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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 

εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τιδες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την συμμετοχή 

στην υλοποίηση παραδοτέων στο πλαίσιο της Πράξης  «Επιχορήγηση για την Ανάπτυξη 

Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα-Μακροχρόνια 

Φροντίδα Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη»,  με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073705. 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. To N. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 

2. Τη με αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β΄/31.12.2018) Υπουργική 

Απόφαση για την αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 

Β΄3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄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 αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων"» 

3. Την υπ’ αριθμ. ΑΜΘ101 (Α/Α ΟΠΣ :4548) Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΘΡΑΚΗ». 

4. Το υπ’ αριθμ.   66/18.11.2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ  για «ΕΣΠΑ – Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΘΡΑΚΗ  2014-2020» της πράξης  με τίτλο «Επιχορήγηση για την Ανάπτυξη 

Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα-Μακροχρόνια 

Φροντίδα Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη». 

5. Την με αριθμ. 143/11.01.2021 (ΑΔΑ: 6Λ0Τ7ΛΒ-ΖΓΧ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

με τίτλο «Επιχορήγηση για την Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή 

Υγείας, Αυτοφροντίδα-Μακροχρόνια Φροντίδα Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη» και 
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κωδικό ΟΠΣ  5073705 στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. 

6. Το υπ’ αριθμ. 68/20.01.2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης 

της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση για την 

Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα-

Μακροχρόνια Φροντίδα Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη» 

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ έχει αποφασίσει την υλοποίηση με ίδια μέσα της Πράξης «Επιχορήγηση για 

την Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα-

Μακροχρόνια Φροντίδα Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5073705. 

 

Η Πράξη περιλαμβάνει έξι (6) πακέτα εργασίας που αφορούν: 

1. στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών  και ενημερωτικών εργαλείων (οδηγός αυτοφροντίδας 

και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη, οδηγός επιμόρφωσης 

και ευαισθητοποίησης φροντιστών των ασθενών με Διαβήτη και ενημερωτικό/ 

εκπαιδευτικό έντυπο υλικό).  

2. στη διαγνωστική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω έρευνας πεδίου 

«Επισκόπηση Υγείας – Διερεύνηση της Ποιότητας Ζωής ασθενών με Διαβήτη»,  

στην ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας επιμόρφωσης της αγωγής υγείας και 

αυτοφροντίδας ασθενών με Διαβήτη και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των 

επιπτώσεων του προτύπου μοντέλου ποιότητας.  

3. στον σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος αγωγής υγείας και 

αυτοφροντίδας μέσω σεμιναρίων. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η 

ενίσχυση της αυτοφροντίδας του ασθενή με την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανεξαρτησίας και 

την βελτίωσης των ικανοτήτων αυτοδιαχείρισης της κατάστασής του. Θα 

πραγματοποιηθούν σε 6 πόλεις της περιφέρειας 36 σεμινάρια.  

4. στις ημερίδες ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του τοπικού πληθυσμού και της 

επιστημονικής κοινότητας για την διασύνδεση και προώθηση του προτύπου μοντέλου 

στην τοπική κοινωνία (6 ημερίδες σε 6 πόλεις της περιφέρειας). 

5. στην αναπαραγωγή του έντυπου υλικού για την πρόληψη, ενημέρωση και εκπαίδευση 

του σακχαρώδη διαβήτη.  

6. στη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την εκπαίδευση και υποστήριξη στον 

Σακχαρώδη Διαβήτη. 
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Πακέτο Εργασίας 1.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ   

 

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι απαραίτητο να συγκεντρώνει ορισμένους ρόλους και 

διαδικασίες, όπως η καθοδήγηση των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη στην αυτοφροντίδα 

τους και η υποστήριξη του ασθενή από τους φροντιστές κατά τέτοιο τρόπο ώστε με την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών-διεργασιών, ο ασθενής να είναι σε θέση να αναπτύσσει 

μηχανισμούς αντιμετώπισης και αυτοδιαχείρισης της νόσου.  Για τους παραπάνω λόγους, 

θα δημιουργηθούν: ένας οδηγός αυτοφροντίδας και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης 

ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη, ένας οδηγός επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης 

φροντιστών των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και ενημερωτικό/ εκπαιδευτικό έντυπο 

υλικό (ενημερωτικά φυλλάδια, διδακτικές σημειώσεις ανά θεματική ενότητα, ασκήσεις 

πράξης κ.λπ.) 

 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού θα πραγματοποιηθεί από ́ ειδικές 

ομάδες εργασίας, τα μέλη των οποίων αποτελούνται από ́ τους συμμετέχοντες διδάσκοντες 

πολλαπλών ειδικοτήτων, όπως ιατροί, βιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι της υγείας, 

νομικοί, ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, στη 

φροντίδα των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη, στη συμβουλευτική ενδυνάμωση ασθενών, 

στην αυτοφροντίδα και τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών. 

 

Τα στάδια για την παραγωγή ́ των διαφόρων μορφών του εκπαιδευτικού ́ υλικού ́ που θα 

ακολουθηθούν είναι τα εξής:  

(α) συγγραφή ́ Θεματικών Ενοτήτων,  

(β) επιμέλεια περιεχομένων - τροποποιήσεις,  

(γ) επιμέλεια σχήματος και διάταξης περιεχομένων,  

(δ) φιλολογική επιμέλεια,  

(ε) ανάπτυξη γραφικών.  

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

• Δημιουργία Οδηγού αυτοφροντίδας και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης ασθενών 

με Σακχαρώδη Διαβήτη:  
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Ο Οδηγός αυτοφροντίδας των ασθενών θα αναφέρεται σε διαρθρωμένες μεταξύ τους 

θεματικές ενότητες και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους πεδία. 

➢ Η αυτοφροντίδα ως ενέργεια και ενεργοποίηση των ασθενών για τη διατήρηση της 

υγείας, της ζωής τους και της ευεξίας τους.  

➢ Η ύπαρξη περιορισμών στην αυτοφροντίδα στην οποία οφείλεται το έλλειμμα της 

αυτοφροντίδας. 

➢ Οι ανάγκες  ασθενών, τα αιτήματα και η ζήτηση αυτοφροντίδας 

➢ Οι δεξιότητες και ικανότητες αυτοφροντίδας. 

➢ Η επιρροή του περιβάλλοντος (οικογενειακού, κοινωνικού, οικονομικού, 

πολιτισμικού, φυσικού) στην ικανότητα του ασθενή για αυτοφροντίδα. 

➢ Η ενθάρρυνση των ασθενών να αναλάβουν την αυτοφροντίδα τους ανάλογα με τις 

ικανότητές τους. 

➢ Η συμβολή δραστηριοτήτων που βοηθούν και ενισχύουν τον ασθενή στην 

αντιμετώπιση πραγματικού ή πιθανού ελλείματος αυτοφροντίδας, στη διατήρηση ή αλλαγή 

του εαυτού του ή του περιβάλλοντός του. 

➢ Η διεξαγωγή της αυτοφροντίδας από τον ασθενή για τον εαυτό του, η οποία 

επιτυγχάνεται μετά από σκέψη, μέσω της μάθησης, έχει σκοπό, σχέδιο και αποτέλεσμα, 

έχει συνέχεια, μπορεί να είναι αποτελεσματική, θεραπευτική, αποτελώντας δικαίωμα αλλά 

και ευθύνη κάθε ασθενή. 

➢ Η ικανότητα αυτοφροντίδας, η οποία απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες, κινητοποίηση, 

ενέργεια και ενεργητική συμμετοχή. 

➢ Η ικανότητα διατήρησης της προσοχής και η επαγρύπνηση . 

➢ Η ελεγχόμενη χρήση της ενεργητικότητας για την επίτευξη ικανοποιητικής 

αυτοφροντίδας. 

➢ Η δημιουργία κινήτρων. 

➢ Η ικανότητα συμμετοχής στις αποφάσεις.  

➢ Η επίγνωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αυτοφροντίδα. 

➢ Η ικανότητα έμπρακτης εφαρμογής των γνώσεων αυτοφροντίδας. 

➢ Η ικανότητα ιεράρχησης των ενεργειών αυτοφροντίδας. 

➢ Η ικανότητα εκτέλεσης των ενεργειών αυτοφροντίδας και ένταξής τους στην 

καθημερινή ζωή και διαβίωση. 
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Η συμβουλευτική ενδυνάμωση και εμψύχωση αποσκοπεί στην προετοιμασία των ασθενών 

προκειμένου να βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητες και ικανότητες μιας πλήρους 

αυτοφροντίδας των ιδίων. Ο Οδηγός συμβουλευτικής ενδυνάμωσης των ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη θα αναφέρεται σε διαρθρωμένες μεταξύ τους θεματικές ενότητες και 

θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους πεδία: 

 

➢ Ανάληψη πρωτοβουλιών και  ευθυνών. 

➢ Άσκηση  αυτοφροντίδας. 

➢ Επιθυμία βελτίωσης της ποιότητας ζωής.  

➢ Βούληση για ένταξη και συμμετοχή στο κοινωνικό περιβάλλον.  

➢ Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων αυτοφροντίδας. 

➢ Ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική. 

➢ Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των ασθενών. 

 

• Δημιουργία Οδηγού  επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης φροντιστών των 

ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη:  

Ο Οδηγός επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των φροντιστών των ασθενών-μελών της 

οικογένειάς τους, θα αναφέρεται σε διαρθρωμένες μεταξύ τους θεματικές ενότητες και θα 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους πεδία: 

➢ Η εμπλοκή του φροντιστή στη φροντίδα ατόμων ή ομάδων ατόμων στην κοινότητα, 

καλύπτοντας το έλλειμμα αυτοφροντίδας. 

➢ Η εστίαση του φροντιστή στη βελτίωση της ικανότητας αυτοφροντίδας του ασθενή. 

➢ Η επιρροή του ενός ατόμου στο άλλο ως αίτιο για αλλαγή. 

➢ Η διάγνωση και αιτιολόγηση της ανάγκης για φροντίδα. 

➢ Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του πλάνου φροντίδας. 

➢ Η παροχή και διαχείριση της φροντίδας. 

➢ Η βελτίωση της ικανότητας για αυτοφροντίδα. 

➢ Η μείωση των αιτημάτων για αυτοφροντίδα. 

➢ Η παροχή πλήρους ή μερικής υποστηριζόμενης φροντίδας. 

