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2. Αμτικείμεμο της πρόσκλησης 

Θ Ομοςπονδία υλλόγων Εργαηομζνων Σεχνικϊν Επιχειριςεων Ελλάδοσ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε) ςτο πλαίςιο 
του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 
2014 - 2020», ζχει αναλάβει ωσ Δικαιοφχοσ τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ: «Κατάρτιςθ και 
πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Περιβάλλοντοσ» με Κωδικό 
ΟΠ 5003077, βάςει τθσ υπ’ αρ. πρωτ. ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ Α.Π.: 5998/799/Α3 (ΑΔΑ: ΨΟΗΜ465ΧΙ8-Λ4Σ) 
Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ ςτο ΕΠ “Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία”, 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν απόφαςθ με αρ. πρωτ. 881/Β3/209 /14-02-2020  (ΑΔΑ: 
6Γ4Τ46ΜΣΛΡ-ΠΦΘ).  

Αντικείμενο τθσ Πράξθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ 
επαγγελματικϊν προςόντων και δεξιοτιτων (βάςει του διεκνοφσ προτφπου ISO/IEC 17024) ςε 
εργαηόμενουσ του Ιδιωτικοφ τομζα τθσ Οικονομίασ ανεξαρτιτωσ του κλάδου ι τθσ επιχείρθςθσ 
που απαςχολοφνται.  

Σο αντικείμενο του ζργου τθσ Πράξθσ είναι θ κατάρτιςθ 1.250 εργαηόμενων του ιδιωτικοφ τομζα 
(ςε όλουσ τουσ τομείσ/κλάδουσ τθσ οικονομίασ) ςε επιλεγμζνα αντικείμενα με ςκοπό τθν 
απόκτθςθ πρόςκετων του επαγγζλματοσ τουσ γνϊςεων και δεξιοτιτων και θ πιςτοποίθςθ των 
γνϊςεων και δεξιοτιτων που αναμζνεται να αποκτθκοφν, ςτοχεφοντασ τόςο ςτθν αναβάκμιςθ 
τθσ κζςθσ και του ρόλου των ωφελουμζνων/εργαηομζνων ςτο εςωτερικό των επιχειριςεων όςο 
και ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ τουσ.  

Παράλλθλα και υποςτθρικτικά ςτισ δράςεισ Κατάρτιςθσ & Πιςτοποίθςθσ, θ Πράξθ περιλαμβάνει 
δράςεισ ςυντονιςμοφ, οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και δθμοςιότθτασ (Τποζργο 1). 

Σο Τποζργο 1 υλοποιείται από τθν Ομοςπονδία με ίδια μζςα και περιλαμβάνει ενζργειεσ 
προςζλκυςθσ, υποδοχισ και επιλογισ ωφελοφμενων, ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, προβολισ και 
δθμοςιότθτασ, ενζργειεσ  χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ ςε τρίτουσ (καταβολι εκπαιδευτικϊν 
επιδομάτων ςτουσ ωφελοφμενουσ δικαιοφχουσ), κακϊσ και τθν διαδικαςία διενζργειασ ανοικτοφ 
διεκνοφσ δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι του αναδόχου που κα υλοποιιςει τισ δράςεισ 
κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ πράξθσ.  

Θ πράξθ περιλαμβάνει υποζργα ωσ εξισ: 

Τποζργο 1: Διαχείριςη, παρακολοφθηςη και δημοςιότητα του ζργου. (Προετοιμαςία, 
διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, τθν δθμοςιότθτα, τθν 
επιλογι των ωφελοφμενων, καταβολι των εκπαιδευτικϊν επιδομάτων κ.λπ.). 

Τποζργα 2,3,4,5 και 6: Κατάρτιςη και πιςτοποίηςη 1.250 ωφελοφμενων/ εργαηόμενων ςε 
επιλεγμζνα αντικείμενα ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ.  

Θ πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ)  και 
τθν Ελλάδα. 
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Αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι θ Επιλογή Τπευθφνου Ζργου, ο οποίοσ και κα 
αναλάβει άμεςα να παράςχει υπθρεςίεσ ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ 
γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Περιβάλλοντοσ» με Κωδικό ΟΠ 5003077. 

