
 

 
         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
          Αθήνα, 30/7/2014 
                                                                                                             Αρ. Πρωτ.  57316/2014  
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Της ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΚΕΣΩ 2- Εκπόνηση τεύχους διαδικασιών για την 

ανάπτυξη, οργάνωση και αξιολόγηση υπηρεσιών κατ' οίκον νοσηλείας -Εκπαίδευση 
νοσηλευτών στην κατ' οίκον φροντίδα υγείας και ανακουφιστική φροντίδα στην Κοινότητα» 
 
 
Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΑΚΕΣΩ 2- Εκπόνηση τεύχους 
διαδικασιών για την ανάπτυξη, οργάνωση και αξιολόγηση υπηρεσιών κατ' οίκον νοσηλείας -
Εκπαίδευση νοσηλευτών στην κατ' οίκον φροντίδα υγείας και ανακουφιστική φροντίδα στην 
Κοινότητα» που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης 
στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση 
της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», με Επιστημονικό 
Υπεύθυνο την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής κα. Δάφνη Καϊτελίδου , στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-
2013, της Κατηγορίας Πράξης με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ1 ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» και ειδικότερα του Υποέργου 2 με τίτλο : «Ανάπτυξη 
προτύπων λειτουργίας και αξιολόγησης υπηρεσιών κ.ο.φ. και εκπαίδευση για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων σε 120 νοσηλευτές του ΕΣΥ» ζητούνται άτομα για την τεχνική υποστήριξη του 
έργου.  
 
Η Πράξη «ΑΚΕΣΩ 2- Εκπόνηση τεύχους διαδικασιών για την ανάπτυξη, οργάνωση και 
αξιολόγηση υπηρεσιών κατ' οίκον νοσηλείας -Εκπαίδευση νοσηλευτών στην κατ' οίκον 
φροντίδα υγείας και ανακουφιστική φροντίδα στην Κοινότητα», έχει προϋπολογισμό 
467.965€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένο

1/5/2013  έως 30/04/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι 
σύμβαση μίσθωσης έργου.  

  
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως 
ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν σύντομη 
περιγραφή του έργου (βλ. Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για 
κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
συμπληρώνοντας Πρόταση (βλ. Παράρτημα 2) την οποία καταθέτουν ή αποστέλλουν 
ταχυδρομικώς μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα επισυνάπτονται  απλά 
αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο 
κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους στην 
παρακάτω διεύθυνση:  

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών  
Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61 
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την     Δευτέρα 01 
Σεπτεμβρίου 2014     και ώρα 13:30. 

 
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Ειδικού 
Λογαριασμού Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Ε.Λ.K.Ε. του 
Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης 
που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα 
του ταχυδρομείου 
 
 Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα εξαρτηθεί, κατά περίπτωση, από τις ανάγκες του 
έργου. Σε περίπτωση παράτασης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε 
ανανέωση της σύμβασης η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της  συνολικής 
διάρκειας του εκάστοτε έργου. Η αμοιβή συμπεριλαμβανομένων  όλων των νόμιμων 
κρατήσεων θα εξαρτηθεί από το είδος του αντικειμένου που θα ανατεθεί και την εμπειρία των 
υποψηφίων. 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 
επιλέγεται/επιλέγονται εκείνη/εκείνες που κρίνεται πιο κατάλληλη/-ες. Στη συνέχεια, 
συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/-ες στο πλαίσιο της 
ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361). 

2. Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προτάσεων. 

3. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί 
ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, 
θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους (απλό αντίγραφο της 
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νομίμως επικυρωμένης μετάφρασης). Οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να 
συνοδεύονται από  απλό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού 
αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ, επί ποινή απαραδέκτου. 

4. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική 
διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα 
αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της 
παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι 
επιλεγούν θα ειδοποιηθούν εγγράφως κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται 
κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία β) με τον 
μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

5. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος με 
άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

7. Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς 
σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη 
ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, 
αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για 
οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό 
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ειδικό Λογαριασμός 
Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.. 

9. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 
π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 
185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). 

10. Για τους άρρενες υποψηφίους: Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις. 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 
 

1. Ειδικότητα: Επιστημονικός συνεργάτης για την οργάνωση και διαχείριση των εκπαιδευτικών 
κύκλων και τη συμμετοχή στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού  υλικού σε e-learning 
μορφή 

Πλήθος 
συνεργατών: 

Ένα (1) άτομο 

Αντικείμενο 
σύμβασης 
μίσθωσης 
έργου: 

Οργάνωση και διαχείριση των εκπαιδευτικών κύκλων και συμμετοχή στην 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού  υλικού σε e-learning μορφή, στο πλαίσιο του 
πακέτου εργασίας 2.2 

Διάρκεια 
σύμβασης 
μίσθωσης 
έργου: 

Η διάρκεια είναι 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με 
δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης – 30.04.2015) 

Τρόπος 
παραλαβής 
του 
ανατεθέντος 
έργου: 

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με 
βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό 
Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. 

Προτεινόμενη 
αμοιβή: 

Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 13.000€, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε 
συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών. 

Απαραίτητα 
προσόντα: 

 Πτυχίο Νοσηλευτικής ΠΕ 

 MSc ή PhD στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας ή στις πρακτικές 
εκπαιδευτικών μεθόδων  
 

Επιθυμητά 
προσόντα: 

 Κλινική προϋπηρεσία σε μονάδες οξείας νοσηλείας η/και σε οργανωτικό 

επίπεδο σε τμήματα Εκπαίδευσης / Ποιότητας 

 Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων 

 Εξειδίκευση στα Συστήματα Τεκμηρίωσης 

   

Τόπος 
παροχής 
έργου: 

Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
1.Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης σε δυο φάσεις.  Σε 
πρώτη φάση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα προσόντα 
απορρίπτονται. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, καλούνται σε συνέντευξη 
όπου αξιολογείται η καταλληλότητα του κάθε υποψηφίου. 
 Σε δεύτερη φάση, με την ολοκλήρωσή των συνεντεύξεων, η επιτροπή θα βαθμολογήσει τις 
προτάσεις ως προς τα τυπικά και τα επιθυμητά προσόντα  των υποψηφίων όπως αυτά 
αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των 
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 
2. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1  Απαραίτητα προσόντα  55% 

1α Πτυχίο Νοσηλευτικής ΠΕ Βαθμός x 40  

1β MSc στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών 
υγείας ή στις πρακτικές εκπαιδευτικών μεθόδων  

100  

 PhD στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών 
υγείας ή στις πρακτικές εκπαιδευτικών μεθόδων   

150  

    

2 Επιθυμητά προσόντα  25% 

2α Κλινική προϋπηρεσία σε μονάδες οξείας νοσηλείας 

η/και σε οργανωτικό επίπεδο σε τμήματα 

Εκπαίδευσης / Ποιότητας  

 

100  

2β Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην 
απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων 
 

100  

2γ Εξειδίκευση στα Συστήματα Τεκμηρίωσης 

 

50  

    

3 Συνέντευξη 200 20% 

 
3. H Eπιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών την έγκριση της επιλογής 
συνεργατών και του πίνακα κατάταξης. 
 
 
 
 
YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής 
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Ερευνών (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών με την οποία εγκρίνεται η επιλογή των συνεργατών και 
ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κοινοποιείται με την 
ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ EKΠΑ (στην ηλεκτρονική 
διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης). Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα θα 
κοινοποιηθούν εντός δυο μηνών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης. Οι 
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δείξουν εύλογο ενδιαφέρον παρακολουθώντας στην ηλεκτρονική 
διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης αν έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης (απόφαση της Επιτροπής Ερευνών). 
 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων 
τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 
45/9.3.1999). 
Πληροφορίες: κα Κούλη, κος Γαλάνης  τηλ 210 7461471 
 