➢ Η εκπαίδευση του ασθενή στην αγωγή υγείας και φροντίδα του εαυτού του. 

➢ Η συμμετοχή του ασθενή ως προϋπόθεση για την παροχή φροντίδας από τον 

φροντιστή. 
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➢ Ο ρόλος του φροντιστή στην ενίσχυση της καλλιέργειας δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 

προκειμένου να επιτευχθεί από τους ασθενείς ο στόχος της αυτοφροντίδας τους.  

➢ Η βελτίωση της σωματικής και ψυχοκοινωνικής υγείας του ασθενή 

➢ Η βελτίωση του περιβάλλοντος του ασθενή 

➢ Η καθοδήγηση και κατεύθυνση του ασθενή 

➢ Η δημιουργία υποστηρικτικού και θεραπευτικά εξελίξιμου περιβάλλοντος 

➢ Η διδασκαλία φροντιστή/ έμμισθου ή μέλους της οικογένειας. 

 

• Δημιουργία Ενημερωτικού και εκπαιδευτικού έντυπο υλικό (ενημερωτικά 

φυλλάδια, διδακτικές σημειώσεις ανά θεματική ενότητα, ασκήσεις πράξης κ.λπ.) 

 Το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό θα περιλαμβάνει ενημερωτικά φυλλάδια, 

διδακτικές σημειώσεις ανά θεματική ενότητα, ασκήσεις πράξης κ.λπ. και θα στηρίζεται 

στην ανασκόπηση και στη διεξοδική ανάλυση των ερευνητικών ευρημάτων της ελληνικής 

και διεθνούς βιβλιογραφίας. 

 

Παραδοτέα:  

Π1.1.1 : Οδηγός αυτοφροντίδας και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη  

Π1.1.2 : Οδηγός επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης φροντιστών των ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη 

Π1.1.3 : Ενημερωτικό έντυπο υλικό (ενημερωτικά φυλλάδια, διδακτικές 

σημειώσεις ανά θεματική ενότητα κ.λπ.) 

 

Πακέτο Εργασίας 1.2.: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ  

 

Στόχος του πακέτου εργασία είναι η αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης και 

ενδυνάμωσης των ασθενών και των φροντιστών ως προς την αγωγή υγείας, την πρόληψη, 

τις μεταβαλλόμενες ανάγκες διαχείρισης της ασθένειας, την προσδοκώμενη βελτίωση των 

συνθηκών και όρων διαβίωσης και ποιότητας ζωής.  
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Αυτό το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει: 

 

1. Έρευνα πεδίου με θέμα «Επισκόπηση Υγείας – Διερεύνηση της Ποιότητας Ζωής 

ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους»  θα πραγματοποιηθεί σε 

δύο φάσεις σε έξι (6 πόλεις) της Περιφέρειας: 

α) προ της εφαρμογής του μοντέλου αγωγής υγείας και αυτοφροντίδας και  

β) μετά την εφαρμογή του προγράμματος αγωγής υγείας και αυτοφροντίδας 

Σημαντικός παράγοντας για τη εκτίμηση της υγείας ενός πληθυσμού ή μιας ομάδας αυτού 

δεν είναι μόνο η μέτρηση της νοσηρότητάς του, αλλά και η υποκειμενική αξιολόγηση της 

κατάστασης υγείας του. Η κατάσταση υγείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικό 

περιβάλλον στο οποίο  αναπτύσσεται κάθε άτομο. Τα βασικά κριτήρια, που τίθενται από 

τους αποδεκτούς ορισμούς για την υγεία και την ποιότητα ζωής, επιβάλλουν την αποδοχή 

και μέτρηση των τριών βασικών διαστάσεων της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας 

ζωής: α) της σωματικής, β) της ψυχικής και γ) της κοινωνικής ευεξίας.  

 

2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προτύπου μοντέλου ποιότητας στην επιμόρφωση της 

αγωγής υγείας και αυτό-φροντίδας ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη.  

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενέργειας θα πραγματοποιηθεί: 

➢ η διερεύνηση της θεσμικής δυνατότητας δημιουργίας του δικτύου Ολοκληρωμένης 

Φροντίδας ασθενών με Διαβήτη (αυτοφροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα) 

➢ ο προσδιορισμός των κριτηρίων και των παραμέτρων αξιολόγησης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών μέσω του δικτύου Ολοκληρωμένης Φροντίδας ασθενών με Διαβήτη 

➢ η εκτίμηση των αναγκών συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των ασθενών 

και των φροντιστών, αποσκοπώντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

αυτοφροντίδας και μακροχρόνιας φροντίδας 

➢ η δημιουργία ειδικού ερωτηματολογίου το οποίο θα διανέμεται σε εύλογο χρόνο πριν 

από την έναρξη κάθε σεμιναρίου, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ανάγκες επιμόρφωσης 

και ενδυνάμωσης των ασθενών και των φροντιστών ως προς την αγωγή υγείας, την 

πρόληψη, τη συμπεριφορά υγείας στην καθημερινή ζωή, την εξατομικευμένη φροντίδα, τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες διαχείρισης της ασθένειας, τις αναμενόμενες δεξιότητες 

αυτοφροντίδας και μακροχρόνιας φροντίδας που απαιτούνται, την προσδοκώμενη 

βελτίωση των συνθηκών και όρων διαβίωσης και ποιότητας ζωής. 
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3. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προτύπου μοντέλου 

ποιότητας στην αυτοφροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με Σακχαρώδη 

Διαβήτη.  

Θα εκπονηθεί μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων των επιμέρους δράσεων και 

ενεργειών του έργου στους άμεσα ωφελούμενους – ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη και 

φροντιστές αυτών (ομάδες στόχου) καθώς και στους έμμεσα ωφελούμενους (τοπικός 

πληθυσμός). Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση της προστιθέμενης αξίας και η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου στην τοπική κοινωνία για την ανάπτυξη του 

προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αυτοφροντίδα ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη στο 

πλαίσιο ενός επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού. 

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

• Σχεδιασμός και Μεθοδολογία της έρευνας πεδίου 

1. Προσδιορισμός ερευνητικού αντικειμένου. 

2. Ανασκόπηση ερευνητικών ευρημάτων ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. 

3. Καθορισμός ερευνητικών ερωτημάτων και ερευνητικής υπόθεσης. 

4. Αναλυτική περιγραφή διαστάσεων και παραμέτρων της επισκόπησης υγείας και της 

σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη. 

5. Μέτρηση μεταβλητών της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη. 

6. Ανάλυση του διεθνούς και εγκυροποιημένου στην Ελλάδα γενικού ερωτηματολογίου 

Health Survey SF-36. 

7. Ανάλυση του ειδικού ερωτηματολογίου για τους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 

• Δειγματοληψία, μέγεθος δείγματος και συλλογή δεδομένων 

1. Προσδιορισμός του πληθυσμού έρευνας (κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού των 

υποκειμένων της έρευνας, γεωγραφική περιφέρεια, τοπική αυτοδιοίκηση). 

2. Καθορισμός του μεγέθους δείγματος των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη. 

3. Επιλογή της μεθόδου δειγματοληψίας (απλή τυχαία δειγματοληψία, στρωματοποιημένη 

τυχαία δειγματοληψία). 

4. Πιλοτική δοκιμασία των ερωτηματολογίων συλλογής δεδομένων της έρευνας  πεδίου. 
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5. Ανασκόπηση και αξιολόγηση της μεθοδολογίας έρευνας. 

• Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων της έρευνας πεδίου 

1. Επιλογή της μεθόδου συλλογής δεδομένων. 

2. Διεξαγωγή διεργασιών συλλογής δεδομένων σε 6 πόλεις τις περιφέρειας που 

συμμετέχουν στο έργο: α) σε ασθενείς με Διαβήτη, β) σε φροντιστές-οικογένειες ασθενών 

με Σακχαρώδη Διαβήτη. 

3. Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας δεδομένων. 

4. Έλεγχος ποιότητας, αξιοπιστίας και εγκυρότητας δεδομένων. 

5. Στατιστική ανάλυση (συχνότητες μέτρων περιγραφικής στατιστικής, έλεγχος 

συσχετίσεων και εξαρτήσεων, γραμμική παλινδρόμηση, πολυπαραγοντική ανάλυση). 

 

• Εξαγωγή και ανάλυση αποτελεσμάτων 

1. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής: κοινωνικό - δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγματος (συχνότητες). 

2. Συσχετίσεις μεταβλητών ανά παράγοντα. 

3. Συσχετίσεις παραγόντων με κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη και των φροντιστών. 

4. Διερευνητική ανάλυση παραγόντων: Δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), δείκτης Barlett, 

ανάλυση κύριων συνιστωσών με Varimax περιστροφή αξόνων. 

5. Ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. 

6. Συζήτηση ευρημάτων της έρευνας πεδίου και συμπεράσματα μελέτης. 

 

Παραδοτέα:  

Π1.2.1 : Διεξαγωγή έρευνας πεδίου «Επισκόπηση υγείας – διερεύνηση της 

ποιότητας ζωής ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους» στον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης. 

Π1.2.2 : Διεξαγωγή έρευνας πεδίου «Επισκόπηση υγείας – διερεύνηση της 

ποιότητας ζωής ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους» στον Δήμο 

Καβάλας. 

Π1.2.3 : Διεξαγωγή έρευνας πεδίου «Επισκόπηση υγείας – διερεύνηση της 

ποιότητας ζωής ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους» στον Δήμο 

Δράμας. 
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Π1.2.4 : Διεξαγωγή έρευνας πεδίου «Επισκόπηση υγείας – διερεύνηση της 

ποιότητας ζωής ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους» στον Δήμο 

Ξάνθης. 

Π1.2.5 : Διεξαγωγή έρευνας πεδίου «Επισκόπηση υγείας – διερεύνηση της 

ποιότητας ζωής ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους» στον Δήμο 

Κομοτηνής. 

Π1.2.6 : Διεξαγωγή έρευνας πεδίου «Επισκόπηση υγείας – διερεύνηση της 

ποιότητας ζωής ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους» στον Δήμο 

Ορεστιάδας.  

Π1.2.7 : Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προτύπου μοντέλου ποιότητας στην επιμόρφωση 

της αγωγής υγείας και αυτό-φροντίδας ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη. 