Σα καθήκοντα / αρμοδιότθτεσ του Τπεφκυνου  Ζργου περιλαμβάνουν: 

 Ζχει τθν ευκφνθ του ςυνολικοφ προγραμματιςμοφ, ςυντονιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και 
ελζγχου τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Πράξθσ, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ διαρκισ εναρμόνιςθ των δράςεων με τισ προτεραιότθτεσ τθσ 
Ομοςπονδίασ, τουσ ςτόχουσ τθσ Πράξθσ και τισ υποχρεϊςεισ απζναντι ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι (ΕΤΔ ΕΠΑΝΕΚ). 

 Ζχει τθν ευκφνθ επικοινωνίασ με τθν Ανακζτουςα Αρχι (ΕΤΔ ΕΠΑΝΕΚ) για κζματα ςχετικά 
με τθν πορεία υλοποίθςθσ και απολογιςμοφ  τθσ Πράξθσ. 

 Αναφζρεται ςτον Πρόεδρο και το Δ.. τθσ Ομοςπονδίασ, τουσ οποίουσ ενθμερϊνει 
επίςθμα και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα για τθν πορεία εκτζλεςθσ τθσ Πράξθσ. 

 Διοικεί, ςυντονίηει και ςυνεργάηεται με τθν Ομάδα Ζργου με ςτόχο τθν υλοποίθςθ κατά 
τον καλφτερο δυνατό τρόπο των εκτελοφμενων και προγραμματιςμζνων εργαςιϊν. 

 Διαςφαλίηει τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ και οργανϊνει ςυςκζψεισ, για τον 
ςχεδιαςμό, οργάνωςθ και παρακολοφκθςθ των διαδικαςιϊν του ζργου και 

 Ειςθγείται και διαβιβάηει προσ ζγκριςθ ςτα αρμόδια όργανα (Διοικθτικό υμβοφλιο, 
Πρόεδρο κ.λπ.) για όλα τα κζματα αρμοδιότθτάσ του που αφοροφν τθν Πράξθ.  

 

3. Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τημ παρούσα Πρόσκληση 

Σο περιεχόμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, διζπεται από το ακόλουκο κεςμικό πλαίςιο: 

 Σθν με Α.Π. ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ 3384/963/Α2/27.06.2016 (ΑΔΑ: ΩΦΠΗ465Ο7-Ψ2Ρ) Πρόςκλθςθ 
(κωδ. 024) τθσ ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ, όπωσ τροποποιικθκε (με τισ Α.Π. ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ 
4839/1396/Α2/16.09.2016 (67ΡΗ4653Ο7-ΒΣ9) και 5975/1802/Α2/17.10.2016 
(ΩΟ14653Ο7-ΜΚΠ) )και ιςχφει, προσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ για τθν υποβολι 
προτάςεων ςτο πλαίςιο των Αξόνων Προτεραιότθτασ 02 και 02 του Ε.Π. 
“Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία”. 

 Σθν από 20-10-2016 απόφαςθ για τθν Ζγκριςθ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ 
και τισ υπϋαρικμ334/28-12-2017 και 424/20-06-2018 αποφάςεισ του Δ.. τθσ 
Ομοςπονδίασ υλλόγων Εργαηομζνων Σεχνικϊν Επιχειριςεων Ελλάδοσ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε), για 
τθν ζγκριςθ τθσ Απόφαςθσ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα των Τποζργων τθσ Πράξθσ 
«Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του 
Περιβάλλοντοσ». 

 Σθν με αρ. πρωτ. ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ 5998/799/Α3 (ΑΔΑ: ΨΟΗΜ465ΧΙ8-Λ4Σ)  Απόφαςθ Ζνταξθσ 
τθσ Πράξθσ με τίτλο “Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων 
ςτον τομζα του Περιβάλλοντοσ”, με MIS 5003077 ςτο ΕΠ “Ανταγωνιςτικότθτα, 
Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία”, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν απόφαςθ με 
αρ. πρωτ. 881/Β3/209 /14-02-2020  (ΑΔΑ: 6Γ4Τ46ΜΣΛΡ-ΠΦΘ). 
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 Σον Καν. 1303/2013 (L347/20-12-2013) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 17θσ Δεκ. 2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ, 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο 
Θάλαςςασ και Αλιείασ και περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο 
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ και το 
Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 
αρικ 1083/2006. 

