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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΞΥΛΕΙΑΣ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος Φορέαςτην
Φορέας
υλοποίηση της
«Κατάρτιση
Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε
αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής
παραγωγής», με κωδικό ΟΠΣ:
5035182, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ3867/1262/Α3/13.06.2019
3867/1262/Α3/13.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΤ0Α465ΧΙ8ΨΤ0Α465ΧΙ8
Ψ2Θ),όπως
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ
αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ1430/Β3/301/03.03
1430/Β3/301/03.03.2021
(ΑΔΑ:ΩΤΚ746ΜΤΛΡ-ΟΤΩ)) όμοια απόφαση ένταξης.
Η Πράξη περιλαμβάνει το Υποέργο 1 «Διαχείριση και Συντονισμός» και τα Υποέργα 2,3,4,5 και 6,
που αφορούν τις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων των
ωφελουμένων της Πράξης. Ειδικότερα:
Υποέργο 2 : «Κατάρτιση
Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα (Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)», για 729 ωφελούμενους εργαζόμενους.
εργαζόμε
Υποέργο 3 : «Κατάρτιση
Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα (Περιφέρειες σε Μετάβαση, πλην Στερεάς Ελλάδας: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)», για 215 ωφελούμενους εργαζόμενους.
Υποέργο 4«Κατάρτιση
Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα (Περισσότερο Ανεπτυγμένη Περιφέρεια
Περιφέρεια-Αττική)» για 186ωφελούμενους
ωφελούμενους εργαζόμενους.
Υποέργο 5 : «Κατάρτιση
Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικο
ιδιωτικού
τομέα (Περιφέρεια σε Μετάβαση -Στερεά Ελλάδα)», για 47 ωφελούμενους εργαζόμενους.
Υποέργο 6: «Κατάρτιση
Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα (Περισσότερο Ανεπτυγμένη Περιφέρεια
Περιφέρεια-Νότιο
Νότιο Αιγαίο)», για 33 ωφελούμενους
εργαζόμενους.
Σκοπός της υλοποίησης των υποέργων αυτών της Πράξης, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης που περιλαμβάνουν, είναι η ενίσχυση της
επαγγελματικής ικανότηταςς 1.210 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ωφελουμένων της Πράξης
καθώς και η προσαρμοστικότητά τους σε αλλαγές του επιχε
επιχειρηματικού
ιρηματικού περιβάλλοντος και η
εργασιακή τους κινητικότητα σε επιχειρησιακές λειτουργίες και εργασιακές δραστηριότητες, όπου
δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.
Η παρούσα πρόσκληση καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικά ωφελούμενους, εργαζόμενους
όλων των τομέων της οικονομίας
οικονομίας,, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στις παραπάνω
ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης των Υποέργων 2,3, και 5 της Πράξης.
Πράξης
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2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το έργο της παρούσας πρόσκλησης, διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο
πλαίσιο:
1.