Π1.2.8: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προτύπου μοντέλου 

ποιότητας στην αυτοφροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με Σακχαρώδη 

Διαβήτη στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. 

Π1.2.9: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προτύπου μοντέλου 

ποιότητας στην αυτοφροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με Σακχαρώδη 

Διαβήτη στον Δήμο Καβάλας. 

Π1.2.10: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προτύπου μοντέλου 

ποιότητας στην αυτοφροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με Σακχαρώδη 

Διαβήτη στον Δήμο Δράμας. 

Π1.2.11: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προτύπου μοντέλου 

ποιότητας στην αυτοφροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με Σακχαρώδη 

Διαβήτη στον Δήμο Ξάνθης. 

Π1.2.12: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προτύπου μοντέλου 

ποιότητας στην αυτοφροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με Σακχαρώδη 

Διαβήτη στον Δήμο Κομοτηνής. 

Π1.2.13: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προτύπου μοντέλου 

ποιότητας στην αυτοφροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με Σακχαρώδη 

Διαβήτη στον Δήμο Ορεστιάδας. 

 

ΠΕ 1.3. :ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ή 
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ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοφροντίδας με τη 

διδασκαλία και την εκπαίδευση του ασθενή και της οικογένειάς του στην καλλιέργεια 

δεξιοτήτων ανεξαρτησίας και βελτίωσης των ικανοτήτων αυτοδιαχείρισης της κατάστασής 

του με τη συμμετοχή της οικογένειας στη φροντίδα. Θα πραγματοποιηθούν σε 6 πόλεις της 

περιφέρειας 36 σεμινάρια δια ζώσης διδασκαλίας ή μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.  

Θα πραγματοποιηθεί ένας κύκλος 3 επιμορφωτικών σεμιναρίων για τον Σακχαρώδη 

Διαβήτη τύπου 1 και 3 επιμορφωτικών σεμιναρίων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, το 

δεύτερο ή τρίτο σαββατοκύριακο κάθε μήνα και για έξι μήνες Το πρώτο επιμορφωτικό 

σεμινάριο με τίτλο «Εισαγωγή στον Σακχαρώδη Διαβήτη» θα διεξάγεται Παρασκευή από τις 

17:00 έως τις 21:30, το δεύτερο σεμινάριο με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και 

καθημερινότητα» το Σάββατο από τις 10:00 – 15:30 και το τρίτο σεμινάριο με τίτλο «Μύθοι 

και αλήθειες για τον Σακχαρώδη Διαβήτη» το Σάββατο από τις 17:00 έως τις 21:30. Τα 

σεμινάρια που αφορούν στον Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 θα πραγματοποιούνται 

ταυτόχρονα σε διαφορετικές αίθουσες.   

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

• Σεμινάριο 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 

 

Α ΟΜΑΔΑ : ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ  ΤΥΠΟΥ 1 

 

            Παρασκευή:  

1) 17:00 ΕΩΣ 18:00 : Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1. Πού οφείλεται και πώς 

διαχειριζόμαστε καταστάσεις όπως η  Υπο- / Υπερ-  γλυκαιμία/ Πώς επηρεάζει η πανδημία  

COVID 19 το άτομο με Διαβήτη   από Ενδοκρινολόγο ή Παθολόγο.  

 

2) 18:00 ΕΩΣ 19:00: Έννοια του αυτοελέγχου στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1/ Τρόπος 

χορήγησης ινσουλίνης / Πώς κάνω μέτρηση;/ COVID-19 και αυτοέλεγχος από Βιολόγο με 

εξειδίκευση στη φροντίδα ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη. 
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3) 19:30 ΕΩΣ 20:30: Συμβουλευτική ενδυνάμωση και εμψύχωση στον χρόνια πάσχοντα/ 

Κρούσμα με COVID-19 στο οικογενειακό μας περιβάλλον από Ψυχολόγο ή Κοινωνιολόγο 

Υγείας με εξειδίκευση στη συμβουλευτική ενδυνάμωση ασθενών, την αυτοφροντίδα και τη 

σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών. 

 

4) 20:30 ΕΩΣ 21:30: Νομοθεσία του COVID-19  στα άτομα με Διαβήτη / Νομοθεσία σχετικά 

με καλύψεις αναλωσίμων/φαρμάκων αλλά και προστασία του ασθενή  από  Νομικό με 

εξειδίκευση στις πολιτικές σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας 

ασθενών.  

 

 

Β ΟΜΑΔΑ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2 

 

1) 17:00 ΕΩΣ 18:00 : Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 /Μύθοι και αλήθειες στην 

εμφάνιση του Διαβήτη τύπου 2/ COVID-19 και Διαβήτης Τύπου 2 από Βιολόγο με 

εξειδίκευση στη φροντίδα ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 

2) 18:00 ΕΩΣ 19:00: Μετάβαση από τον προ-διαβήτη στον Διαβήτη τύπου 2/ Διαβήτης 

τύπου 2 και συννοσηρότητα/Πώς επηρεάζει η πανδημία COVID-19 το άτομο με Διαβήτη, 

συμβουλές προστασίας  από Ενδοκρινολόγο ή Παθολόγο. 

 

3) 19:30 ΕΩΣ 20:30: Νομοθεσία του COVID-19  στα άτομα με Διαβήτη / Νομοθεσία σχετικά 

με καλύψεις αναλωσίμων/φαρμάκων αλλά και προστασία του ασθενή  από Νομικό με 

εξειδίκευση στις πολιτικές σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας 

ασθενών  

 

4)20:30 ΕΩΣ 21:30: Συμβουλευτική ενδυνάμωση και εμψύχωση στον χρόνια πάσχοντα/ 

Κρούσμα με COVID-19 στο οικογενειακό μας περιβάλλον από Ψυχολόγο ή Κοινωνιολόγο 

Υγείας με εξειδίκευση στη συμβουλευτική ενδυνάμωση ασθενών, την αυτοφροντίδα και τη 

σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών. 

 

• Σεμινάριο 2ο:  ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 
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Α ΟΜΑΔΑ : ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ  ΤΥΠΟΥ 1 

Σάββατο πρωί: 

1) 10:00 ΕΩΣ 11:00 : Σακχαρώδης Διαβήτης και άσκηση/ Η σημαντικότητα της διατροφής 

στο Σακχαρώδη Διαβήτη  από Βιολόγο με εξειδίκευση στη φροντίδα ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 

2) 11:00 ΕΩΣ 12:00: Αντλίες ινσουλίνης και συστήματα καταγραφής γλυκόζης /Νέα 

φάρμακα και συστήματα για την καλύτερη διαχείριση του Διαβήτη  από Ενδοκρινολόγο ή 

Παθολόγο. 

 

3) 12:30 ΕΩΣ 13:30: Διαχείριση και αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, η ποιότητα 

ζωής ως βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο από Ψυχολόγο ή Κοινωνιολόγο Υγείας με 

εξειδίκευση στη συμβουλευτική ενδυνάμωση ασθενών, την αυτοφροντίδα και τη 

σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών.  

 

4) 13:30 ΕΩΣ 14:30: Ποιότητα ζωής ασθενών με Διαβήτη από Ειδικό στη Διοίκηση-

διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας με εξειδίκευση στην ικανοποίηση ασθενών και στη 

διαχείριση ανεπιθύμητων συμβάντων στην αυτοφροντίδα ασθενών.  

 

5) 14:30 ΕΩΣ 15:30 : Νομοθεσία - Πώς λειτουργούν - Πώς αξιοποιούνται : Κίτρινη και Λευκή 

κάρτα του ΕΟΦ/Επιτροπή ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών 

υγείας από Νομικό με εξειδίκευση στις πολιτικές σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας και 

μακροχρόνιας φροντίδας ασθενών. 

 

Β ΟΜΑΔΑ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2 

 

1) 10:00 ΕΩΣ 11:00 : Πώς και πότε κάνω μέτρηση; /Η σημαντικότητα της διατροφής στο 

Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 από Ενδοκρινολόγο ή Παθολόγο.  

 

2) 11:00 ΕΩΣ 12:00: Έννοια του αυτοελέγχου στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 / Μύθοι και 

αλήθειες στη διατροφή στον Διαβήτη τύπου 2 από Βιολόγο με εξειδίκευση στη φροντίδα 
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ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη.  

 

3) 12:30 ΕΩΣ 13:30: Νομοθεσία - Πώς λειτουργούν – Πώς αξιοποιούνται : Κίτρινη και Λευκή 

κάρτα του ΕΟΦ/Επιτροπή ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών 

υγείας από Νομικό με εξειδίκευση στις πολιτικές σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας και 

μακροχρόνιας φροντίδας ασθενών. 

 

4) 13:30 ΕΩΣ 14:30: Ποιότητα ζωής ασθενών με Διαβήτη από Ειδικό Διοίκησης-διαχείρισης 

και διασφάλισης ποιότητας με εξειδίκευση στην ικανοποίηση ασθενών και στη διαχείριση 

ανεπιθύμητων συμβάντων στην αυτοφροντίδα ασθενών.  

 

5) 14:30 ΕΩΣ 15:30: Διαχείριση και αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, η ποιότητα 

ζωής ως βιο-ψυχοκοινωνικό φαινόμενο από Ψυχολόγο ή Κοινωνιολόγο Υγείας με 

εξειδίκευση στη συμβουλευτική ενδυνάμωση ασθενών, την αυτοφροντίδα και τη 

σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα. 

 

• Σεμινάριο 3ο: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 

 

Α ΟΜΑΔΑ : ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ  ΤΥΠΟΥ 1 

Σάββατο απόγευμα: 

1) 17:00 ΕΩΣ 18:00 : Μύθοι και αλήθειες στη διαχείριση του Διαβήτη/ Ο ρόλος των 

Συλλόγων Διαβητικών και της Ομοσπονδίας στην υποστήριξη των ανθρώπων με Διαβήτη 

από Βιολόγο με εξειδίκευση στη φροντίδα ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 

2) 18:00 ΕΩΣ 19:00: Επιπλοκές στον Σακχαρώδη Διαβήτη/Τι πρέπει να προσέχω από 

Ενδοκρινολόγο ή Παθολόγο. 