 Σον Καν. 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 17θσ Δεκ.  
2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 
1081/2006 του υμβουλίου, όπωσ ιςχφει. 

 Σο Ν. 4314/2014 «Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Σθ με αρικμ. 137675/EΤΘΤ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/2018) Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ 
αρικμ. 110427/EΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο 
«Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 
1822) υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα 
προγράμματα του ΕΠΑ 2014 - 2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων 
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και 
Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ 
πράξεων”». 

 Σουσ «Ειδικοφσ Όρουσ για τθν Τλοποίθςθ Προγραμμάτων Κατάρτιςθσ Εργαηομζνων και 
τθν Πιςτοποίθςθ των Ωφελοφμενων», που ζχουν αναρτθκεί από τθν Ειδικι Τπθρεςία 
Διαχείριςθσ ΕΠΑΝΕΚ, ςτο πλαίςιο τθσ με αρ. πρωτ. 3384/936/Α2/27.06.2016 
Πρόςκλθςθσ, με κωδικό Πρόςκλθςθσ 024 και Α/Α ΟΠ ΕΠΑ: 1511. 

 Σον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997) «Προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», όπωσ ιςχφει και 

 Σον Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, ΕΕ 679/2016. 

 Σο Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν / Κανονιςμό Ανάκεςθσ και παρακολοφκθςθσ υμβάςεων τθσ 
Ομοςπονδίασ υλλόγων Εργαηομζνων Σεχνικϊν Επιχειριςεων Ελλάδοσ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε). 

 Σθν Απόφαςθ τθσ υπ’ αρ. 462/02-06-2020 υνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 
Ομοςπονδίασ υλλόγων Εργαηομζνων Σεχνικϊν Επιχειριςεων Ελλάδοσ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε) για 
τθν ζγκριςθ τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν Επιλογι Τπευκφνου 
Ζργου για τθν Πράξθ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων 
ςτον τομζα του Περιβάλλοντοσ» με Κωδικό ΟΠ 5003077. 
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4. Απαιτούμεμα και Επιθυμητά Προσόμτα - Μοριοδότηση 

Σα Απαιτοφμενα Προςόντα αποτελοφν τα προςόντα εκείνα που ο υποψιφιοσ πρζπει να πλθροί 
και να είναι ςε κζςθ να αποδείξει, με ζναν από τουσ ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ όπωσ προκφπτει 
από τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και είναι κριτήρια αποκλειςμοφ 
(on-off).  

Σα Απαιτοφμενα Προςόντα, τα Επικυμθτά Προςόντα και ο τρόποσ μοριοδότθςθσ τουσ 
προςδιορίηονται ωσ εξισ: 

Απαιτοφμενα Προςόντα: 

 Πτυχίο  τριτοβάκμιασ  εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ ι ΣΕΙ)  Οικονομικϊν, Ανκρωπιςτικϊν, Κοινωνικϊν 
πουδϊν ι πουδϊν Θετικισ Κατεφκυνςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ. 

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν. 

 Αποδεδειγμζνθ ςυναφή επαγγελματική εμπειρία 4 ετϊν ςτθν Διοίκθςθ (διαχείριςθ και 
παρακολοφκθςθ) ζργων Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνων Πόρων (ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων 
ι/και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων) ςε κζςεισ υντονιςτι ι Τπευκφνου Ζργου ι ανάλογθσ 
κζςθσ ευκφνθσ. 

Μοριοδοτοφμενα επιθυμητά προςόντα: 

Σα Μοριοδοτοφμενα / Επικυμθτά Προςόντα, αφοροφν: 

 Πρόςκετθ (επιπλζον τθσ απαιτοφμενθσ) ςυναφι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν Διοίκθςθ 
(διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ) ζργων Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνων Πόρων (κατά προτίμθςθ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων κατάρτιςθσ ι/και Πιςτοποίθςθσ ι/και ανάλογων 
ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων) ςε κζςεισ υντονιςτι ι Τπευκφνου Ζργου ι ανάλογθσ κζςθσ 
ευκφνθσ. 

