποιείται από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος εγγράφως στους 

ενιστάμενους, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξεως της αποκλειστικής προθεσμίας 

υποβολής των ενστάσεων.  

ΑΡΘΡΟ 10: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Αντικατάσταση των υποψηφιοτήτων, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης, δεν 

βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

3. Η συμπλήρωση αριθμού τηλεφώνου και email στην αίτηση είναι υποχρεωτική. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής, για μία (1) μόνο από τις πέντε 

(5) θέσεις. 

5. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης υποβολής 

υποψηφιοτήτων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή 

ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής υποψηφιότητας για σύναψη 

σύμβασης και όχι «πρόσληψης». 

6. Για την πληρωμή των δικαιούχων θα πρέπει να εκδίδονται τα απαιτούμενα νόμιμα παραστατικά 

σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

7. Στο πλαίσιο των ως άνω υπηρεσιών, ενδέχεται να απαιτηθεί για τις ανάγκες και την ορθή υλοποίηση 

αυτού, η πραγματοποίηση μετακινήσεων από μέρους των δικαιούχων (εκτός έδρας). Οι δαπάνες για 

τη μετακίνηση των δικαιούχων περιλαμβάνουν τα έξοδα κίνησης, τα έξοδα διανυκτέρευσης και την 

ημερήσια αποζημίωση. Οι δαπάνες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στην συμβατική αμοιβή του κάθε 

δικαιούχου και καταβάλλονται επιπλέον αυτής, κατόπιν προσκόμισης όλων των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών προς τον Φορέα. 

8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς 

παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. 

Στην περίπτωση αντικατάστασης, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος καλεί τον αμέσως επόμενο στη 

βαθμολογία υποψήφιο, προκειμένου να καλύψει το διάστημα το οποίο υπολείπεται για την εκτέλεση 

του έργου. 

9. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη μη ανάθεση της/των 

σύμβασης/συμβάσεων έργου, τη ματαίωση της διαδικασίας ή/και την ανάκληση της παρούσας. 

10. Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Ο Πρόεδρος 

Της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) 

Σκουτέλης Δημήτριος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

ΠΡΟΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αθήνα, …./ …./ 2018  

Όνομα :  

Επώνυμο :  

Δ/νση :  

Τηλέφωνο :  

Ε-mail :  

 

Σχ. Η υπ’ αριθμ 1442/27-11-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Νο. 3/2018) 

ΘΕΜΑ: Υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη, Προβολή - 

Δημοσιότητα και Αξιολόγηση του Έργου», της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων 

γνώσεων - δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας», που 

υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» 

(ΕΠΑνΕΚ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002647. 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησή σας, σάς υποβάλλω αίτηση για τις ακόλουθες ειδικότητες 

(σημειώστε με Χ στο αντίστοιχο κουτάκι τη θέση για την οποία δηλώνετε υποψηφιότητα):  

1 Υπεύθυνος Συντονιστής Έργου  

2 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου  

3 
Στέλεχος Λογιστικής Υποστήριξης στο πλαίσιο καταβολής εκπαιδευτικών 

επιδομάτων 
 

4 Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης Έργου 1  

5 Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης Έργου 2, 3, 4  

Δηλώνω υπεύθυνα: (α) ότι έχω λάβει γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα και (β) ότι πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 4 

της πρόσκλησης. 

Ο/Η υποβάλλων/ουσα την Αίτηση 

……………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Στην Αθήνα, σήμερα, …../…/……, μεταξύ αφενός της «Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας», η οποία εδρεύει 

στην Αθήνα, λεωφόρος Βασ. Σοφίας 47 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Πρόεδρο του ΔΣ 

………………….. (Αναθέτουσα Αρχή) και αφετέρου του/της ……………………. που εδρεύει επί της οδού 

………………………., με ΑΦΜ ………………, αρμόδια Δ.Ο.Υ. ………………….. (Συνεργάτης), 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

O/H ................................................ αναλαμβάνει, σύμφωνα με την ……../……….. απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες/παραδοτέα: 

................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................…………………. 

που ορίζονται στην πρόσκληση ……/……..  

Η σύμβαση έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι της λήξη της Πράξης με κωδικό MIS 

5002647, Μέσα στο ανωτέρω διάστημα, το Στέλεχος υποχρεούται να παρέχει συνολικά ……… (..) 

ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο. Για τον υπολογισµό των ανθρωποµηνών λαμβάνεται υπόψη ότι ένας 

(1) ανθρωποµήνας αντιστοιχεί σε είκοσι δύο (22) ανθρωποήµερες και µία (1) ανθρωποηµέρα σε οκτώ (8) 

ανθρωποώρες. Επίσης δεν προβλέπεται διαφοροποίηση για παροχή υποστήριξης Σάββατο, Κυριακή ή λοιπές 

αργίες. Οι  ανθρωποημέρες που θα απασχοληθεί το Στέλεχος στο έργο, θα κατανεμηθούν σε όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης (ήτοι μέχρι τη λήξη του Υποέργου 1) ανάλογα με τις ανάγκες. Προς απόδειξη παροχής των 

ζητούμενων υπηρεσιών θα τηρούνται φύλλα χρονοχρέωσης. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας, Κωδ. ΣΑ Ε1911. Η παρούσα 

σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 

2017ΣΕ19110000). 

Η παρούσα σύμβαση θα εκτελεστεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Διοικητική και 

Επιστημονική Υποστήριξη, Προβολή - Δημοσιότητα και Αξιολόγηση του Έργου», της Πράξης με τίτλο 

«Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων - δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας 

επαγγελματιών τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002647, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση 

ένταξης με αρ. πρωτ. 5917/758/A3/14-11-2017. Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκή Ένωση   

Το συνολικό κόστος για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε .......................... ευρώ (………. €)  

το οποίο περιλαμβάνει το ποσό αμοιβής του/της δικαιούχου (συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσης νόμιμων 

κρατήσεων ή/και Φ.Π.Α σε περίπτωση που ο δικαιούχος υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία). Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εργασιών, την υποβολή 

παραδοτέων και μετά από εντολή της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής έργου. Για την πληρωμή 

του δικαιούχου θα εκδίδονται τα απαιτούμενα νόμιμα παραστατικά σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική 
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νομοθεσία. 

Στο πλαίσιο του ως άνω έργου, ενδέχεται να απαιτηθεί για τις ανάγκες και την ορθή υλοποίηση αυτού, η 

πραγματοποίηση μετακινήσεων από μέρους του δικαιούχου (εκτός έδρας). Οι δαπάνες για τη μετακίνηση του 

δικαιούχου περιλαμβάνουν τα έξοδα κίνησης, τα έξοδα διανυκτέρευσης και την ημερήσια αποζημίωση. Οι 

δαπάνες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στην συμβατική αμοιβή του δικαιούχου και καταβάλλονται επιπλέον 

αυτής, κατόπιν προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς τον Φορέα.  

Τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται ……………………………………………………………………….... 

Η παρούσα σύμβαση επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης έργου και δεν εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες 

της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας.  

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των συμβαλλόμενων μερών και της 

διαχειριστικής αρχής του προγράμματος. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή δύναται 

να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς παραιτηθεί ή σε 

περίπτωση που ο τελευταίος εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Στην περίπτωση 

αντικατάστασης, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος καλεί τον αμέσως επόμενο στη βαθμολογία υποψήφιο, 

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

Η σύμβαση λύεται με τους ακόλουθους τρόπους: (α) αυτοδικαίως με τη λήξη της διάρκειάς της και την 

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, (β) 

με έγγραφη συμφωνία των μερών, (γ) σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού με 

ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης όποτε αυτό βεβαιωθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν 

τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, (δ) με καταγγελία της από την αναθέτουσα αρχή κατόπιν αιτιολόγησης και 

ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για 

οποιονδήποτε λόγο πριν την ολοκλήρωση του Έργου και την κάλυψη του συνολικού του προϋπολογισμού, ο 

συνεργάτης απεκδύεται κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς του για το μη εκτελεσθέν υπόλοιπο ποσό, ενώ οφείλει 

να επιστρέψει κάθε ποσό που έχει τυχόν λάβει και ανταποκρίνεται σε ανεκτέλεστο τμήμα του Έργου. 

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο όμοια πρωτότυπα και κάθε ένας από τους 

συμβαλλομένους έλαβε από ένα που υπογράφεται όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

OI ΣYMBAΛΛOMENOI 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕ O ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
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