 

3) 19:30 ΕΩΣ 20:30: Επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη στη στοματική κοιλότητα / 

Στοματική υγιεινή στα άτομα με Διαβήτη από Οδοντίατρο με έμφαση στη στοματική υγεία 

και την πρόληψη συνοδών νοσημάτων.   

 

4) 20:30 ΕΩΣ 21:30: Ανθρώπινα λάθη, σφάλματα και ανεπιθύμητα συμβάντα στη φροντίδα 



 
 

 

Ε.Π.  
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020»  
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης    

 
 [15] 

 

των ασθενών με Διαβήτη/ Νομοθεσία και δικαιώματα των ανθρώπων με Σακχαρώδη 

Διαβήτη τύπου 1  από Νομικό με εξειδίκευση στις πολιτικές σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας 

και μακροχρόνιας φροντίδας ασθενών.  

 

Β ΟΜΑΔΑ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2 

 

1) 17:00 ΕΩΣ 18:00 : Επιπλοκές στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2/Τι πρέπει να προσέχω 

/Νέα φάρμακα και συστήματα για την καλύτερη διαχείριση του Διαβήτη  από 

Ενδοκρινολόγο ή Παθολόγο.  

 

2) 18:00 ΕΩΣ 19:00: Διαβήτης τύπου 2 και ο ρόλος της άσκησης/Ο ρόλος των Συλλόγων 

Διαβητικών και της Ομοσπονδίας στην υποστήριξη των ανθρώπων με Διαβήτη από Βιολόγο 

με εξειδίκευση στη φροντίδα ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη.  

 

3) 19:30 ΕΩΣ 20:30 : Ανθρώπινα λάθη, σφάλματα και ανεπιθύμητα συμβάντα στη φροντίδα 

των ασθενών με Διαβήτη/ Νομοθεσία και δικαιώματα των ανθρώπων με Σακχαρώδη 

Διαβήτη τύπου 2 από Νομικό με εξειδίκευση στις πολιτικές σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας 

και μακροχρόνιας φροντίδας ασθενών.  

  

4) 20:30 ΕΩΣ 21:30: Επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη στη στοματική κοιλότητα / 

Στοματική υγιεινή στα άτομα με Διαβήτη από Οδοντίατρο με έμφαση στην στοματική υγεία 

και την πρόληψη συνοδών νοσημάτων.   

 

 

Παραδοτέα:  

Π1.3.1: Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης 

(θεωρητική και πρακτική άσκηση, προσομοίωση, άσκηση ρόλων) στους ασθενείς με 

Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. 

Π1.3.2: Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στον Δήμο Καβάλας (θεωρητική και 

πρακτική άσκηση, προσομοίωση, άσκηση ρόλων) στους ασθενείς με Σακχαρώδη 

Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. 

Π1.3.3: Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στον Δήμο Δράμας (θεωρητική και 
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πρακτική άσκηση, προσομοίωση, άσκηση ρόλων) στους ασθενείς με Σακχαρώδη 

Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. 

Π1.3.4: Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στον Δήμο Ξάνθης (θεωρητική και 

πρακτική άσκηση, προσομοίωση, άσκηση ρόλων) στους ασθενείς με Σακχαρώδη 

Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. 

Π1.3.5: Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στον Δήμο Κομοτηνής (θεωρητική και 

πρακτική άσκηση, προσομοίωση, άσκηση ρόλων) στους ασθενείς με Σακχαρώδη 

Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. 

Π1.3.6: Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στον Δήμο Ορεστιάδας (θεωρητική και 

πρακτική άσκηση, προσομοίωση, άσκηση ρόλων) στους ασθενείς με Σακχαρώδη 

Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. 

 

Πακέτο εργασίας 1.4.: ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης και προώθησης του προτύπου μοντέλου στην τοπική 

κοινωνία, καθώς και για την επαγρύπνηση και την αποτροπή του εφησυχασμού της κοινής 

γνώμης αλλά και για τη δημιουργία του δικτύου ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας στους 

ασθενείς με Διαβήτη, θα διοργανωθούν, σε 6 πόλεις της περιφέρειας, 6 ημερίδες 

ευαισθητοποίησης - επιμόρφωσης του τοπικού πληθυσμού, στοχεύοντας παράλληλα στην 

προσέλκυση εθελοντών/ασθενών και φροντιστών(1 ημερίδα σε κάθε πόλη).  

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

➢ Πρόγραμμα Ημερίδων  

- Χαιρετισμοί:  Περιφερειάρχης ΑΜΘ, Δήμαρχος (εκάστοτε πόλης), Πρόεδρος ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 

Προεδρείο Ημερίδας: Πρόεδρος ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, Παθολόγος εξειδικευμένος στον Σακχαρώδη 

Διαβήτη - εκπρόσωπος της Διαβητολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος Δ.Ε.Β.Ε., 

Ενδοκρινολόγος - εκπρόσωπος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρίας - Πανελλήνιας 

Ένωσης Ενδοκρινολόγων Ε.Ε.Ε.-Π.Ε.Ε. 

- Ομιλίες – Ομιλητές: 

1. Ο ρόλος της εκπαίδευσης των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη στην αυτοδιαχείριση της 

πάθησης, Ομιλητής: Πρόεδρος ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
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2. Η ανάγκη της εξατομικευμένης αντιμετώπισης των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη από 

τον θεράποντα ιατρό, Ομιλητής: Παθολόγος εξειδικευμένος στον Σακχαρώδη Διαβήτη - 

εκπρόσωπος Δ.Ε.Β.Ε. 

3. Ο Σακχαρώδης Διαβήτης και ο ρόλος της διατροφής στη διαχείρισή του, Ομιλητής: 

Ενδοκρινολόγος - εκπρόσωπος Ε.Ε.Ε.-Π.Ε.Ε. 

4. Δικαιώματα των ανθρώπων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και 2 στην 

Ελλάδα, Ομιλητής: Νομικός σύμβουλος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ. 

 

• Δημιουργία συλλογικού τόμου αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του έργου και 

οριστική διαμόρφωση του πρότυπο μοντέλου ποιότητας. 

 Θα δημιουργηθεί συλλογικός τόμος αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του έργου που θα 

έχει σαν αντικείμενο την ανάλυση της προστιθέμενης αξίας και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του έργου στην τοπική κοινωνία για την ανάπτυξη του προτύπου μοντέλου 

ποιότητας στην αυτοφροντίδα ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη στο πλαίσιο ενός 

επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και την προσαρμογή και 

οριστικοποίηση του πρότυπου μοντέλου ποιότητας βάσει των τελικών συμπερασμάτων και 

της αποκτηθείσας εμπειρίας από την υλοποίηση του Έργου. 

Τα πορίσματα της αξιολόγησης στηρίζονται στην εκτίμηση των επιπτώσεων των επιμέρους 

δράσεων και ενεργειών του έργου στους άμεσα ωφελούμενους – ασθενείς με Σακχαρώδη 

Διαβήτη και φροντιστές αυτών (ομάδες στόχου), καθώς και στους έμμεσα ωφελούμενους 

(τοπικός πληθυσμός).  

Επίσης, τα πορίσματα  της μελέτης θα μπορούν να αξιοποιούνται από κάθε ενδιαφερόμενο 

όπως: 

• από τους σχεδιαστές πολιτικών δημόσιας υγείας και αγωγής υγείας 

• από φορείς και θεσμούς τοπικών κοινωνιών 

• από καθηγητές και φοιτητές συναφών τμημάτων και σχολών της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.    

 

 

Παραδοτέα:  

Π1.4.1: Διεξαγωγή Ημερίδων ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του τοπικού 

πληθυσμού στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.  
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Π1.4.2: Διεξαγωγή Ημερίδων ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του τοπικού 

πληθυσμού στον Δήμο Καβάλας. 

Π1.4.3: Διεξαγωγή Ημερίδων ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του τοπικού 

πληθυσμού στον Δήμο Δράμας. 

Π1.4.4: Διεξαγωγή Ημερίδων ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του τοπικού 

πληθυσμού στον Δήμο Ξάνθης. 

Π1.4.5 : Διεξαγωγή Ημερίδων ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του τοπικού 

πληθυσμού στον Δήμο Κομοτηνής. 

Π1.4.6: Διεξαγωγή Ημερίδων ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του τοπικού 

πληθυσμού στον Δήμο Ορεστιάδας. 

Π1.4.7 : Συλλογικός τόμος αποτελεσμάτων και επιπτώσεων έργου και προσαρμογή και 

οριστική διαμόρφωση του πρότυπο μοντέλου ποιότητας βάσει των τελικών 

συμπερασμάτων και της αποκτηθείσας εμπειρίας από την υλοποίηση του Έργου. 

 

Το έργο θα υλοποιηθεί ανά παραδοτέο από τις εξής Ομάδες Δημιουργίας Παραδοτέων 

(ΟΔΠ), οι οποίες βάσει της εκτίμησης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και κατηγορίες 

γνώσεων απαραίτητων για την παραγωγή υψηλού επιπέδου παραδοτέων, στελεχώνονται 

ως εξής: 

 

ΠΕ.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 

Π1.1.1.: Οδηγός αυτοφροντίδας και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 

Περιγραφή Ειδικοτήτων Εξωτερικών Υπηρεσιών: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4. Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 



 
 

 

Ε.Π.  
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020»  
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης    

 
 [19] 

 

 

Π1.1.2: Οδηγός επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης φροντιστών των ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

 

Π1.1.3: Ενημερωτικό και εκπαιδευτικό έντυπο υλικό (ενημερωτικά φυλλάδια, 

διδακτικές σημειώσεις ανά θεματική ενότητα) 

 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

 

Π.Ε. 1.2: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. 

 

 

Π1.2.1: Διεξαγωγή έρευνας πεδίου “Επισκόπηση υγείας – διερεύνηση της ποιότητας 

ζωής ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους” στον Δήμο 
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Αλεξανδρούπολης 

 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

 

Π1.2.2:Διεξαγωγή έρευνας πεδίου “Επισκόπηση υγείας – διερεύνηση της ποιότητας 

ζωής ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους” στον Δήμο Καβάλας. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

 

 

Π1.2.3:Διεξαγωγή έρευνας πεδίου “Επισκόπηση υγείας – διερεύνηση της ποιότητας 

ζωής ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους” στον Δήμο Δράμας. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
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7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

 

Π1.2.4:Διεξαγωγή έρευνας πεδίου “Επισκόπηση υγείας – διερεύνηση της ποιότητας 

ζωής ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους” στον Δήμο Ξάνθης. 