 Θ γενικότερθ αλλά και θ ειδικι επιςτθμονικι κατάρτιςθ, θ επαγγελματικι εμπειρία ςε κζςθ 
ευκφνθσ, οι προςωπικζσ και διοικθτικζσ δεξιότθτεσ κ.λπ. του υποψθφίου, οι οποίεσ κα 
αξιολογθκοφν με προςωπικι ςυνζντευξθ. 

Ο τρόποσ μοριοδότθςθσ των Επικυμθτϊν Προςόντων προςδιορίηεται ωσ εξισ: 

α/α Μοριοδοτοφμενο Προςόν Ανάλυςη 
Μοριο-
δότηςη 

1 Αποδεδειγμζνθ ςυναφι(*) επαγγελματικι εμπειρία 
επιπλζον τθσ απαιτοφμενθσ ςτθν Διοίκθςθ (διαχείριςθ 
και παρακολοφκθςθ) ζργων Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνων 
Πόρων (κατά προτίμθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
ζργων κατάρτιςθσ ι/και Πιςτοποίθςθσ ι/και ανάλογων 
ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων) ςε κζςεισ υντονιςτι ι 
Τπευκφνου Ζργου ι ανάλογθσ κζςθσ ευκφνθσ 

Μζγιςτη μοριοδότηςη τα 75 μόρια  

15 μόρια / ζτοσ 

Μζγιςτθ 
διάρκεια 5 ζτθ 

75 
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2 Προςωπικι ςυνζντευξθ   

(τθν ςυνζντευξθ κα αξιολογθκεί / προςμετρθκεί: θ 
επιςτθμονικι κατάρτιςθ, θ επαγγελματικι εμπειρία 
ςε κζςθ ευκφνθσ, προςωπικζσ και διοικθτικζσ 
δεξιότθτεσ) 

Μζγιςτη μοριοδότηςη τα 25 μόρια 

 25 

(*) Διευκρινίηεται ότι θ ςυναφήσ εμπειρία μπορεί να ζχει αποκτθκεί ςε ζργα όλων των 
προθγοφμενων προγραμματικϊν περιόδων. Είναι, επίςθσ, αποδεκτι θ εμπειρία ωσ ςυντονιςτισ / 
υπεφκυνοσ ζργου του διαχειριςτι εταίρου ςυμπράξεων ςε ζργα ΣΟΠΑ ι ΣΟΠΕΚΟ ι EQUAL ι 
άλλων ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων που περιλαμβάνουν δράςεισ Κατάρτιςθσ ι/και 
Πιςτοποίθςθσ ανζργων και εργαηομζνων. 

Θ μζγιςτη προβλεπόμενη μοριοδότηςη για κάθε υποψήφιο είναι τα 100 μόρια.  

 

5. Χρομική Διάρκεια Σύμβασης – Αμοιβή 

Χρονική Διάρκεια Σφμβαςησ:  

Θ χρονικι διάρκεια του ζργου (ςφμφωνα με το εν ιςχφ Σεχνικό Δελτίο Πράξθσ) ανζρχεται ςε 35 
μινεσ και λιγει τθν 31/05/2021. 

Θ ςυνολικι απαςχόλθςθ του Τπευκφνου Ζργου προβλζπεται να είναι 10 ανθρωπομήνεσ (Α/Μ),  
κα κακορίηεται με βάςθ το χρονοδιάγραμμα και τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ και 
κατανζμεται ςτα επιμζρουσ πακζτα εργαςίασ ςφμφωνα με τον Πίνακα 1 που ακολουκεί. 

H φμβαςθ που κα ςυναφκεί κα προβλζπει ςυνολικι απαςχόλθςθ 10 ανθρωπομήνεσ (Α/Μ). Θ 
λιξθ τθσ ςφμβαςθσ κα αντιςτοιχεί με εκείνθ τθσ λιξθσ του Ζργου. ε περίπτωςθ παράταςθσ του 
χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, κα παρατείνεται αντιςτοίχωσ και θ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ του Τπ. Ζργου. ε κάκε περίπτωςθ θ ςυνολικι απαςχόλθςθ του Τπ. Ζργου δεν κα 
ξεπεράςει τουσ 10 Α/Μ απαςχόλθςθσ. 

