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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος ΟΣΝΙΕ ως Δικαιούχος Φορέας της
Πράξης Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα

μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών με κωδικό MIS 5035149 που υλοποιείται στο
πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 με συγχρημα
τοοοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2/2021 ΟΣΝΙΕ
οε εργαζόμενους επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα όλων των κλάδων για την υποβολή αιτήσεων

συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά

αντικείμενα
1 Ψηφιακό Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικό Εμπόριο
2 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας
3 Διαχείριση ασθενών τρίτης ηλικίας οργάνωση υπηρεσιών κατ οίκον νοσηλείας
Υποβολή Αιτήσεων απά 09/09/21 έως και 29/09/2021 ώρα 23:59:59
Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οι υποψήφιοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει

να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας με σχέση

εξαρτημένης εργασίας τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής όσο και
τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα ως χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα

λογίζεται η 1η ημέρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων και των
εργαζομένων σε αναστολή λόγω κυβερνητικών μέτρων Covid 19

Διάρκεια Προγραμμάτων Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 86 ώρες και θα πραγματοποιηθούν εκτός

ωραρίου εργασίας
Πιστοποίηση Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης οι καταρτισθέντες συμμετέχουν

υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικά

αντικείμενο που καταρτίσθηκαν Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο
Φορέα πιστοποίησης Προσώπων ΦΠΠ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο

ή τον ΕΟΠΠΕΠ
Επίδομα Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης εφόσον ολοκληρώσουν

το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης
Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής και Δικαιολογητικών Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά
στη σελίδα https://osnie.gr/aitisi Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα
της αίτησης θα πρέπει να αποσταλούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Πρόσκλησης

στην ηλεκτρονική διεύθυνση osnie.aitisiegmatl.com Η μη έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών

καθιστούν την αίτηση άκυρη
Πληροφορίες Πα περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις ώρες 10:00 16:00

στο τηλ 210 822 4463 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση o8nle.aitl8lOarnajl.com
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