 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

 

 

Π 1.2.5:Διεξαγωγή έρευνας πεδίου “Επισκόπηση υγείας – διερεύνηση της ποιότητας 

ζωής ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους” στον Δήμο 

Κομοτηνής. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

 

Π 1.2.6:Διεξαγωγή έρευνας πεδίου “Επισκόπηση υγείας – διερεύνηση της ποιότητας 

ζωής ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους”  στον Δήμο 

Ορεστιάδας.  

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 
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2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

. 

 

 

Π 1.2.7: Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προτύπου μοντέλου ποιότητας στην επιμόρφωση 

της αγωγής υγείας και αυτοφροντίδας ασθενών.  

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.8: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προτύπου 

μοντέλου ποιότητας στην αυτοφροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με 

Διαβήτη στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.9: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προτύπου 

μοντέλου ποιότητας στην αυτοφροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη στον Δήμο Καβάλας. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.10: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προτύπου 

μοντέλου ποιότητας στην αυτοφροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη στον Δήμο Δράμας. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.11: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προτύπου 

μοντέλου ποιότητας στην αυτοφροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη στον Δήμο Ξάνθης. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 



 
 

 

Ε.Π.  
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020»  
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης    

 
 [24] 

 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.12: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προτύπου 

μοντέλου ποιότητας στην αυτοφροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη στον Δήμο Κομοτηνής. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.13: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προτύπου 

μοντέλου ποιότητας στην αυτοφροντίδα και μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη στον Δήμο Ορεστιάδας. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας. 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

 

 

Πακέτο εργασίας 1.3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣΚΑΙ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ή 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.3.1: Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης (θεωρητική και πρακτική άσκηση, προσομοίωση, άσκηση ρόλων, 

βιωματική μάθηση) στους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. 

 Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Ενδοκρινολόγος 

2. Ενδοκρινολόγος 

3.Ψυχολόγος/Παιδαγωγός 

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

5. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

6. Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.3.2: Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στον Δήμο Καβάλας 

(θεωρητική και πρακτική άσκηση, προσομοίωση, άσκηση ρόλων, βιωματική μάθηση) 

στους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Ενδοκρινολόγος 

2. Ενδοκρινολόγος 

3.Ψυχολόγος/Παιδαγωγός 

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

5. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

6. Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.3.3: Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στον Δήμο Δράμας 

(θεωρητική και πρακτική άσκηση, προσομοίωση, άσκηση ρόλων, βιωματική μάθηση) 

στους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 . 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Ενδοκρινολόγος 

2. Ενδοκρινολόγος 

3.Ψυχολόγος/Παιδαγωγός 

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

5. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
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6. Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.3.4: Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στον Δήμο Ξάνθης 

(θεωρητική και πρακτική άσκηση, προσομοίωση, άσκηση ρόλων, βιωματική μάθηση) 

στους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Ενδοκρινολόγος 

2. Ενδοκρινολόγος 

3.Ψυχολόγος/Παιδαγωγός 

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

5. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

6. Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.3.5: Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στον Δήμο Κομοτηνής 

(θεωρητική και πρακτική άσκηση, προσομοίωση, άσκηση ρόλων, βιωματική μάθηση) 

στους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Ενδοκρινολόγος 

2. Ενδοκρινολόγος 

3.Ψυχολόγος/Παιδαγωγός 

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

5. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

6. Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.3.6: Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στον ΔήμοΟρεστιάδας 

(θεωρητική και πρακτική άσκηση, προσομοίωση, άσκηση ρόλων, βιωματική μάθηση) 

στους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Ενδοκρινολόγος 

2. Ενδοκρινολόγος 

3.Ψυχολόγος/Παιδαγωγός 

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων 
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5. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

6. Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας 

 

Πακέτο εργασίας 1.4: ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4.1: Διεξαγωγή Ημερίδων ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του 

τοπικού πληθυσμού στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. 

 Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

8. Ενδοκρινολόγος 

9. Ενδοκρινολόγος 

10.Ψυχολόγος/Παιδαγωγός 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4.2: Διεξαγωγή Ημερίδων ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του 

τοπικού πληθυσμού στον Δήμο Καβάλας. 

 Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

8. Ενδοκρινολόγος 
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9. Ενδοκρινολόγος 

10.Ψυχολόγος/Παιδαγωγός 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4.3: Διεξαγωγή Ημερίδων ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του 

τοπικού πληθυσμού στον Δήμο Δράμας. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

8. Ενδοκρινολόγος 

9. Ενδοκρινολόγος 

10.Ψυχολόγος/Παιδαγωγός 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4.4: Διεξαγωγή Ημερίδων ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του 

τοπικού πληθυσμού στον Δήμο Ξάνθης. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

8. Ενδοκρινολόγος 

9. Ενδοκρινολόγος 

10.Ψυχολόγος/Παιδαγωγός 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4.5: Διεξαγωγή Ημερίδων ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του 
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τοπικού πληθυσμού στον Δήμο Κομοτηνής. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

8. Ενδοκρινολόγος 

9. Ενδοκρινολόγος 

10.Ψυχολόγος/Παιδαγωγός 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4.6: Διεξαγωγή Ημερίδων ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης του 

τοπικού πληθυσμού στον Δήμο Ορεστιάδας. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας 

3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

8. Ενδοκρινολόγος 

9. Ενδοκρινολόγος 

10.Ψυχολόγος/Παιδαγωγός 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4.7: Συλλογικός τόμος αποτελεσμάτων και επιπτώσεων έργου. 

Ειδικότητες συμμετεχόντων: 

1. Κοινωνιολόγος της Υγείας και Ποιότητας Υγείας 

2.Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας 
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3. Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

4.Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, αγωγή και Ποιότητα της Υγείας 

5.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

8. Ενδοκρινολόγος 

9. Ενδοκρινολόγος 

10.Ψυχολόγος/Παιδαγωγός 

 

Για την ανάδειξη των καταλληλότερων αντισυμβαλλόμενων, καλεί τους καλύπτοντες τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, ανά κατηγορία, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, 

υποβάλλοντας εγγράφως πρόταση κατάρτισης σύμβασης μίσθωσης έργου κατ’ άρθρο 681 

ΑΚ. 

 

Η σύμβαση με τον επιτυχόντα υποψήφιο θα διέπεται από τους όρους που περιγράφονται 

στην παρούσα και από το οικείο νομικό πλαίσιο. 

 

Διαδικασία παραγωγής Παραδοτέων 

Σε γενικές γραμμές η διαδικασία έχει ως εξής: 

- Γενική συνάντηση συμμετεχόντων έκαστου παραδοτέου . 

- Ο επιστημονικά υπεύθυνος και ο υπεύθυνος πράξης ενημερώνουν τους 

συμμετέχοντες, για την πράξη και  τους στόχους της, για την δομή της και το 

χρονοδιάγραμμά της, τους στόχους της κλπ. 

Στη συνέχεια τους ενημερώνουν για το υπό παραγωγή παραδοτέο και το πακέτο εργασίας  

στο οποίο εντάσσεται (στόχοι, απαιτήσεις, πεδίο εφαρμογής κλπ). Τέλος ενημερώνουν και 

καθοδηγούν κάθε συμμετέχοντα για το έργο-υποπαραδοτέο που έχει να παράγει, 

τις απαιτήσεις που υπάρχουν ως προς από αυτό, τον τρόπο συνεργασίας με τον 

επιστημονικά υπεύθυνο και τον υπεύθυνος πράξης, το χρονοδιάγραμμα, την διαδικασία 

παραλαβής κλπ. 

- Κατά την διάρκεια παραγωγής των υποπαραδοτέων από τους 

συμμετάσχοντες ο επιστημονικά υπεύθυνος και ο υπεύθυνος πράξης  λύνουν κάθε απορία ή 

προβληματισμό των συμμετεχόντων, εν γένει τους καθοδηγούν, τους συντονίζουν, 
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διαχέουν την παραγόμενη γνώση και τους υποστηρίζουν με υλικό και κατευθύνσεις (ο κάθε 

επιστημονικά υπεύθυνος στον τομέα του αλλά και σε συνεργασία όπου απαιτείται). 

- Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν τα υποπαραδοτέα. 

- Ο επιστημονικά υπεύθυνος και ο υπεύθυνος πράξης με βάση τα 

υποπαραδοτέα, συνθέτουν, δομούν διαμορφώνουν και συντάσσουν το τελικό παραδοτέο 

(διοικητικό-οργανωτική-τεχνική και επιστημονική διάσταση). 

- Μετά την υποβολή των υποπαραδοτέων ο επιστημονικά υπεύθυνος και ο 

υπεύθυνος πράξης όπου απαιτείται επικοινωνούν με τους συντάκτες των υποπαραδοτέων 

για τυχόν διευκρινήσεις ή εφόσον κριθεί σκόπιμο καλούν τους συμμετέχοντες σε μια τελική 

συνάντηση πριν την οριστικοποίηση του παραδοτέου που συντάσσουν. 

- Η συνολική διαδικασία παραγωγής των υποπαραδοτέων και παραδοτέων 

περιλαμβάνει την απαιτούμενη διοικητική υποστήριξη. 

- Σε όλη την διάρκεια παραγωγής των υποπαραδοτέων και του τελικού 

παραδοτέου μπορεί να προκύψει ανάγκη νομικής γνωμοδότησης επί κάποιο σημαντικού-

κρίσιμου στοιχείου του εκάστοτε παραδοτέου. Τα ερωτήματα διατυπώνει ο επιστημονικά 

υπεύθυνος. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου 

με συνολικά επτά (7) εξωτερικούς συνεργάτες-φυσικά πρόσωπα, καθώς και μία σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου με πρόσληψη ΕΦΚΑ για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ως εξής: 

 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Α1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. 

Συμμετοχή στα παραδοτέα: ΠΕ1.1/Π1.1.1-1.1.3, ΠΕ 1.2/Π1.2.1-1.2.13, ΠΕ 1.3/Π1.3.1-1.3.6, 

ΠΕ1.4/Π1.4.1-1.4.7 

Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι είκοσι τέσσερεις (24) και η συνολική αμοιβή είναι δώδεκα 

χιλιάδες ευρώ (12.000,00€) 

 

Α2. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. 