Θ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ κα υπολογίηεται ςε ανκρωποϊρεσ (Α/Ω) και ςε ανκρωπομινεσ 
απαςχόλθςθσ (Α/Μ) (όπου 12 Α/Μ απαςχόλθςθσ αντιςτοιχοφν ςε 1720 Α/Ω). Προκειμζνου να 
αποδεικνφεται θ ςυνολικι απαςχόλθςθ του ςτελζχουσ (για το ςφνολο των εργαςιϊν, από το 
οποίο κα προκφπτει και ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ του ςτθν Πράξθ) είναι υποχρεωτικι θ τιρθςθ 
Μθνιαίου Απολογιςτικοφ φφλλου χρονοχρζωςθσ. το Μθνιαίο Απολογιςτικό φφλλο εργαςίασ το 
ςτζλεχοσ κα καταγράφει τισ ϊρεσ απαςχόλθςθσ που αφιερϊνει ανά Πακζτο εργαςίασ και 
παραδοτζο ςφμφωνα με τον Πίνακα 1 που ακολουκεί. 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ φμβαςθσ και θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ αμοιβισ του Τπευθφνου Ζργου για 
το περιγραφόμενο ζργο και για το ςφνολο τθσ απαςχόλθςθσ αποτυπϊνεται ςτον Πίνακα 1 που 
ακολουκεί: 

ΠΙΝΑΚΑ 1: Πακζτα Εργαςίασ, Εκτιμϊμενη Απαςχόληςη ςε Α/Μ και Α/Ω και υνολική Δαπάνη 
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ΠΑΚΕΣΑ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΚΕΣΑ ΕΡΓΑΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ 

ΑΠΑΧΟΛΘΘ Ε 
Α/Μ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΠΑΝΘ (*) 

ΠΕ 1: Διαχείριςθ τθσ 
Πράξθσ 

Π1.1 Αρχείο διοικθτικοφ αντικειμζνου 
Πράξθσ 

1,5 3.000,00 

 

Π1.2 : Αρχείο φυςικοφ αντικειμζνου 
Πράξθσ 

3 6.000,00 

Π1.4: Δελτία Παρακολοφκθςθσ και 
Αξιολόγθςθσ Πράξθσ 

2 4.000,00 

ΠΕ 3: Δθμοςιότθτα / 
Προβολι τθσ Πράξθσ 

Π3.4 :  6 ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ για 
τθν Πράξθ 

2 4.000,00 

 
Π3.5 :   Προςζλκυςθ, Τποδοχι, Επιλογι 
Ωφελοφμενων 

1,5 3.000,00 

φνολο 10 20.000 € (*) 

 
(*) φμφωνα με τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ, θ μικτι ςυνολικι δαπάνθ για τθν αμοιβι  του  

Τπεφκυνου ζργου δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν επιλζξιμθ Δθμόςια Δαπάνθ τθσ Πράξθσ. Σην  

αμοιβή του Τπεφθυνου ζργου καλφπτει η Ομοςπονδία με Ιδιωτική ςυμμετοχή. 

Αμοιβή:  

Θ ςυνολικι αμοιβι του Τπευκφνου Ζργου υπολογίηεται ςε δφο χιλιάδεσ (2.000,00) ευρϊ ανά 
ανκρωπομινα (Α/Μ) απαςχόλθςθσ, και ανζρχεται ςυνολικά ςτα είκοςι χιλιάδεσ (20.000,00) 
ευρϊ. Σο ποςό αφορά ςτο ςυνολικό κόςτοσ τθσ δαπάνθσ του ςτελζχουσ και περιλαμβάνει τισ 
πάςθσ φφςθσ νόμιμεσ κρατιςεισ (φόροι, ειςφορζσ κ.λπ), τισ πικανζσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ κακϊσ 
και τον αναλογοφντα Φ.Π.Α. ςε περίπτωςθ που το ςτζλεχοσ υποχρεοφται να διακζτει Σιμολόγιο 
Παροχισ Τπθρεςιϊν.  

