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Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2019 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ -ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Ταχ. Δ/νση :  
Ταχ. Κώδικας :  
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο : 
Fax : 
Email : 

Αρ. Παππά 2, Αθήνα 
11521  
Ρ. Λυμπέρη 
210-6429675 
210-6465691 
sema-icm@otenet.gr 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ & ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ  

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Επιστημονική οργάνωση και παρακολούθηση έργου - Υποστηρικτικές ενέργειες 
υλοποίησης, προβολής και εξωτερικής αξιολόγησης»  

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5002380 

 

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθηνών προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες για την 
υποβολή προτάσεων στην παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη: 

 Τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με «Εξωτερικό Συνεργάτη» για 
τις Θέσεις Α-Β-Γ-Δ: «Μέλος Επιστημονικής Ομάδας» με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 
2.232,00 € (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των νόμιμων κρατήσεων) για την κάθε 
θέση,  

 Μίας (1) σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 16,5 μηνών για τη Θέση 
Ε: «Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Έργου» με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 
6.583,59 € (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των ασφαλιστικών κρατήσεων 
(εργαζομένου και εργοδότη)),  

στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ», 
η οποία υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα & 
Καινοτομία. 
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1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση και γενικότερα, να 
συντρέχουν στο πρόσωπό τους σωρευτικά όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
του Φακέλου Υποψηφιότητας προς τον ΣΕΜΜΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία. 

 

 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Θέσεις Α-Β-Γ-Δ: «Μέλος Επιστημονικής Ομάδας» 

Απαιτούμενα προσόντα  Κριτήρια on-off 

Τίτλος σπουδών Τ.Ε. Μαιευτικής  ΝΑΙ 

Γνώση αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ 

 

 

Απαιτούμενα προσόντα  Βαθμολογούμενα Κριτήρια 

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές με το 
αντικείμενο έργο αντικείμενο  

20 μονάδες 

Εμπειρία στη συγγραφή βιβλίων, επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε συναφές γνωστικό αντικείμενο 

30 μονάδες 

Διδακτική εμπειρία σε συναφές γνωστικό 
αντικείμενο 

15 μονάδες 

Ερευνητική εμπειρία σε συναφές γνωστικό 
αντικείμενο 

10 μονάδες 

Επαγγελματική εμπειρία σε συναφές γνωστικό 
αντικείμενο 

15 μονάδες 

Γνώση χειρισμού Η/Υ 10 μονάδες 

ΣΥΝΟΛΟ: 100 μονάδες 

 

Είδος Σύμβασης:  Σύμβαση έργου με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών 

Ποσό Σύμβασης: 2.232,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων 

Απασχόληση: Κατ΄ αποκοπή ανάλογα με τις ανάγκες του έργου 
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Καθήκοντα: Το κάθε ένα μέλος της Επιστημονικής Ομάδας θα υλοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες: 
1. Κατάρτιση προδιαγραφών (τίτλος πτυχίου, εκπαιδευτική εμπειρία, εργασιακή εμπειρία, 

απαραίτητες δημοσιεύσεις κλπ) και συγγραφή μεθοδολογίας επιλογής των κατάλληλων 
εκπαιδευτών που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των θεματικών ενοτήτων των 
Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

2. Αξιολόγηση και γνωμοδότηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου για την επιστημονική αρτιότητα και 
καταλληλότητα των εκπαιδευτών που θα προτείνει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση της 
Εκπαίδευσης. Η υποχρέωση υποβολής κατάστασης υποψηφίων Εκπαιδευτών συνοδευόμενη από 
Βιογραφικά Σημειώματα θα προβλέπεται τόσο στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού όσο και στη 
σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ Συλλόγου και Αναδόχου. 

3. Αξιολόγηση και γνωμοδότηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου για την επιστημονική αρτιότητα και 
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακού και μη) που θα προτείνει ο Ανάδοχος των 
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης για την διανομή στους καταρτιζόμενους. 

4. Πρόταση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου για την ενσωμάτωση νέου εκπαιδευτικού υλικού στην 
εκπαίδευση στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις  στο εκπαιδευτικό υλικό που θα έχει 
προτείνει ο Ανάδοχος των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης. 

 

 

ΘΕΣΗ Ε:«Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Έργου» 

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια Μονάδες βαθμολόγησης 

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης   
Έλλειψη Πτυχίου: 0 μονάδες 

Ύπαρξη Πτυχίου: 30 μονάδες 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε οργάνωση και γραμματειακή 
υποστήριξη γραφείου 

Έλλειψη εμπειρίας: 0 μονάδες 

Ύπαρξη εμπειρίας:10 μονάδες 

Αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας σε επίπεδο 
τουλάχιστον C2 

Έλλειψη γνώσης μιας ξένης γλώσσας: 0 
μονάδες 

Ύπαρξη γνώσης μιας ξένης γλώσσας:10 
μονάδες 

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ 
Έλλειψη γνώσεων χειρισμού Η/Υ: 0 μονάδες 

Ύπαρξη γνώσεων χειρισμού Η/Υ: 20 μονάδες 

Συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. (Θα 
συνεκτιμηθούν τα επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και όσα 
στοιχεία συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μία 
ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και 
ικανοτήτων του υποψηφίου) 

0-30 μονάδες 

ΣΥΝΟΛΟ: 100 μονάδες 

 

Είδος Σύμβασης:  Σύμβαση ορισμένου χρόνου 16,5 μηνών (από 15/04/2019 - 31/08/2020) μερικής 
απασχόλησης (ΙΚΑ) 

Ποσό Σύμβασης: 6.583,59 € συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων (ασφαλιστικών και 
εργοδοτικών εισφορών) 

Απασχόληση: Καθημερινή (Δευτέρα-Παρασκευή) 4 ώρες ανά ημέρα. 