Συμμετοχή στα παραδοτέα: ΠΕ1.1/Π1.1.1-1.1.3, ΠΕ 1.2/Π1.2.1-1.2.13, ΠΕ1.4/Π1.4.1-1.4.7 
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Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι έξι (6) και η συνολική αμοιβή είναι τέσσερις χιλιάδες ευρώ 

και δύο λεπτά (4.000,02€). 

 

Α3. ΙΑΤΡΟΣ -ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ. 

Συμμετοχή στα παραδοτέα: ΠΕ1.3/Π1.3.1-1.3.6, ΠΕ1.4/Π1.4.1-1.4.7 

Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι εννέα (9) και η συνολική αμοιβή είναι επτά χιλιάδες 

τετρακόσια σαράντα ευρώ και τρία λεπτά (7.440,03€). 

 

Α4. ΙΑΤΡΟΣ -ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ. 

Συμμετοχή στα παραδοτέα: ΠΕ1.3/Π1.3.1-1.3.6, ΠΕ1.4/Π1.4.1-1.4.7 

Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι έξι (6) και η συνολική αμοιβή είναι επτά χιλιάδες 

τετρακόσια σαράντα ευρώ και τρία λεπτά (7.440,03€). 

 

Α5. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ –ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

Συμμετοχή στα παραδοτέα: ΠΕ1.3/Π1.3.1-1.3.6, ΠΕ1.4/Π1.4.1-1.4.7 

Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι τρεις (3) και η συνολική αμοιβή είναι τέσσερεις χιλιάδες 

εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (4.959,99€). 

 

Α6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 

Συμμετοχή στα παραδοτέα: ΠΕ1.1/Π1.1.1-1.1.3, ΠΕ 1.2/Π1.2.1-1.2.13, ΠΕ 1.3/Π1.3.1-1.3.6, 

ΠΕ1.4/Π1.4.1-1.4.7 

Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι είκοσι (20) και η συνολική αμοιβή είναι δέκα χιλιάδες ευρώ 

(10.000,00€) 

 

Α7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. 

Συμμετοχή στα παραδοτέα: ΠΕ1.1/Π1.1.1-1.1.3, ΠΕ 1.2/Π1.2.1-1.2.13, ΠΕ 1.3/Π1.3.1-1.3.6, 

ΠΕ1.4/Π1.4.1-1.4.7 

Το σύνολο ανθρωπομηνών είναι είκοσι (20) και η συνολική αμοιβή είναι επτά χιλιάδες ευρώ 

(7.000,00€) 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή 
σε Πακέτα 

Διαδικασία 
Ανάθεσης / 

Μονάδα 
Μέτρησ

Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας  
Κόστος (€)  
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Εργασίας  θεσμικό 
πλαίσιο 

ης  

1 

Ειδικός 
Εκπαιδευτής 

στην 
Προαγωγή, 
αγωγή και 

Ποιότητα της 
Υγείας 

ΠΕ 1.1/ Π 
1.1.1 – 
1.1.3 

ΠΕ 1.2/ Π 
1.2.1 – 
1.2.13 

ΠΕ 1.3/ Π 
1.3.1 -
1.3.6 

ΠΕ 1.4 / Π 
1.4.1 – 
1.4.7 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΟΥ/ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

Α/Μ 24 500,00€ 12.000,00€ 

2 

Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα 
Υγείας και 

Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

ΠΕ 1.1/ Π 
1.1.1 – 
1.1.3 

ΠΕ 1.2/ Π 
1.2.1 – 
1.2.13 

ΠΕ 1.4 / Π 
1.4.1 – 
1.4.7 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΟΥ/ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

Α/Μ 6 666.67€ 4.000,02€ 

3 

Ενδοκρινολόγος  

ΠΕ 1.3/ Π 
1.3.1 -
1.3.6 

ΠΕ 1.4 / Π 
1.4.1 – 
1.4.6 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΟΥ/ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
Α/Μ 9 826,67€ 7.440,03€ 

4 

Ενδοκρινολόγος  

ΠΕ 1.3/ Π 
1.3.1 -
1.3.6 

ΠΕ 1.4 / Π 
1.4.1 – 
1.4.6 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΟΥ/ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
Α/Μ 6 1240,00€ 7.440,00€ 

5 

Ψυχολόγος/ 
Παιδαγωγός 

ΠΕ 1.3/ Π 
1.3.1 -
1.3.6 

ΠΕ 1.4 / Π 
1.4.1 – 
1.4.6 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΟΥ/ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
Α/Μ 3 1653,33€ 4,959,99€ 

6 

Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

ΠΕ 1.1/ Π 
1.1.1 – 
1.1.3 

ΠΕ 1.2/ Π 
1.2.1 – 
1.2.13 

ΠΕ 1.3/ Π 
1.3.1 -
1.3.6 

ΠΕ 1.4 / Π 
1.4.1 – 
1.4.7 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΟΥ/ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

Α/Μ 20 500,00€ 10.000,00€ 
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7 

Διοίκηση 
Υπηρεσιών 

Υγείας 

ΠΕ 1.1/ Π 
1.1.1 – 
1.1.3 

ΠΕ 1.2/ Π 
1.2.1 – 
1.2.13 

ΠΕ 1.3/ Π 
1.3.1 -
1.3.6 

ΠΕ 1.4 / Π 
1.4.1 – 
1.4.7 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΟΥ/ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

Α/Μ 
20 
 

350,00€  7.000,00€ 

 

Β. ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Β1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: 

Συμμετοχή στα παραδοτέα ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4. 

Το σύνολο των ανθρωπομηνών είναι είκοσι τέσσερις (24) και η συνολική αμοιβή είναι 

είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (29.154,96). 

α/α Ειδικότητα 
Σχέση 

Απασχόλησης 

Τρόπος 
πρόσληψης/ 

Πακέτα 
Εργασίας / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα 
(από –έως) 

Χρόνος 

Κόστος (€) 
Νομική 
Βάση  (μήνες)  

1 
Διοικητικός 
Υπάλληλος 

Σύμβαση 
εργασίας / 
πρόσληψη  

Πρόσληψη 
ΕΦΚΑ 

ΠΕ 1/ΠΕ 
2/ΠΕ3/ 
ΠΕ4 

1/1/2021-
31/12/2022 

24 29.154.96 

      Σύνολο 29.154.96 

 

 

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την ανάδειξη των καταλληλότερων αντισυμβαλλόμενων, καλεί τους καλύπτοντες τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, ανά κατηγορία, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, 

υποβάλλοντας εγγράφως πρόταση κατάρτισης σύμβασης μίσθωσης έργου κατ’ άρθρο 681 

ΑΚ. 

 

Α1. Ειδικότητα: Ειδικός Εκπαιδευτής στην Προαγωγή, Αγωγή και Ποιότητα της Υγείας. 

Απαραίτητα προσόντα:  

1. Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ανώτατης ή ανώτερης σχολής ελληνικού 

πανεπιστημίου ή πανεπιστημίου της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένο με πράξη 

ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή στη Διοίκηση 
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Μονάδων Υγείας. 

3. Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή στην Κλινική 

Διακυβέρνηση ή στην Ποιότητα Υγείας. 

4. Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην διαχείριση χρονίων 

νοσημάτων, στην σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής και στην δικτύωση 

μονάδων και υπηρεσιών υγείας. 

5. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε υπηρεσίες υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας. 

6. Συγγραφικό έργο σε συναφή πεδία (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια) 

7. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 

Α2. Ειδικότητα: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Απαραίτητα προσόντα:  

1. Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Πτυχίο Διοίκησης Μονάδων Υγείας 

Ελληνικού Πανεπιστημίου ή πτυχίο της αλλοδαπής στους ανωτέρω τομείς νόμιμα 

αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον Στρατηγικό Σχεδιασμό Υπηρεσιών Υγείας ή 

τουλάχιστον δεκαετής επαγγελματική εμπειρία σε δημόσια πρωτοβάθμια δομή υγείας ή 

τουλάχιστον δεκαετής επαγγελματική εμπειρία στην αγορά φαρμάκου ή/και 

υπηρεσιών υγείας. 

3. Αποδεδειγμένη γνώση στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Στρατηγικό 

Σχεδιασμό Επικοινωνίας. 

4. Γνώση Η/Υ και ειδικότερα των προγραμμάτων Power Point και Βάσεων Δεδομένων. 

 

Α3. Ειδικότητα: Ενδοκρινολόγος 

Απαραίτητα Προσόντα:  

1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της 

αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένο με πράξη ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. 

3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Iατρικής ειδικότητας Ενδοκρινολογίας. 
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4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 

5. Διδακτορικές Σπουδές στην Ιατρική. 

6. Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην άσκηση της ιατρικής 

επιστήμης. 

7. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη Δημόσια  Πρωτοβάθμια 

περίθαλψη Υγείας (ιατρεία πρώην Ι.Κ.Α., Τ.Ο.Μ.Υ. κλπ.) 

8. Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας της ΕΕ. 

9. Συγγραφικό έργο στη μελέτη του σακχαρώδη διαβήτη και ειδικότερα στη χρήση 

αντλιών συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, στην ινσουλινοθεραπεία και τη μεσογειακή 

διατροφή. 

10. Εμπειρία ή / και συγγραφικό έργο στην εκπαίδευση των ατόμων με σακχαρώδη 

διαβήτη για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου. 

11. Συμμετοχή σε ερευνητικές/κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας δραστικών 

ουσιών για την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη. 

12. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 

Α4. Ειδικότητα: Ενδοκρινολόγος 

Απαραίτητα προσόντα:  

1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της 

αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένο με πράξη ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. 

3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Iατρικής ειδικότητας Ενδοκρινολογίας. 

4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 

5. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική ή σε συναφείς κλάδους των 

επιστημών υγείας ή βεβαίωση Ιατρικής ή συναφούς Σχολής ότι ο αιτών/ η αιτούσα 

είναι φοιτητής μεταπτυχιακού προγράμματος.  

6. Διδακτορική Διατριβή στην Ιατρική ή βεβαίωση Ιατρικής Σχολής ότι ο αιτών/ η 

αιτούσα είναι Υποψήφιος –α Διδάκτορας. 

7. Συγγραφικό έργο με αντικείμενο τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. 

8. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
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Α5. Ειδικότητα Ψυχολόγος - Παιδαγωγός. 