Θ αμοιβι υπολογίηεται με βάςθ τον πραγματικό χρόνο απαςχόλθςθσ και κα καταβάλλεται 

περιοδικά και απολογιςτικά με τθν υποβολι Μθνιαίου Απολογιςτικοφ φφλλου χρονοχρζωςθσ και 

των παραδοτζων που ςυνδζονται με τα κακικοντα / αρμοδιότθτεσ  που το ςτζλεχοσ 

αναλαμβάνει.  

Σφναψη ςυμφωνίασ:  

Ο υποψιφιοσ που κα επιλεγεί από τθν Ομοςπονδία για τθν κζςθ του Τπεφκυνου Ζργου, κα 

κλθκεί να υπογράψει ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ όπου κα αποτυπϊνονται όλοι οι επιμζρουσ όροι 

τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
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6. Δικαίωμα Συμμετοχής – Διαδικασία Επιλογής  
Δικαίωμα υποβολισ Αίτθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ζχουν τα φυςικά πρόςωπα, ζωσ τθν 

θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ αναγραφόμενθσ ςτθν παροφςα προκεςμίασ.   

Σα «Απαιτοφμενα Προςόντα» αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα 

πρόςκλθςθ και είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on/off).  

Ο υνολικόσ αρικμόσ μορίων ανά υποψιφιο υπολογίηεται ακροιςτικά από τθν μοριοδότθςθ των  

«Επικυμθτϊν προςόντων» και από τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ.  

Ο τρόποσ μοριοδότθςθσ των «Επικυμθτϊν προςόντων» των υποψθφίων αποτυπϊνεται ςτο 

Κεφάλαιο 4 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

Θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα γίνει από Σριμελή Επιτροπή Επιλογήσ, που ζχει οριςτεί με 

απόφαςθ του Δ.. τθσ Ομοςπονδίασ. Μζςα από τθν διαδικαςία των ςυνεντεφξεων, θ Επιτροπι 

Επιλογισ κα επιδιϊξει να διερευνιςει τισ Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ, τθν 

ικανότθτα διαπροςωπικϊν ςχζςεων, τισ ικανότθτεσ παρουςίαςθσ (presentation skills), 

διαπραγματεφςεων και επίλυςθσ προβλθμάτων των υποψθφίων αλλά και το επίπεδο 

κατανόθςθσ του αντικειμζνου του ζργου και του πεδίου εφαρμογισ τθσ Πράξθσ. 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, κα προθγείται ο/θ υποψιφιοσ/α με τα περιςςότερα μόρια ςτο 

βακμολογοφμενο προςόν «Αποδεδειγμζνθ ςυναφισ επαγγελματικι εμπειρία επιπλζον τθσ 

απαιτοφμενθσ». Αν υπάρξει ιςοβακμία και μετά τα προαναφερκζντα, κα γίνεται δθμόςια 

κλιρωςθ μεταξφ των ιςοβακμοφντων υποψθφίων. 

Σα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων (Πίνακασ κατάταξθσ υποψθφίων χωρίσ 

αναφορά ςε προςωπικά δεδομζνα) κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ  

(www.osetee.gr). 

Οι υποψιφιοι ζχουν το δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ εντόσ 3 εργάςιμων θμερϊν από τθν 

επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων. Οι τυχόν ενςτάςεισ που κα υποβλθκοφν κα 

εξεταςκοφν από τθν Επιτροπή αξιολόγηςησ των ενςτάςεων που ζχει ςυςτακεί για τθν παροφςα 

πρόςκλθςθ με απόφαςθ του Δ.. τθσ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ. 

H Επιτροπι Επιλογισ δεν πρόκειται να αξιολογιςει τισ Αιτιςεισ ςυμμετοχισ των υποψθφίων που 

δεν διακζτουν τα «Απαιτοφμενα Προςόντα» και απορρίπτει τισ Αιτιςεισ ςυμμετοχισ που ζχουν 

υποβλθκεί εκπρόκεςμα ι δεν ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά.  