Καθήκοντα: Υπεύθυνος για: 
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 Την δημιουργία, ενημέρωση και τήρηση φακέλων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

 Την Γραμματειακή Υποστήριξη στην Επιστημονική Ομάδα του Έργου 

 Την Επικοινωνία με τους Αναδόχους του έργου (Φορείς Κατάρτισης και Πιστοποίησης) 

 Την Επικοινωνία με τους ωφελούμενους του έργου (Μαίες/Μαιευτές)  

Όσοι/ες από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής και όλα τα 
απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη, σε ημερομηνία, ώρα και τόπο, που θα 
τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς. 

Η υλοποίηση της συνέντευξης είναι υποχρεωτική για την τελική βαθμολόγηση του υποψηφίου και ως 
εκ τούτου η έλλειψη της ισοδυναμεί με απόρριψη του υποψηφίου από την συνέχιση της διαδικασία και 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον Σύλλογο. 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη Πρόταση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου Δευτέρα, Τρίτη 15.00-19.00, Τετάρτη, 
Πέμπτη, Παρασκευή 10.00-13.30) είτε να αποστείλουν τη σχετική ενυπόγραφη Πρόταση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος ταχυδρομικά, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: «Υποβολή πρότασης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Θέση «(Α, ή Β ή Γ)» στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002380, το 
αργότερο μέχρι και τις 08/03/2019 ώρα 13.30 μ.μ. στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ/ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, 

Αρ. Παππά 2, Αθήνα 11521 

ΥΠΟΨΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ 

 

Η εμπρόθεσμη υποβολή των Φακέλων Υποψηφιότητας που θα αποσταλούν ταχυδρομικά 
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο 
Σ.Ε.Μ/Μ.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων 
που θα αποσταλούν. 

 

 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Φάκελος Υποψηφιότητας θα πρέπει επι ποινή αποκλεισμού να περιέχει τα παρακάτω:  

1. Διαβιβαστικό – Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση 
απαιτούμενα και τυχόν επιπρόσθετα προσόντα ανά «Θέση»). 

3. Αποδεικτικά απαιτούμενων προσόντων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα 
στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό. 

 Οι τίτλοι σπουδών εφόσον αυτοί έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού, 
πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από πιστοποιητικά αναγνώρισης του 
ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση που δε συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται 
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 Ως αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας θεωρούνται: 

Α. Όταν τυχόν εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., 
Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του 
Ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα απασχόλησης ή 
αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τον φορέα 
απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και να 
βεβαιώνεται, το είδος και το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε και η 
χρονική διάρκεια της εκτελεσθείσας υπηρεσίας. 

Β. Όταν τυχόν εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται βεβαίωση 
του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας 
της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με 
σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της 
παροχής ή αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και να βεβαιώνεται, το είδος και το 
αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της 
εκτελεσθείσας υπηρεσίας. 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένοι 
και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 

4. Οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί μια 
ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους. 

 

 

 

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

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι υποβαλλόμενοι φάκελοι συγκεντρώνονται από την Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι τις 15/03/2019. 

Κατόπιν συγκαλείται η Επιτροπή Επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών όπως αυτή έχει ορισθεί με την από 
08/09/2018 Απόφαση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης  «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002380. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Εξωτερικών Συνεργατών αποσφραγίζει τους Φακέλους που έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα και ελέγχει την πληρότητα τους σύμφωνα με όσα καταγράφονται στην παράγραφο 4 της 
παρούσας. 

Όσοι Φάκελοι κρίνονται ελλιπείς (λείπουν κάποιο ή κάποια από τα στοιχεία της παραγράφου 4) 
απορρίπτονται από την συνέχεια της διαδικασίας και ενημερώνεται ο Υποψήφιος.   

Επιλέγονται εκείνες οι προτάσεις που πληρούν στο σύνολό τους τις απαιτήσεις της Παραγράφου 2 της 
παρούσας. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δυο Υποψηφίων επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος του οποίου η 
υποψηφιότητα έχει κατατεθεί πρωθύστερα των υπολοίπων. 

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, 
δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ενστάσεων Επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 
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Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων 
τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
Α’ 45/9.3.1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Ο Σ.Ε.Μ./Μ.Α., δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται 
στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, 
αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως ή προσδοκίας των ενδιαφερομένων. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Μ./Μ.Α., 
www.semma.gr. 

Η Υπεύθυνη της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΑΙΧΜΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002380 
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