Απαραίτητα προσόντα:  

1. Πτυχίο Ψυχολογίας ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

2. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ελληνικού Πανεπιστημίου ή 

ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου. 

4. Επαγγελματική εμπειρία στη Συμβουλευτική ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη και των 

οικογενειών τους. 

5. Επαγγελματική Εμπειρία στις Υπηρεσίες Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης στις 

Ιατρικές Επιστήμες. 

6. Συγγραφικό έργο με αντικείμενο την Ψυχολογία και την Ποιότητα Ζωής στο 

Σακχαρώδη Διαβήτη. 

7. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 

Α6. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Απαραίτητα Προσόντα:  

1. Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμος τίτλος 

σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

2. Επιστημονική εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικού μάρκετινγκ και 

ιδιαίτερα στις ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ. 

3. Ερευνητική εμπειρία σε πεδία του τομέα υγείας, κοινωνικής φροντίδας και 

κοινωνικής προστασίας. 

4. Ερευνητική εμπειρία στη συλλογή, επεξεργασία, στατιστική ανάλυση ποσοτικών 

δεδομένων, καθώς και στο συντονισμό των διαδικασιών εκπόνησης ερευνητικών 

έργων. 

5. Καλή γνώση δύο γλωσσών της ΕΕ. 

 

Α7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 
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Απαραίτητα Προσόντα:  

1. 1. Πτυχίο Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμος 

τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Διοίκηση 

Υπηρεσιών Υγείας. 

3. Επιστημονική Εμπειρία στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. 

4. Επιστημονική εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης στη 

συμπεριφορική υγείας και στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ειδικών ομάδων του 

πληθυσμού στην κοινότητα. 

5. Ερευνητική εμπειρία στη συλλογή, επεξεργασία, στατιστική ανάλυση ποσοτικών 

δεδομένων, καθώς και στο συντονισμό των διαδικασιών εκπόνησης ερευνητικών 

έργων. 

6. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε υπηρεσίες υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας. 

7. Επαγγελματική εμπειρία στη διοργάνωση και τον συντονισμό επιστημονικών 

συνεδρίων/ σεμιναρίων/ εκδηλώσεων. 

8. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 

Β1. Διοικητικό προσωπικό. 

Απαραίτητα προσόντα: 

1.  Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος ή υπό εξέλιξη φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη 

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή σε συναφείς κλάδους. 

3. Ερευνητική εμπειρία στον σχεδιασμό και τη μεθοδολογία της έρευνας πεδίου και στις 

αναλύσεις δεδομένων πληροφορικής. 

4. Συγγραφικό έργο σε συναφή πεδία (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια). 

5. Επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό εκπαιδευτικών έργων/ σεμιναρίων. 

6. Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών συστημάτων 

βιοπληροφορικής. 

7. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
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Γ.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. 

Η έλλειψη κάποιου από τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συνεπάγεται αποκλεισμό του 

υποψήφιου από την διαδικασία.  

 

Η σύμβαση με τους επιτυχόντες ανά κατηγορία ενδιαφερόμενους θα διέπεται από τους 

όρους που περιγράφονται στην παρούσα, στην αριθμ. πρακτ. 68/20.01.2021 Απόφαση 

υλοποίησης με ίδια μέσα και από το οικείο νομικό πλαίσιο και τις διατάξεις περί 

επιλεξιμότητας δαπανών. 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών θα διενεργηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης που 

θα συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ. 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής θα διενεργηθεί για έκαστη των ανωτέρω 

κατηγοριών ως εξής: 

1. Θα εξετασθούν όλες οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα και θα συνταχθεί 

πίνακας όπου θα γίνεται σημείωση «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» για όλα τα ως άνω καθοριζόμενα 

απαραίτητα προσόντα, ανά κατηγορία. 

2. Θα ελεγχθεί η πλήρωση όλων των απαραίτητων κριτηρίων επιλογής ανά κατηγορία 

και θα επιλεγούν εκείνοι οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν όλα τα ως άνω απαραίτητα 

προσόντα. 

3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερόμενων που πληρούν όλα τα απαραίτητα 

κριτήρια επιλογής υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων ανά κατηγορία, ο επιτυχών θα 

προκύψει από την χρονικά μεγαλύτερης διάρκειας επαγγελματική εμπειρία ή τον αριθμό 

των δημοσιεύσεων σε ελληνικά/διεθνή περιοδικά ή συνέδρια (όπου απαιτείται). 

4. Σε περίπτωση που προκύψει εκ νέου αριθμός υποψηφίων που υπερβαίνει τον 

αριθμό θέσεων ανά υποομάδα και κατηγορία, θα γίνει κλήρωση, μετά από πρόσκληση να 

παραστούν, εφόσον το επιθυμούν, οι ενδιαφερόμενοι. 

5. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο της 

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ  (http://glikos-planitis.gr/index.php/funded-programs/). Κατά των ανωτέρω 

προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισής τους 

http://glikos-planitis.gr/index.php/funded-programs/
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στον διαδικτυακό τόπο της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ. (http://glikos-planitis.gr/index.php/funded-

programs/). Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική κατάθεσή της στη διεύθυνση 

info@possasdia.gr και με την ένδειξη: 

«Ένσταση για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου με 

εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τιδες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την συμμετοχή στην 

υλοποίηση παραδοτέων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση για την Ανάπτυξη 

Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα –Μακροχρόνια Φροντίδα 

Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη». 

 

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νομιμότητα των 

πινάκων   κατάταξης υποψηφίων. 

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ   ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» υποψηφίων. 

 

6. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης κι επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι που θα έχουν 

επιλεγεί, ειδοποιούνται από την Επιτροπή ατομικώς για την προσκόμιση, εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας, των δικαιολογητικών απόδειξης των στοιχείων της  αίτησης και   

του βιογραφικού σημειώματος βάσει των οποίων έγινε η αξιολόγηση και επιλογή. Τα 

δικαιολογητικά προς προσκόμιση θα προσδιορίζονται ειδικώς στο ειδοποιητήριο που θα 

σταλεί από την Επιτροπή. 

 

Ανά κατηγορία προσόντων θα ζητηθούν τα εξής: 

- Αντίγραφα τίτλων σπουδών, προπτυχιακών /μεταπτυχιακών/διδακτορικών. 

- Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης για την απόδειξη προϋπηρεσίας στις 

προαναφερόμενες οργανικές μονάδες/εμπειρία σε επιμέρους πεδία. 

- Βεβαιώσεις άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σε περίπτωση    που 

γίνεται επίκληση προς απόδειξη κάποιου από τα ζητούμενα προσόντα. 

 

➢ Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε τα 

προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύουν επαρκώς τα δηλούμενα στο βιογραφικό 

σημείωμα προσόντα, θα ειδοποιηθούν οι αμέσως επόμενοι στην κατάταξη. 

 

http://glikos-planitis.gr/index.php/funded-programs/
http://glikos-planitis.gr/index.php/funded-programs/
mailto:info@possasdia.gr
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7. Μετά από την κατά τα ανωτέρω επιλογή και έλεγχο των δικαιολογητικών, η  Επιτροπή 

θα συντάξει πίνακα  με τους επιλεγέντες ανά κατηγορία 

αντισυμβαλλόμενους, τον οποίο θα αποστείλει μαζί με τα όλα τα πρακτικά της αξιολόγησης 

και τα βιογραφικά σημειώματα και λοιπά προσκομισθέντα δικαιολογητικά των επιλεγέντων 

προσώπων, εισηγούμενη στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για την σύναψη των 

συμβάσεων. 

 

Δ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Δ.1 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Το αντικείμενο του έργου των αναδόχων, τα παραδοτέα και ο χρόνος υποβολής τους 

περιγράφεται παρακάτω ανά κατηγορία:  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΠΕ 1.1 

Π1.1.1 

Π1.1.2 

Π1.1.3 

 

04/01/2021 31/03/2021 

ΠΕ 1.2 

Π1.2.1 

Π1.2.2 

Π1.2.3 

Π1.2.4 

Π1.2.5 

Π1.2.6 

Π1.2.7 

Π1.2.8 

Π1.2.9 

Π1.2.10 

Π1.2.11 

Π1.2.12 

03/05/2021 30/11/2022 



 
 

 

Ε.Π.  
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020»  
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης    

 
 [42] 

 

Π1.2.13 

ΠΕ 1.3 

Π1.3.1 

Π1.3.2 

Π1.3.3 

Π1.3.4 

Π1.3.5 

Π1.3.6 

01/04/2021 30/09/2021 

ΠΕ 1.4 

Π1.4.1 

Π1.4.2 

Π1.4.3 

Π1.4.4 

Π1.4.5 

Π1.4.6 

Π1.4.7 

 

01/12/2021 30/12/22 

ΠΕ 1.5 

Π1.5.1 

Π1.5.2 

Π1.5.3 

Π1.5.4 

Π1.5.5 

 

01/04/2021 30/12/22 

ΠΕ 1.6 

Π1.6.1 

Π1.6.2 

 

01/11/21 30/12/21 

 

Ο χρόνος υποβολής έκαστου Υποπαραδοτέου θα καθοριστεί στη Σύμβαση που θα 

υπογραφεί με κάθε αντισυμβαλλόμενο και θα είναι ανάλογη με τον ισχύοντα, κατά την 

υπογραφή της Σύμβασης, χρονικό προγραμματισμό της εγκεκριμένης Πράξης. 

 

Δ.2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η συνολική διάρκεια των συμβάσεων έργου ανά κατηγορία προσδιορίζεται κατά την 
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υπογραφή της εκάστοτε σύμβασης ως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

 

Παράταση της χρονικής διάρκειας επιτρέπεται έως τη λήξη της διάρκειας υλοποίησης του 

υποέργου σύμφωνα με την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. 

 

Δ.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ. 

Τα παραδοτέα εκάστου αντισυμβαλλόμενου, παραλαμβάνονται από Επιτροπή που θα 

συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, η οποία 

δύναται  να συμπίπτει με την Επιτροπή Παραλαβής των παραδοτέων των ομάδων 

δημιουργίας παραδοτέων που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. απόφαση υλοποίησης με ίδια 

μέσα. 

Σε αυτή την περίπτωση η άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΠΕ όσον αφορά στα παραδοτέα  

εκάστου των αντισυμβαλλόμενων των συμβάσεων έργου που θα συναφθούν θα πρέπει να 

είναι διακριτή από την παρακολούθηση και παραλαβή των παραδοτέων. 