  
    Ο Πρύτανης  του Εθνικού και Καποδιστριακού  

Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
 

           Καθηγητής Θεοδόσιος Πελεγρίνης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΚΕΣΩ 2- ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Επικ.Καθηγ. Δ. Καϊτελίδου 
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  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

Η φροντίδα υγείας στο σπίτι αποτελεί τμήμα της συνεχούς φροντίδας υγείας που σκοπεύει στην 

αύξηση του επιπέδου ανεξαρτησίας του ασθενούς περιορίζοντας στο ελάχιστο τις δυσμενείς 

επιδράσεις της νόσου ή της αναπηρίας του. Παράγοντες που σχετίζονται με τη γήρανση του 

πληθυσμού, την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και την αλλαγή του νοσολογικού προτύπου με 

τις χρόνιες πολυπαραγοντικές και εκφυλιστικές ασθένειες, έχουν οδηγήσει στην ανάγκη ανάπτυξης 

και προώθησης της κατ’ οίκον φροντίδας υγείας.1 Επιπρόσθετα, δεδομένου του προβληματισμού 

των τελευταίων ετών σχετικά με τη ραγδαία αύξηση των δαπανών της υγειονομικής περίθαλψης και 

ιδιαίτερα της νοσοκομειακής, η διεθνής τάση είναι η εξασφάλιση άριστης περίθαλψης με το 

μικρότερο δυνατό κόστος. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η κατ’ οίκον φροντίδα υγείας 

συνδέεται με υψηλά οικονομικά οφέλη για το σύστημα υγείας τα οποία προκύπτουν κυρίως από τη 

μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας των ασθενών στο νοσοκομείο και όσων αυτή συνεπάγεται 

(π.χ. αποφυγή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων) καθώς και από την απελευθέρωση κλινών οξείας 

νοσηλείας. Ενδεικτικά, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες το κόστος της κατ’ οίκον φροντίδας υγείας σε 

ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα αντιστοιχεί στο 38,6% του αντίστοιχου κόστους της 

ενδονοσοκομειακής φροντίδας, ενώ, η διαφορά, φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη για τους ασθενείς που 

λαμβάνουν ανακουφιστική θεραπεία, καθώς το κόστος της κατ’ οίκον φροντίδας υγείας  αντιστοιχεί 

στο 34,45% του αντίστοιχου κόστους της ενδονοσοκομειακής φροντίδας. Προς αυτή την 
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κατεύθυνση η ανάγκη για αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των υπηρεσιών υγείας έχει 

οδηγήσει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη σε προσπάθειες για εφαρμογή του θεσμού της κατ’ οίκον 

φροντίδας υγείας σε ευρεία κλίμακα.  

Σύμφωνα με έναν διευρυμένο ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η ανακουφιστική 

φροντίδα ορίζεται  ως προσέγγιση που βελτιώνει την ποιότητα ζωής ασθενών και του 

οικογενειακού περιβάλλοντος που αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με απειλητικά για 

τη ζωή νοσήματα, διαμέσου της πρόληψης και ανακούφισης του αισθήματος της οδύνης, με την 

έγκαιρη αξιολόγηση και θεραπεία του πόνου και άλλων σωματικών, ψυχοκοινωνικών και 

πνευματικών προβλημάτων.6 Η ανακουφιστική φροντίδα αποτελεί ένα προκλητικό και 

επεκτεινόμενο τομέα της νοσηλευτικής επιστήμης με σημαντικές εξελίξεις στην οργάνωση των 

υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων νοσηλευτικών ρόλων.  Σε προηγμένες υγειονομικά χώρες η 

παράλληλη ανάπτυξη των υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην ειδική εκπαιδευτική 

προετοιμασία των νοσηλευτών στον τομέα αυτό αλλά και το γενικότερο μετασχηματισμό στη 

νοσηλευτική εκπαίδευση που σε όλο τον κόσμο μετακινείται στο πανεπιστήμιο. είχε ως αποτέλεσμα 

τη μεγαλύτερη έμφαση στη ανάγκη ανάπτυξης της τεκμηρίωσης της κλινικής πρακτικής (evidence 

based practice) και πιέζει την ακαδημαϊκή και κλινική κοινότητα για ερευνητική δραστηριότητα.  

