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Αρ. Πρωτ.: 381 

Αθήνα, 22/12/2020 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

(για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου): 
 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο 
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

με  ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5035149 
 

του  Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020» 

 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

και από Εθνικούς Πόρους 
 

 

Αρ. Πρόσκλησης: 01/2020/ΟΣΝΙΕ 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:  

από 23/12/2020 έως και 07/01/2021 (έως τις 15:00) 

 

 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη (ΥΠΕΥΘΥΝΟ 

ΕΡΓΟΥ), της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,                  

με κωδ. ΟΠΣ: 5035149 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη (ΥΠΕΥΘΥΝΟ 
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Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, καθώς και: 

1) Την από γενικό αριθμό 1787/1957 καταστατική πράξη του φορέα με την επωνυμία 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΝΙΕ) όπως έχει 

καταχωρισθεί στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, τροποποιηθεί και ισχύει.  

2) Την ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) αντικατάσταση της υπ' αρ. 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της 

81986/ΕΥΘΥ/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 

για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 

Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 

3521/Β/1.11.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 5788/1873/A3/21.09.2018 (και την ορθή επανάληψη αυτής 

στις 24.09.2018) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων (α/α ΟΠΣ 3319 και κωδικό 110) 

στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», με τίτλο: 

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ 

κύκλος)’’ για τους άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ (ΩΕ7Ε465ΧΙ8-ΖΤ2). 

4) Την από  5-10-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ περί έγκρισης για την υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με α/α ΟΠΣ 3319 και κωδικό 110.  

5) Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4968/1087/Α3/16.09.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με 

τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και MIS 

5035149 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020». 

6) Την από 18/12/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΝΙΕ για την έγκριση της 

Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και MIS 5035149 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020». 

7) Την από 18/12/2020 Απόφαση του φορέα α) για την έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη για τη θέση του Υπεύθυνου 

Πράξης, της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με MIS 5035149, και β) για τη σύσταση και ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων συνεργατών καθώς και για τη σύσταση και ορισμό 

Επιτροπής Ενστάσεων. 

8) Τον Εσωτερικό Κανονισμό Προμηθειών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως ισχύει. 

 

 

 

 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη (ΥΠΕΥΘΥΝΟ 
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Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) είναι  δευτεροβάθμια 

συνδικαλιστική οργάνωση του ιδιωτικού τομέα της Υγείας και της Πρόνοιας. Μέλη της ΟΣΝΙΕ 

δύναται να γίνουν συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων  με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας στα νοσηλευτήρια, κλινικές, μαιευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, ιατρικά εργαστήρια, 

κοινωνικά-προνοιακά ιδρύματα, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, Ιδιωτικού Δικαίου, κλπ. 

Η ΟΣΝΙΕ, σύμφωνα με την με ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4968/1087/A3/16.09.2020 Απόφαση Ένταξης, 

έχει αναλάβει να υλοποιήσει την Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035149, στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020»  

Σκοπός της Πράξης, είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 1.210 εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και τομέα απασχόλησης) μέσω της απόκτησης νέων-

πρόσθετων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πεδίο χρήσης ΤΠΕ στις εμπορικές, 

διοικητικές, οικονομικές λειτουργίες των επιχειρήσεων, χειρισμού εφαρμογών πληροφοριακών 

συστημάτων οργάνωσης της εργασίας και διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων, καθώς και 

παροχής ποιοτικών υπηρεσιών.  

Η Πράξη περιλαμβάνει προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 86 ωρών στα θεματικά 

αντικείμενα: 

 «Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο» 

 «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας» 

 «Διαχείριση ασθενών τρίτης ηλικίας-οργάνωση υπηρεσιών κατ΄ οίκον 

νοσηλείας» 

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις 

πιστοποίησης των γνώσεων/δεξιοτήτων που απέκτησαν, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO/IEC 17024. 

 

Για την υλοποίηση της Πράξης, η ΟΣΝΙΕ πρόκειται να συνάψει σύμβαση έργου, για την 

θέση του/της Υπεύθυνου Έργου με εξωτερικό συνεργάτη. 