Η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής Παραλαβής διέπεται από τις γενικές 

διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων. 

 

Ειδικότερα, το έργο της ως άνω Επιτροπής είναι : 

i. να ελέγχει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο ως προς την ανταπόκρισή του στους όρους 

εκτέλεσης, την ποσότητα, την ποιότητα και την τήρηση των προθεσμιών παράδοσης, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα, στις συμβάσεις που θα  συναφθούν, στην υπ’ 

αριθμ. απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και  στο οικείο νομικό πλαίσιο. 

ii. Η προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων. Η 

διαδικασία παραλαβής Παραδοτέων διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή ως εξής: Το 

παραδοτέο διαβιβάζεται  κατά την ολοκλήρωση του χρόνου υλοποίησης στην ΕΠΕ. Η ΕΠΕ 

συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου προκειμένου να τα αξιολογήσει. Η ΕΠΕ 

αξιολογεί τα παραδοτέα: 

α) Βάσει της ανταπόκρισής τους στο φυσικό αντικείμενο έτσι όπως περιγράφεται στην 

παρούσα, και στην σύμβαση ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 

απόφαση ένταξης της πράξης, στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και στην απόφαση υλοποίησης 

με ίδια μέσα, όσον αφορά στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. 

β) Βάσει του προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. 
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 γ) Βάσει της προσδιορισμένης μεθοδολογίας υλοποίησης. 

 

Η ΕΠΕ μπορεί μετά την εξέταση των παραδοτέων : 

α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει 

παρεκκλίσεις κατά τα ανωτέρω. 

β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν παρουσιάζει παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την 

καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του 

ανατεθειμένου έργου. 

 

Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει και αποστέλλει στον Υπεύθυνο 

Έργου σχετική επιστολή, όπου περιγράφονται με σαφήνεια οι συστάσεις της. 

Ο Υπεύθυνος Έργου είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης στις 

συστάσεις και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων. 

Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός 

10 ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 

Μετά από την αναμόρφωση των παραδοτέων κατά τις ανωτέρω συστάσεις της Επιτροπής, 

το παραδοτέο επαναδιαβιβάζεται στον Υπεύθυνο του Έργου και από αυτόν στην ΕΠΕ. 

 

Επιτρέπεται μόνο μία επανακατάθεση του παραδοτέου αλλιώς το παραδοτέο απορρίπτεται 

και το οικείο πρακτικό διαβιβάζεται στο ΔΣ προς έγκριση. 

 

Το σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων, τα οποία εξετάζονται κατά τη συνεδρίαση 

της Επιτροπής Παραλαβής καταγράφονται σε πρακτικά, τα οποία συνυπογράφονται από τα 

μέλη της Επιτροπής. 

Το πρακτικό με το οποίο παραλαμβάνεται το παραδοτέο διαβιβάζεται αμελλητί προς 

έγκριση από το ΔΣ. 

Η διαδικασία παραλαβής του παραδοτέου ολοκληρώνεται με την έκδοση εγκριτικής 

απόφασης του ΔΣ. 

Μετά την έγκριση από το ΔΣ, οι σχετικές αποφάσεις προωθούνται στο λογιστήριο που 

μεριμνά για την πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 

προβλεπόμενες διαδικασίες. 
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Δ.4. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προϋπολογισμός κάθε σύμβασης έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα κατωτέρω 

ποσά τα οποία εξειδικεύονται  ανά ανθρωπομήνα απασχόλησης και ανά κατηγορία ως 

εξής: 

 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 
ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ1 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΕ 1.1 

Π1.1.1 

Π1.1.2 

Π1.1.3 

 

01/04/2021 31/03/2021 16.50 17.400,77€ 17.400,77€ 

ΠΕ 1.2 

Π1.2.1 

Π1.2.2 

Π1.2.3 

Π1.2.4 

Π1.2.5 

Π1.2.6 

Π1.2.7 

Π1.2.8 

Π1.2.9 

Π1.2.10 

Π1.2.11 

Π1.2.12 

Π1.2.13 

03/05/2021 30/11/2022 109.20 94.253,36€ 94.253,36€ 

ΠΕ 1.3 

Π1.3.1 

Π1.3.2 

Π1.3.3 

Π1.3.4 

Π1.3.5 

Π1.3.6 

01/04/2021 30/09/2021 37.26 41.983,15€ 41.983,15€ 
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ΠΕ 1.4 

Π1.4.1 

Π1.4.2 

Π1.4.3 

Π1.4.4 

Π1.4.5 

Π1.4.6 

Π1.4.7 

 

01/12/2021 30/12/22 69.04 61.655,88€ 61.655,88€ 

ΠΕ 1.5 

Π1.5.1 

Π1.5.2 

Π1.5.3 

Π1.5.4 

Π1.5.5 

 

01/04/2021 30/12/22  24.703,00€ 24.703,00€ 

ΠΕ 1.6 

Π1.6.1 

Π1.6.2 

 

01/11/21 30/12/21  33.803,96€ 
 

33.803,96€ 

ΣΥΝΟΛΑ   232 280.000,00€ 280.000,00€ 

 

Στο εργολαβικό αντάλλαγμα που προσδιορίζεται στη σύμβαση και δεν δύναται να 

υπερβαίνει τα ως άνω όρια, περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 

την υλοποίηση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας. Ενδεικτικά 

περιλαμβάνονται: 

• Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου από τον 

αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας 

πρόσκλησης, της υπ’ αριθμ. 68/20.01.2021 Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του 

Υποέργου 1 και της σύμβασης που θα συναφθεί. 

• Κάθε κράτηση, επιβάρυνση και δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, 

συμπεριλαμβανομένων των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και του ΦΠΑ. 

 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ του δημοσίου, 

νομικών προσώπων ή οργανισμών, που βαρύνει κατά νόμο την αμοιβή. 

 

Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται μετά από την υποβολή των  

παραδοτέων και την παραλαβή τους από την αρμόδια ΕΠΕ. 
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Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος τίθεται υπό τους εξής όρους που πρέπει να  

συντρέχουν σωρευτικά: 

• Υποβολή των παραδοτέων στη ΕΠΠΕ. 

• Παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια ΕΠΠΕ και διαβίβαση του 

οικείου πρακτικού στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προς έγκριση. 

• Έγκριση της παραλαβής των παραδοτέων από το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο     της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ. 

• Έκδοση του σχετικού τιμολογίου εφόσον υποχρεούται προς

 τούτο ο   αντισυμβαλλόμενος. 

• Δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται εκ του νόμου και θα ζητηθούν από 

την  αρμόδια οικονομική υπηρεσία. 

 

 

Ε.ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

• Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας και καταθέτοντας αίτηση  και 

πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα. 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μαζί με το βιογραφικό σημείωμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση info@possasdia.gr. και πρέπει να έχουν ως θέμα: 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΟΥ - ΠΡΑΞΗΣ «Επιχορήγηση για την Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην 

Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα-Μακροχρόνια Φροντίδα Ασθενών με Σακχαρώδη 

Διαβήτη»,  με κωδ. ΟΠΣ 5073705. 

 

Δε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν εκπρόθεσμες αιτήσεις. 

 

Στ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη του Προέδρου της 

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, που μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης που θα οριστεί με 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, θα προχωρήσει την τελική επιλογή 

των αντισυμβαλλόμενων και στη σύναψη των σχετικών συμβάσεων έργου. 

2. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

mailto:info@possasdia.gr
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περισσότερων των μία Κατηγοριών με μία αίτηση με αναφορά όλων των κατηγοριών για 

τις οποίες ενδιαφέρεται και των οικείων προσόντων . 

3. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης οι τυχόν τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της αλλοδαπής (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) που θα υποβληθούν, 

πρέπει να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης περί αντιστοιχίας και ισοτιμίας του      

ΔΟΑΤΑΠ. 

4. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου 

γλωσσομάθειας  γίνεται με βάση τα πιστοποιητικά που αποδέχεται το ΑΣΕΠ. 

5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης 

σύμβασης στα πλαίσια του έργου. 

6. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης η εργασιακή εμπειρία θα τεκμηριωθεί με 

βεβαίωση  από τον ασφαλιστικό φορέα του υποψηφίου για την αντίστοιχη χρονική περίοδο 

απασχόλησης συνοδευόμενη από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να τεκμηριώσει το 

αντικείμενο της εργασίας του υποψηφίου (πχ. αντίγραφα συμβάσεων που έχει εκτελέσει, 

αντίγραφα δελτίων παροχής υπηρεσιών κτλ.). 

7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη 

σύμβασης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή 

αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η 

διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ο οποίος θα 

αναρτηθεί μαζί με τις αντίστοιχες βαθμολογίες των υποψηφίων στο site της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για 

την πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων και την ενίσχυση διαφάνειας της διαδικασίας 

και όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. 

8. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Επιλογής ή ακόμα και μετά 

την τυχόν σύναψη της σύμβασης, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα 

δικαιολογητικά, η πρόκριση του υποψηφίου θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση δε που αυτό 

συμβεί μετά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, η αυτοδίκαια τυχόν καταβληθείσα 

εργολαβική αποζημίωση επιστρέφεται ή ανακτάται με τη διαδικασία περί «αχρεωστήτως 

καταβληθέντων» ποσών, εκτός των συνεπειών που επιφέρει η ψευδής ή ανακριβής 

υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86. 

9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης 
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δύναται να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους 

ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. 

Το έργο που έχει εκτελεστεί μέχρι τη στιγμή της αντικατάστασης και τα παραδοτέα που 

έχουν παραληφθεί παραμένουν στη διάθεση του ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και δεν εγείρεται καμία 

απαίτηση για επιστροφή της αμοιβής του αντικατασταθέντος που έχει καταβληθεί μέχρι τη 

στιγμή της αντικατάστασης. 

10. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ να 

συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η 

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς 

και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων 

αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

11. Η παρούσα θα αναρτηθεί για 10 ημέρες στον ιστότοπο της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 

(http://glikos-planitis.gr/index.php/funded-programs/). 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 25/04/2021 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΑΜΗΛΑΣ 

 

http://glikos-planitis.gr/index.php/funded-programs/