Ο υποψιφιοσ που κα ςυγκεντρϊςει τα περιςςότερα μόρια κα ειδοποιθκεί κατ’ ιδίαν, 

προκειμζνου να υποβάλει τα αποδεικτικά ςτοιχεία / δικαιολογθτικά (βιογραφικό ςθμείωμα, 

αντίγραφα πτυχίων, βεβαιϊςεισ επαγγελματικισ εμπειρίασ, κοκ.) εντόσ ςυγκεκριμζνθσ 

προκεςμίασ. Θ Επιτροπι μετά από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ειςθγείται τθν Επιλογι του 

υποψθφίου ςτο Δ τθσ Ομοςπονδίασ. Αν τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά του υποψθφίου δεν 

αποδεικνφουν τα αναφερόμενα ςτο βιογραφικό του μοριοδοτοφμενα ςτοιχεία, τότε ο υποψιφιοσ 
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απορρίπτεται και καλείται ο αμζςωσ επόμενοσ ςτον πίνακα κατάταξθσ υποψιφιοσ, και 

ακολουκείται ανάλογθ διαδικαςία.  

 Σο Δ τθσ Ομοςπονδίασ με απόφαςι του επικυρϊνει τθν επιλογι και καλεί τον επιλεγζντα να 

προςζλκει για τθν υπογραφι  του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ.  

Θ ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ ανικει ςε κάκε περίπτωςθ ςτθ διακριτικι ευχζρεια 

τθσ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ τθν οποία αςκεί όταν και όπωσ κεωρεί αναγκαίο. Θ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ διατθρεί 

πλιρθ διακριτικι ευχζρεια ωσ προσ τθν ίδια τθ ςφναψθ ι μθ του ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ.  

 

6. Υποβολή Αίτησης  

Οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι καλοφνται να υποβάλλουν: 

1. Αίτθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Τπόδειγμα.  

2. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα ςτο οποίο κα αναλφεται ςυγκεκριμζνα τόςο θ γενικι όςο και 
θ ςυναφισ εργαςιακι εμπειρία του υποψιφιου.  

3. Τπεφκυνθ διλωςθ, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται θ 
ακρίβεια των αναγραφόμενων ςτθν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και ςτο υποβλθκζν 
αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα του υποψθφίου. 

Θ τιρθςθ των ςτοιχείων των υποψθφίων είναι εμπιςτευτικι.  

 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αποςτείλουν θλεκτρονικά τισ αιτιςεισ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@osetee.gr, μζχρι τισ  28/07/2020 και ϊρα 
23.59 μ.μ., με ςυνθμμζνα τα ηθτοφμενα ζντυπα ςε μορφι PDF, με τθν ζνδειξθ:  

Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν Επιλογι 
Τπεφκυνου Ζργου ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

εργαηομζνων ςτον τομζα του Περιβάλλοντοσ», ΜΙS 5003077 

Θ μθ εμπρόκεςμθ αποςτολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και των απαιτοφμενων ςυνοδευτικϊν 
εντφπων κακιςτά τθ ςχετικι αίτθςθ άκυρθ. 

Για πλθροφορίεσ οι υποψιφιοι μποροφν να επικοινωνοφν ςτθν ίδια διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ι ςτο τθλζφωνο: 210 8838203 . 

 

7. Αποδεικτικά Δικαιολογητικά  

Σα αποδεικτικά δικαιολογθτικά κα ηθτθκεί να προςκομιςτοφν εντφπωσ ΜΟΝΟ από τον πρϊτο 
ςτον Πίνακα κατάταξησ υποψήφιο, ο οποίοσ κα κλθκεί για τον ςχετικό ζλεγχο και για υπογραφι 
ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ, ςε εφλογθ προκεςμία από τθν δθμοςίευςθ των οριςτικϊν 
αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ.  

mailto:info@osetee.gr
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ε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τα αναγραφόμενα ςτοιχεία 
του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ και τθσ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του υποψιφιου 
(ατομικά ςτοιχεία, απαιτοφμενα και επικυμθτά/ μοριοδοτοφμενα προςόντα), τότε ο υποψιφιοσ 
κα απορρίπτεται.  

