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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                         

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τμήμα Προσωπικού

Πληρ.: Λουκίσα Ελένη

ΤΗΛ.2810 542067

Ταχ.Δ/νση : Βούτες Ηρακλείου

Τ.Κ 71 110

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΡΗΤΗ» 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη»

συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ALZHEIMER ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
Κωδικός ΟΠΣ 5041815

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 182 παρ.1 του Ν.4261/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 και 
3 του άρθρου 34 του Ν.4325/2015

0000006122
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4486/07-08-2017

3. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή  αναπτυ- 
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

4. Τη με  αρ. 1137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ  5968/Β/31.12.2018)  Υπουργική  Απόφαση με θέμα 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 
712/31.07.2015 (ΦΕΚΒ/1822), 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 αποτελεσμά- 
των αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚΒ/5968/31.12.2018) 

5. Τη με αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.66302/29-12-2017 απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την 
έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της ανάπτυξης εξειδικευμένων υπηρεσιών για την 
υποστήριξη των πασχόντων από άνοια μέσω της ανάπτυξης Κέντρων Ημέρας από ν.π.δ.δ.

6. Την  με  αριθμ.  πρωτ. 4220/19-10-2018 (κωδ. ΟΠΣ:ΕΚΤ-23/ΑΑ 3360)  πρόσκληση της ΕΥΔ  
για  την  υποβολή  προτάσεων  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Κρήτη» 2014-2020  
Άξονας  Προτεραιότητας  5 «Προώθηση  της  κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας στην Κρήτη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνι- 
κό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

7. Την  αριθμ.  πρωτ. 5563/21.11.2019  απόφαση  του  Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα Ένταξη  
της πράξης « Λειτουργία Κέντρου Ημέρας Ασθενών με Alzheimer του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου»  με  κωδικό  ΟΠΣ  5041815  στο  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

8. Τη με αριθ. Β2α/Γ.Π.οικ.71842/10-112020 βεβαίωση του Γενικού Διευθυντή  Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου  Υγείας 

9. Τη με αρ. πρωτ. 41655/11-9-2020  έγγραφο της 7ης ΥΠΕ για έγκριση συνεργασίας με 
προσωπικό διαφόρων ειδικότητων, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

10. Τη με αριθ. 713/19/26-8-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Πα.Γ.Ν.Η για έγκριση 
πρόσληψης οκτώ ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας 
Ασθενών με Alzheimer του ΠαΓΝΗ 

11. Τη με αριθ. Γ4β/56673/10-11-2020 (ορθή επανάληψη)  έγκριση του Υπουργού Υγείας

12. Τη με αριθ.4154/12-3-2021 προκήρυξη για πρόσληψη οκτώ ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για 
τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας Ασθενών με Alzheimer του ΠαΓΝΗ 

13. Τη με αριθ. 1112/6/32/22-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Πα.Γ.Ν.Η για έγκριση 
επαναπροκήρυξης μίας (1) θέσης ΤΕ Νοσηλευτικής (που απέβη άγονη από την προηγούμενη 
προκήρυξη)  για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας Ασθενών με Alzheimer του ΠαΓΝΗ 

                                            Ανακοινώνει

Τη συνεργασία του Πα.ΓΝΗ με ένα άτομο κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής για την 
στελέχωση του Κέντρου Ημέρας Ασθενών με Alzheimer, με καθεστώς έκδοσης από 
αυτό δελτίου παροχής υπηρεσιών, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών.
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, 
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός 

απασχόλησης

Τόπος 
εκτέλεσης Ειδικότητα

Διάρκεια συνεργασίας

                         (σε μήνες)

Αριθμός

ατόμων

1 Π.Γ.Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 18 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

                    

                               1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Νοσηλευτικής ΤΕΙ  ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο 
ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή (ΤΕ) 

3)Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών 
Ελλάδος (ΕΝΕ)

4) Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα και δομές 
φροντίδας ηλικιωμένων

5) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών 

6) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α'  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα 
ανωτέρω προσόντα) 

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1,2 και 3 
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Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 22 έως  55 ετών 

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40 )

Κατηγορία   ΠΕ- ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

Μονάδες 200 220
   

240
  

260 280 300 320 340 360 380 400

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

Μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω

Μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 5 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω

Μονάδες 0 0 0 100 105 110 115 120 125 130 135 140

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

1

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης  από την 
παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά στο Παράρτημα 
ανακοινώσεων  Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - Πιστοποιητικά 
απόδειξης εμπειρίας.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα  απαιτούμενα από την 
παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια 
ηλικίας, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του 
νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή 
εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
www.pagni.gr → Ανακοινώσεις Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Πα.Γ.Ν.Η  (για Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Βούτες Ηρακλείου 
Κρήτης, τκ: 71110 υπόψη κ.Νύκταρη Μαρίας και Αποστολάκη Μαρίνας (τηλ. επικοινωνίας: 
2810542067 και 2810392238). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπική εφημερίδα  δηλαδή από Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022 μέχρι και  
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022.        
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και το σχετικό 
Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΜΕ: α) στο δικτυακό τόπο του Νοσοκομείου (www.pagni.gr- 
Ανακοινώσεις Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) και β) στο δικτυακό τόπο 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη 
διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου 
(ΣΜΕ). 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο δικτυακό τόπο του 
Νοσοκομείου και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Ηρακλείου στην οποία εδρεύει η Υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει 
των κριτηρίων όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης. Η 

http://www.pagni.gr/
http://www.pagni.gr-/
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κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της 
σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής: 
1. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα 
σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα 
κριτήρια κατάταξης (βαθμός τίτλου σπουδών, χρόνος εμπειρίας, ανεργία).
2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός 
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (βαθμός 
πτυχίου)  και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο 
κριτήριο (εμπειρία) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των 
υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης 
των υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων του Πα.Γ.Ν.Η, το αργότερο μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, 
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή 
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

                                                                               

                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Πα.Γ.Ν.Η

                                                                  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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