
 

 

  

 

1 

 

 
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, 9/12/2020 
Α.Π.: 2093 
 
 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

Η Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) επαναπροκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία άνω 
των ορίων, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης των υποέργων 2,3,4,5,6: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» της πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ» με κωδικό MIS 5002647, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους (CPV: 80530000-8 
«Υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης», 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης»). 

Αριθμός Διακήρυξης: 2/2020   Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 103566. 

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: Οχτακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (818.960€) € μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που προκηρύσσονται απαλλάσσονται ΦΠΑ. 

Κριτήριο ανάθεσης: Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η διαδικασία 
ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 109Α παρ.2.α) ββ) καθώς τα κατώτατα όρια του παρόντος 
διαγωνισμού ορίζονται βάσει του άρθρου 5 παρ.δ. του Ν. 4412/2016. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, Κωδ. ΣΑ Ε1911. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2017ΣΕ19110000). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 9492 του 
προϋπολογισμού της ΕΝΕ οικ. έτους 2020 (σχετική η υπ’ αριθμ. 2046/1-12-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης). 

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα για τους λόγους που αναφέρονται στην ενότητα 1.3 της 
Διακήρυξης. 

Η σύμβαση εμπίπτει στη συμφωνία περί Δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το 
ν. 2513/1997 (Α' 139). 

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Φυσικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των 
ενεργειών στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και της αντίστοιχης πιστοποίησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων 1.010 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους) σε 
εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους 
ικανότητας. Η υλοποίηση της σύμβασης αποσκοπεί στην απόκτηση από τους εργαζόμενους που θα 
συμμετάσχουν, πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη 
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βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους 
στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και στην ενίσχυση της 
επαγγελματικής τους ικανότητας και εξέλιξης. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα θα είναι πανελλαδικής 
εμβέλειας και θα αφορούν στα εξής: 

• Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 1: «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με 
χώρους παροχής φροντίδας υγείας» διάρκειας 98 ωρών. 

• Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2: «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με 
ψυχιατρικά προβλήματα» διάρκειας 100 ωρών. 

Μετά το πέρας διεξαγωγής των προγραμμάτων κατάρτισης, θα διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης 
γνώσεων-δεξιοτήτων. Η Πιστοποίηση θα διενεργηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση θα παρέχεται με βάση 
τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ. 
Θα γίνει διεξαγωγή μίας (1) επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας. 

Τρόπος υποβολής προσφορών: Μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ http://www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Αμέσως μετά την δημοσίευση του 
διαγωνισμού στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/12/2020 και ώρα 13:59:59  

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (έναρξης διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης ενώπιον της 
Επιτροπής διαγωνισμού): 5/1/2021 και ώρα 14:00 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Γλώσσα: Ελληνική. 

Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL ΕΛΛΑΔΑ. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Διάρκεια της σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με 
δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού, ήτοι στο ποσό των 
δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (16.379,20€). Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 7/12/2020. 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στην ενότητα 2.2 «Δικαίωμα Συμμετοχής - 
Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής» της Διακήρυξης. 

Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, 
Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) 
http ://www.aepp-procurement.gr. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 
ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το Π.Δ 39/2017 (ΦΕΚ 
64/04-05-2017/Α). 

Αναλυτικά στοιχεία του διαγωνισμού αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη με τα 
παραρτήματα της) όπως αναρτήθηκαν για πλήρη, ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της 
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ΕΝΕ  http://enne.gr/ στο πεδίο ανακοινώσεις και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, http://www.promitheus.gov.gr. Η 
περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(https://diavgeia.gov.gr/f/enne). Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την Γραμματεία 
της Ε.Ν.Ε, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως 20/12/2020 και απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αρμόδιος επικοινωνίας: Λάμπρος Μπίζας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3648044. φαξ: 210-3648049, 
email: info@enne.gr. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.) 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ 
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