 

Η ΟΣΝΙΕ σύμφωνα με την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνει 

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη για τη θέση του 

Υπεύθυνου Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των 

κλάδων του ιδιωτικού τομεα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης 

υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149. 

Η διαδικασία επιλογής και σύναψης της σύμβασης έργου για την προαναφερόμενη θέση θα 

υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη (ΥΠΕΥΘΥΝΟ 
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Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΘΕΣΗ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΈΡΓΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:  

Οι κυριότερες αρμοδιότητές του περιγράφονται ως εξής: 

 Αναφέρεται στον Πρόεδρο και στο ΔΣ του φορέα 

 Έχει την ευθύνη για τακτική ενημέρωση της διοίκησης του φορέα για θέματα υλοποίησης, 

έγκριση πρακτικών επιτροπών κλπ, σύνταξη  

 Έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, προετοιμασία, παρακολούθηση και συντονισμό των 

ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωση της Πράξης.  

 Φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης και εισηγείται προς το  

Διοικητικό Συμβούλιο τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, εφόσον απαιτούνται. 

 Διοικεί, συντονίζει και εποπτεύει την λειτουργία της ομάδας έργου και έχει την ευθύνη για 

τον έλεγχο των Μηνιαίων Εκθέσεων παραχθέντος έργου που συντάσσονται από όλα τα 

στελέχη της ομάδας έργου 

 Είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία (ΕΥΔ – 

ΕΠΑΝΕΚ). 

 Ενημερώνει  το Δ.Σ, τον Ανάδοχο και τα Μέλη της Ομάδας έργου ως προς τις οδηγίες της 

ΕΥΔ – ΕΠΑΝΕΚ και τις απαιτήσεις του ΟΠΣ. 

 Συμμετέχει στις διαδικασίες προετοιμασίας και διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο. 

 Συνεργάζεται με το στέλεχος δημοσιότητας για την όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση 

και υλοποίηση των δράσεων προβολής - δημοσιότητας της Πράξης και της προσέλκυσης 

των δυνάμει ωφελούμενων. 

 Συμμετέχει στην διαδικασία ελέγχου υλοποίησης των υποέργων κατάρτισης και 

πιστοποίησης και στην σύνταξη σχετικών εκθέσεων /πορισμάτων.  

 Συντάσσει τα Δελτία Επίτευξης Δεικτών της Πράξης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για την 

εξέλιξη της υλοποίησης και παρακολούθησής της Πράξης έγγραφα. 

 Υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ. τα πρακτικά της επιτροπής παραλαβής και πιστοποίησης 

της πράξης. 

 Συμμετέχει στην Επιλογή των ωφελούμενων 

 Συντάσσει Τριμηνιαίες Εκθέσεις παρακολούθησης του Υποέργου της αυτεπιστασίας  

 Συντάσσει Μηνιαίες Εκθέσεις Παραχθέντος Έργου  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Υπεύθυνος Έργου, όπως αυτό αναλύεται στο 

παραπάνω σημείο, υποχρεούται να υποβάλλει Τριμηνιαίες Εκθέσεις παρακολούθησης του 

Υποέργου της αυτεπιστασίας καθώς και Μηνιαίες Εκθέσεις Παραχθέντος Έργου  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 Να είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη (ΥΠΕΥΘΥΝΟ 
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 Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει 

απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (Άριστη γνώση) για την άσκηση των 

καθηκόντων του. 

 Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες) ή να 

έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες 

συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής 

νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

 Να μην έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 

νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

 Να διαθέτουν Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

Τα παραπάνω αποτελούν on/off κριτήρια. 