Τα τελευταία χρόνια η αναγκαιότητα της παροχής εξειδικευμένης κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και 

ανακουφιστικής φροντίδας έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι νοσηλευτές αποτελούν τον πυρήνα της 

διεπιστημονικής ομάδας παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και είναι υπεύθυνοι για 

την αξιολόγηση, τον σχεδιασμό και την διαχείριση των ατομικών αναγκών του ασθενούς και της 

οικογένειας του. Η εκπαίδευση και εξειδικευμένη κατάρτιση των νοσηλευτών στην παροχή 

υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων 

κατηγοριών ασθενών αποτελεί την αρχή για την αποτελεσματική εφαρμογή της κατ’ οίκον 

φροντίδας υγείας και την ποιοτική αναβάθμιση της.  

Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα η κατ’ οίκον φροντίδα υγείας δεν είναι οργανωμένη όπως στις άλλες 

χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής όπου η φροντίδα υγείας στο σπίτι αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι των υγειονομικών υπηρεσιών.10 Για τη χώρα μας, δεδομένου ότι η κατ’ οίκον φροντίδα 

υγείας και ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες, είναι απαραίτητη η 
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εκπαίδευση σημαντικού αριθμού νοσηλευτών που θα αποτελέσουν τον πυρήνα για την ανάπτυξη 

υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας αλλά και ανακουφιστικής φροντίδας στα δημόσια νοσοκομεία της 

χώρας μας. Επιπρόσθετα, είναι αναγκαία η ανάπτυξη των απαραίτητων προτύπων λειτουργίας και 

δεικτών αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και 

ανακουφιστικής φροντίδας προκειμένου να διασφαλισθεί η ποιοτική και ασφαλής παροχή 

υπηρεσιών, καθώς επίσης και η εκτίμηση του οικονομικού οφέλους που απορρέει από τη 

δημιουργία τέτοιων μονάδων, το οποίο αναμένεται να ισοσκελίζει και να ξεπερνά σημαντικά το 

κόστος εκπαίδευσης των νοσηλευτών που θα στελεχώσουν τις συγκεκριμένες μονάδες. 

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η εκπαίδευση νοσηλευτών σε θέματα κατ’ οίκον 

φροντίδας υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας στην κοινότητα με τη διαμόρφωση και την 

υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης. Οι νοσηλευτές που θα καταρτιστούν στη 

συγκεκριμένη ενέργεια θα μπορούν να μετέχουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη αυτών των 

υπηρεσιών και να αναλάβουν τον συντονισμό και λειτουργία τους σε δομές του ΕΣΥ (π.χ. Κέντρα 

Υγείας, Νοσοκομεία). Επιπρόσθετοι στόχοι του προγράμματος αποτελούν η  ανάπτυξη προτύπων 

λειτουργίας και αξιολόγησης των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας υγείας καθώς επίσης και η 

διερεύνηση του οικονομικού οφέλους που θα προκύψει για το ΕΣΥ από τη δημιουργία υπηρεσιών 

κατ’ οίκον φροντίδας υγείας. Τέλος, στόχο του προγράμματος αποτελεί η αποτύπωση της άποψης 

των ίδιων των ασθενών προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά τον τελικό σχεδιασμό του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και ως εκ τούτου στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υπηρεσιών κατ’ 

οίκον φροντίδας υγείας θα επιχειρηθεί και έρευνα ικανοποίησης ασθενών κατ΄οίκον υπηρεσιών 

υγείας. 