Σα αποδεικτικά δικαιολογητικά που απαιτοφνται είναι τα εξήσ :  

1. Σίτλοι ςπουδϊν 

Πτυχίο τριτοβάκμιασ  εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ ι ΣΕΙ)  Οικονομικϊν, Ανκρωπιςτικϊν, Κοινωνικϊν 
πουδϊν ι πουδϊν Θετικισ Κατεφκυνςθσ.  

Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι ςε περίπτωςθ που ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει αποκτθκεί 
ςτθν αλλοδαπι απαιτείται και θ προςκόμιςθ αντιγράφου τθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ από το 
ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ι.Σ.Ε. ι του πιςτοποιθτικοφ αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. περί ιςοτιμίασ ι 
ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ.  

2. Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ 

Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι ςε περίπτωςθ που ο τίτλοσ ςπουδϊν 
ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται και θ προςκόμιςθ αντιγράφου τθσ πράξθσ 
αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ι.Σ.Ε. ι του πιςτοποιθτικοφ αναγνϊριςθσ από το 
Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. περί ιςοτιμίασ ι ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ.  

3. Απόδειξη  Επαγγελματικήσ Εμπειρίασ 

Για τθν απόδειξθ τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ (απαιτοφμενθσ και μοριοδοτοφμενθσ / 
επικυμθτισ) απαιτοφνται: Αντίγραφα βεβαιϊςεων προχπθρεςίασ ιδιωτικϊν ι δθμοςίων 
επιχειριςεων και οργανιςμϊν, ι επιςτθμονικϊν φορζων  ι αντίςτοιχων αποφάςεων του 
εργοδότθ, ι ςχετικϊν ςυμβάςεων κλπ, από τα οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι 
διάρκεια τθσ εμπειρίασ του υποψιφιου. Όςον αφορά τθ διάρκεια τθσ εμπειρίασ αυτι μπορεί να 
αποδεικνφεται και από τθν προςκόμιςθ Καρτζλασ ενςιμων ι διλωςθ από το οικείο αςφαλιςτικό 
ταμείο. 

 

ΘΜΑΝΣΙΚΘ ΘΜΕΙΩΘ 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δεν δεςμεφει τθν ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ να ςυνάψει 
ςυνεργαςία µε τον/τθν ενδιαφερόμενο/θ και δεν γεννά δικαιϊματα προςδοκίασ. Θ 
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει ι να τροποποιιςει, χωρίσ προθγοφμενθ 
ειδοποίθςθ, τθ διαδικαςία και το χρονοδιάγραμμα, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παροφςα 
πρόςκλθςθ, όπωσ επίςθσ να απορρίψει υποψιφιουσ που δεν πλθροφν τα ανωτζρω κριτιρια από 
τθ διαδικαςία, να αναβάλει ι να διακόψει τθ διαδικαςία ι/και να κθρφξει ατελζςφορθ τθ 
διαδικαςία κατά τθν αποκλειςτικι τθσ ευχζρεια χωρίσ να απαιτείται θ επίκλθςθ οποιουδιποτε 
ειδικότερου λόγου. 

Θ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ διατθρεί το δικαίωμα επιλογισ του προςϊπου του αντιςυμβαλλομζνου, κακϊσ 
και τθσ πλιρουσ διακριτικισ ευχζρειασ ωσ προσ τθν ίδια τθ ςφναψθ ι μθ των ςχετικϊν 
ςυμβάςεων. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία δεν αποκτοφν κανζνα δικαίωμα ι αξίωςθ για 
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αποηθμίωςθ ι/και χρθματικι ικανοποίθςθ από τθν ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ι τα ςτελζχθ τθσ για 
οποιοδιποτε λόγο ςχετιηόμενο με τθν παροφςα πρόςκλθςθ ι/και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ 
διαδικαςία.  

Θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων και 
προχποκζςεων τθσ παροφςασ και θ ςυμμετοχι ςε τυχόν περαιτζρω ςτάδια τθσ διαδικαςίασ κα 
αποτελεί ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων και προχποκζςεων αυτισ.  

Ο Πρόεδροσ και Νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε.)  

 

 

ΑΝΔΡΕΑ ΣΟΪΜΕΝΙΔΘ  

 
 

 

 

 

 