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, όπως ρητά 

αναφέρονται ανωτέρω, δεν υπόκεινται σε διαδικασία επιλογής / αξιολόγησης. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ:  

οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια (βαθμολογούνται μόνο 

όσοι πληρούν τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω): 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 

Επαγγελματική εμπειρία στη 
Διαχείριση Έργων και 

προγραμμάτων 
συγχρηματοδοτούμενων 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Εμπειρία πάνω από 15 έτη 100 μόρια 

80% 
Εμπειρία από 10 έως 15 έτη 75 μόρια 

Εμπειρία από 5 έως 10 έτη 30 μόρια 

2 Προσωπική Συνέντευξη 
Ερωτηματολόγιο 

συνέντευξης 
Έως 100 μόρια 20% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 100 ΜΟΡΙΑ 100% 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΧΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Διάρκεια: Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που θα 

συναφθεί με τον προκριθέντα υποψήφιο, ενώ ως λήξη, ορίζεται αυτή της λήξης της Πράξης. Ο 

συνολικός χρόνος απασχόλησης του συνεργάτη κατά τη διάρκεια της σύμβασης,  θα είναι 10,02 

Ανθρωπομήνες.   

Σχέση Απασχόλησης: Σύμβαση μίσθωσης έργου.  

 

ΑΜΟΙΒΗ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  

Η αμοιβή του συνεργάτη καταβάλλεται από την «ΟΣΝΙΕ», αφορά στην ιδιωτική συμμετοχή του 

φορέα ως δικαιούχος της Πράξης και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την «ΟΣΝΙΕ». 

Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη ανέρχεται στις εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα 

ευρώ κι εξήντα λεπτά (9.771,60 €) μικτά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών 

κρατήσεων. 
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Η αμοιβή του συνεργάτη θα καταβάλλεται τμηματικά, σύμφωνα με την εξέλιξη της υλοποίησης 

της Πράξης και σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών που έχει αναλάβει, όπως αυτές θα 

αποτυπώνονται στις Μηνιαίες εκθέσεις αναφοράς που θα καταθέτει. 

Η πρόοδος των εργασιών ανά Πακέτο Εργασίας και Παραδοτέο, πιστοποιείται από την Επιτροπή 

παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία, παρακολουθεί και ελέγχει το 

υλοποιηθέν φυσικό και οικονομικό  αντικείμενο ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τις 

προθεσμίες παράδοσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΑΥΙΜ  και το Τεχνικο Δελτίο Πράξης 

όπως ισχύει. 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα περιέχει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

α) Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. Υπόδειγμα Α) 

β) Βιογραφικό Σημείωμα (βλ. Υπόδειγμα Β) 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, (βλ. Υπόδειγμα Γ), στην οποία να δηλώνεται: 

i. Η μη ύπαρξη κωλύματος άμεσης έναρξης της σύμβασης έργου. 

ii. Ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης και των επισυναπτόμενων αυτής είναι ακριβή και αληθή. 

iii. Ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των 

αποδεικτικών στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνονται στην 

υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης συνεργατών και θα 

έχει τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις. 

δ) Τίτλο Σπουδών (απαιτείται φωτοτυπία του τίτλου στον οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, 

η ημερομηνία και έτος κτήσης αυτού). 

ε) Αντίγραφα Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

στ) Επαγγελματική Εμπειρία 

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη τόσο του είδους όσο 

και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας είναι τα εξής: 

 Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα: 

 Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος και η 

χρονική διάρκεια της εργασίας ή Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το Άρθρο 8 του 

Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια 

της απασχόλησης και 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια 

ασφάλισης. 

 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια 

ασφάλισης και 

 Υποβολή αντιγράφων συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν 

ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας ή/και 

 Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή εναλλακτικά αντίγραφο της σύμβασης 

συνοδευόμενη με τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής. 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη (ΥΠΕΥΘΥΝΟ 
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Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείων  .pdf 

θα πρέπει να υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

osnie@otenet.gr  μέχρι την 07/01/2021, και ώρα 15:00  

Επισημαίνεται ότι: 

 Με την παραλαβή των εμπρόθεσμων αιτήσεων αποστέλλεται  στους υποψηφίους 

Πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης 

 Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι Αιτήσεις που θα παραληφθούν από το ηλεκτρονικό 

Πρωτόκολλο του Δικαιούχου μέχρι την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα. 