Ως εκ τούτου το έργο θα περιλαμβάνει:  

α) Μία μελέτη για την ανάπτυξη προτύπων λειτουργίας και αξιολόγησης των υπηρεσιών κατ’ οίκον 

φροντίδας υγείας. Στη συγκεκριμένη μελέτη θα περιλαμβάνεται έρευνα ικανοποίησης ασθενών που 

λαμβάνουν υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας υγείας, προκειμένου να αποτυπωθεί η άποψη των 

ασθενών για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και να αναδειχθούν περιοχές που χρήζουν βελτίωσης. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης των ασθενών θα ληφθούν υπ’ όψιν στην τελική 

διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Στην ίδια μελέτη θα περιλαμβάνεται θα 
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περιλαμβάνεται χωριστό παραδοτέο στο οποίο θα επιχειρείται η εκτίμηση των οικονομικών οφελών 

που μπορούν να προκύψουν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας από τη δημιουργία ανάλογων δομών. Με 

βάση τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης, το Υπουργείο Υγείας θα είναι σε θέση να 

γνωρίζει τα πρότυπα ποιότητας βάση των οποίες αυτές οι δομές θα λειτουργούν και θα 

αξιολογούνται καθώς και το οικονομικό όφελος που θα προκύψει για το ΕΣΥ από τη λειτουργία 

αυτών των υπηρεσιών.  

β) Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, το έργο θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών κατάρτισης 

120 νοσηλευτών στο αντικείμενο της κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας 

στην κοινότητα.   

 

Παραδοτέα του υποέργου ανά πακέτο εργασίας αποτελούν:  

 

Πακέτο Εργασίας 2.1: Ανάπτυξη προτύπων λειτουργίας και αξιολόγησης των υπηρεσιών κατ’ 

οίκον φροντίδας υγείας και διερεύνηση των οικονομικού οφέλους που θα προκύψει από τη 

δημιουργία υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας 

Π2.1.1: Τεχνική Αναφορά με τα πρότυπα λειτουργίας και αξιολόγησης των υπηρεσιών κατ’ 

οίκον φροντίδας υγείας 

Π2.1.2:Τεχνική Αναφορά με τα αποτελέσματα της μελέτης οικονομικής αξιολόγησης της κατ’ 

οίκον φροντίδας και διερεύνησης των οικονομικού οφέλους που θα προκύψει από τη 

δημιουργία δομών παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και ανακουφιστικής 

φροντίδας. 

 

Πακέτο Εργασίας 2.2 : Υλοποίηση της  ενέργειας κατάρτισης των νοσηλευτών 

Π.2.2.1.Έκθεση ενεργειών διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης της κατάρτισης  

Π.2.2.2  Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις αποτύπωσης της πορείας υλοποίησης των 

ενεργειών της κατάρτισης 

Π.2.2.3. Συγκεντρωτική έκθεση αποτύπωσης εκπαιδευτικών ενεργειών 

Π.2.2.4. Τελική έκθεση πεπραγμένων πράξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 

Αθήνα,   …./ …./ …..    

Όνομα        : ………………………………………………………………. 

Επώνυμο   : ………………………………………………………………. 

Δ/νση         : ………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο : ………………………………………………………………. 

Ε-mail        : ……………………………………………………………… 

        ΠΡΟΤΑΣΗ   

     ΠΡΟΣ ………………………….. 

 

ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση  
σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική/ τεχνική υποστήριξη του έργου με τίτλο 
«ΑΚΕΣΩ 2- Εκπόνηση τεύχους διαδικασιών για την ανάπτυξη, οργάνωση και αξιολόγηση 
υπηρεσιών κατ' οίκον νοσηλείας - εκπαίδευση νοσηλευτών στην κατ' οίκον φροντίδα υγείας 
και ανακουφιστική φροντίδας στην Κοινότητα- Ανάπτυξη προτύπων λειτουργίας και 
αξιολόγησης υπηρεσιών κ.ο.φ. και εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε 120 
νοσηλευτές του ΕΣΥ» 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησή σας, σάς υποβάλλω πρόταση για την / τις ακόλουθη / 
ες  ειδικότητα / ες: 

 

1 Επιστημονικός συνεργάτης για την οργάνωση και διαχείριση 
των εκπαιδευτικών κύκλων και τη συμμετοχή στην ανάπτυξη 
του εκπαιδευτικού  υλικού σε e-learning μορφή 

 

 

 

       Ο / Η υποβάλων/ ουσα Πρόταση 
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