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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ από 21-3-2019 

Θέμα 4: «Έγκριση των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1442/27-11-2018 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΝΕ 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» 

Το ΔΣ λαμβάνοντας 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», 

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", 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. 
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 47 
Τ.Κ.:  106 76, Αθήνα 
Τηλ.: 210- 3648044 
Φαξ: 210- 3648049 

Αθήνα, 21/3/2019 

Αρ. Πρωτ.: 530 
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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), 

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 - 
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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. 1291/26-10-2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΕ (θέμα 8): «Συγκρότηση 
Επιτροπών Επιλογής Προσωπικού και Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων 
μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες για τις ανάγκες 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», 

28. 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)», 

29. Την υπ’ αριθμ. 1442/27-11-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Νο. 03/2018) της ΕΝΕ 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, 

30. Τις αιτήσεις των υποψηφίων που συμμετείχαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Νο. 
03/2018), 

31. Το υπ’ αριθμ. 254/12-02-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού του Υποέργου 1 με τίτλο 
«Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη, Προβολή - Δημοσιότητα και Αξιολόγηση του Έργου», της 
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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, 

32. Το υπ’ αριθμ. 255/12-02-2019 έγγραφο που περιλαμβάνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2018,   

33. Την υπ’ αριθμ. 331/22-02-2019 Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής 
Προσωπικού της υπ’ αριθμ. 03/2018 πρόσκλησης 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», 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, 

34. Την υπ’ αριθμ.  338-22/02/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (θέμα 4) περί έγκρισης των 
Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1442/27-11-2018 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΝΕ 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, 

35. Την υπ’ αριθμ. 393/01-03-2019 Ανακοίνωση της ΕΝΕ με θέμα «Προσωρινά αποτελέσματα της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Νο. 03/2018)», 

36. Το υπ’ αριθμ. 484/19-3-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού 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, το οποίο περιλαμβάνει τα οριστικά αποτελέσματα 
αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, 

37. Το υπ’ αριθμ. 485/19-3-2019 έγγραφο που περιλαμβάνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2018,   

38. Το υπ’ αριθμ. 486/19-3-2019 Εισηγητικό της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού 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, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1) Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 484/19-3-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού στο 
πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1442/27-11-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΝΕ 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 
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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, το οποίο περιλαμβάνει τα οριστικά αποτελέσματα 
αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων. 

2) Την έγκριση των οριστικών πινάκων βαθμολογικής κατάταξης, όπως περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. 
484/19-03-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού και στο  υπ’ αριθμ. 485/19-3-2019 
έγγραφο στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2018.   

3) Την έγκριση ανάρτησης των οριστικών πινάκων βαθμολογικής κατάταξης στην ιστοσελίδα της ΕΝΕ 
http://enne.gr/ και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΝΕ.  

4) Την έγκριση ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής με την ενημέρωση των επιτυχόντων και την 
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 
1442/27-11-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Νο 03/2018).  

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

 
 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  
  
  

Δημήτρης Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας 
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