 Με την υποβολή των αιτήσεων τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 Η υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο 

υποχρέωση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ να 

καταρτίσει Σύμβαση με τον/την ενδιαφερόμενο/η. 

 

2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, θα 

ακολουθήσει έλεγχος των στοιχείων της αίτησης, αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.  

Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από 

την Επιτροπή Επιλογής, που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.  

Τα απαιτούμενα προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και δεν 

βαθμολογούνται.   

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας  (έντυπο 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίου) σε σχέση με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

αποτελούν αντικείμενο ελέγχου. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των υποβαλλόμενων 

δικαιολογητικών διαπιστωθούν ανακριβή στοιχεία, σε σχέση με τα δηλωθέντα στην αίτηση, τότε η 

αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση, αλλά δεν 

τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών δεν θα λαμβάνονται υπόψη 

και δεν θα μοριοδοτούνται  κατά την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Η ανακρίβεια των 

δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου των αντίστοιχων δικαιολογητικών, επιφέρει τον αποκλεισμό του 

υποψηφίου και σε περίπτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται. 

Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την 

ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει,  το οποίο δηλώνει μεταξύ άλλων 

και στην Υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτει στην αίτηση (βλ. Υπόδειγμα Γ)  

 

Τελική βαθμολογία – Διαμόρφωση Πινάκων Κατάταξης:   

Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου, προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: (το άθροισμα των 

γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου). 

Α=Σ(ai*bi) 

Όπου:  

ai= o συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα 

mailto:osnie@otenet.gr
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bi= η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του ανωτέρω πίνακα. 

Μετά την ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών, ο Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

www.osnie.gr,  όπου για κάθε υποψήφιο θα αναγράφονται τα μόρια που έλαβε. Ο  Πίνακας 

κατάταξης θα περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης των 

υποψηφίων και όχι το ονοματεπώνυμό τους. 

Ο πίνακας αυτός θεωρείται  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ. Επί του προσωρινού πίνακα, οι υποψήφιοι έχουν 

δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την επομένη της ανάρτησης του προσωρινού πίνακα στην ιστοσελίδα της 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και σύμφωνα με τα κάτωθι: 

 

Ενστάσεις: 

Οι ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Ενστάσεις κατά 

του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, 

κ.λπ. απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: osnie@otenet.gr μέχρι την ώρα 14:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης 

ημέρας από την επομένη της ανάρτησης του προσωρινού πίνακα.  

Ενστάσεις που αποστέλλονται μετά την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες 

και δεν εξετάζονται. 

 

3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των επισυναπτόμενων αυτής 

δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων 

και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα 

αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους 

και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην 

παρούσα πρόσκληση. 

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ διατηρεί το δικαίωμα 

επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προ 

την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν 

αποκτούν δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ή τα στελέχη της για 

mailto:osnie@otenet.gr


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη (ΥΠΕΥΘΥΝΟ 

ΕΡΓΟΥ), της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,                  
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οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία. 

Υπογραμμίζεται ότι: 

 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να ακυρωθεί ή να ματαιωθεί 

μερικά ή ολικά με απόφαση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και για τον λόγο αυτό η υποβολή πρότασης από έκαστο 

ενδιαφερόμενο δεν εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση απέναντι στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

 Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ δεν 

αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, δεδομένου ότι 

επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη της σύμβασης, 

αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν σύμφωνα με όσα απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση 

θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα 

ανωτέρω έγγραφα, βιογραφικά σημειώματα και δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας 

αποκλειστικά για τους σκοπούς της επιλογής των υποψηφίων, αλλά και της τήρησης του φακέλου 

του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4314/2014 και σύμφωνα 

με τις νομικές, τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ679/2016. 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στο e-mail: osnie@otenet.gr   και 

στο τηλέφωνο 210 822 4463 κα Γκιόκα Ολυμπία  

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (www.osnie.gr ).  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ 

 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 
1. Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α) 
2. Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα Β) 
3. Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Γ) 

mailto:osnie@otenet.gr
http://www.osnie.gr/