Την από γενικό αριθμό 17769/1960 καταστατική πράξη του δικαιούχου φορέα με την
επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΞΥΛΕΙΑΣ», όπως έχει καταχωρηθεί
καταχωρη
στα βιβλία
εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και όπως ισχύει.
2. Τον Καν. 1303/2013 (L347/20
(L347/20-12-2013)
2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Δεκ. 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνι
Κοινωνικό
κό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνο
Συνοχής
χής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1083/2006,
3. Τον Καν. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκ. 2013,
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισ
Κανονισμού
μού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006
του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014
2014-2020»
2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Την υπ΄ αριθμ. 137675
137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018
2018 αντικατάσταση τηςυπ' αριθμ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/1.11.2016) υπουργικής απόφασης με τίτλο
“Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822)
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότη
επιλεξιμότητας
τας δαπανών για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 –Έλεγχοι
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
6. Τους «Ειδικούς
ικούς Όρους για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Εργαζομένων και την
Πιστοποίηση των Ωφελούμενων», που έχουν αναρτηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΕΠΑΝΕΚ, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3384/936/Α2/27.06.2016 Πρόσκλησης, με κωδικό
Πρόσκλησης 024 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 1511.
7. Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει και
8. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ 679/2016
9. To υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27
(27-7-2020) (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)
ΘΞΔ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα
«Πλαίσιο ποιοτικών
προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα
Ταμείο
μείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΣΕΚ)».
10. To υπ’ αρ. πρωτ. 102768 (1
(1-10-2020) (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ)
ΨΓΚ) έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Διευκρινιστικές
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογ
εφαρμογής
ής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο
ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ
6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)”»
Την με αρ. 3319 (ΕΥΔ 5788/1873/Α3/21.1009.2018) (ΑΔΑ: ΩΕ7Ε465ΧΙ8
ΩΕ7Ε465ΧΙ8-ΖΤ2) Πρόσκληση (κωδ.
110) της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, προς δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο
των Αξόνων Προτεραιότητας 02 και 02Σ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότ
Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία»,
Την από 29/10/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ξυλείας α) για την
έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με
α/α ΟΠΣ 3319 και κωδικό 110 και β) τον Ορισμό Υπευθύνου Πράξης
Την με ΑΠ ΕΥΔ
ΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3867/1262/Α3/13.06.2019 (ΑΔΑ:ΨΤ0Α465ΧΙ8
(ΑΔΑ:ΨΤ0Α465ΧΙ8-Ψ2Θ)
Ψ2Θ) Απόφαση Ένταξης
της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα,
σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», με κωδικό
ΟΠΣ: 5035182, στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία») όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την με ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ1430/Β3/301/03.03.2021
1430/Β3/301/03.03.2021 1η Τροποποίηση
της.
Τις από 17/10/2019 και 19/3/2021 Αποφάσεις του Δ.Σ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ξυλείας
για την Αποδοχή και Έγκριση της Απόφασης Ένταξης και της 1ης Τροποποίησης (αυτής) της
Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε
αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείριση
διαχείρισηςς έργου και παραγωγής», στο Ε. Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»), και με ΟΠΣ: 5035182
Την από 25/2/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ξυλείας για την Έγκριση
της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 ττης
ης Πράξης «Κατάρτιση και
Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης
της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής».
Την από 21/9/2021 Απόφαση του Δ.Σ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ξυλείας,για
Ξυλείας
την έγκριση
ης
της 1 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για Συμμετοχή στη Πράξη
«Κατάρτιση
Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε
αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής
παραγωγής» και MIS
5035182
Την από 5/5/2022 Απόφαση του Δ.Σ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ξυλείας, για την έγκριση
δημοσίευσης 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για Συμμετοχή στη
Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε
αντικείμενα
ικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής» και MIS
5035182, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων
κατάρτισης για τις Περιφέρειες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ [ΥΠΟΕΡΓΟ 2], ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ [ΥΠΟΕΡΓΟ 3] καθώς και ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ [ΥΠΟΕΡΓΟ
ΥΠΟΕΡΓΟ 5] οι οποίες δεν μπορούν να
καλυφθούν από τους ωφελούμενους του Οριστικού Μητρώου της 1ης πρόσκλησης καθώς οι
επιλαχόντες δεν επαρκούν.
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
3.1. Αντικείμενο της Πράξης
Η Πράξη αφορά σε υπηρεσίες Κατάρτισης και Πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε
1.210 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας
Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του
εργαζόμενου
ζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας,
τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής
συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που
εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως
ως χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα
πρόγραμμ λογίζεται η
1η ημέρα κατάρτισης).
Η Πράξη περιλαμβάνει:
α) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα
ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των
όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των
προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρημ
επιχειρηματικού
περιβάλλοντος. Η πράξη περιλαμβάνει προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
διάρκειας 86 ωρών. Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα
υλοποιηθούν, είναι:
1. Διαχείριση Έργου (Project management)
2. Εξαγωγικό Εμπόριο και Σύγχρονες Τεχνικές Ανάπτυξης Πωλήσεων
3. Σύγχρονες Βιομηχανικές Παραγωγικές Διαδικασίες
Τα Προγράμματα Κατάρτισης υλοποιούνται με
/ασύγχρονης)

τη μέθοδο

τηλεκατάρτισης (σύγχρονης

Οιι εκπαιδευτικές ενότητες ανά πρόγραμμα κατάρτισης, είναι:
Πρόγραμμα Κατάρτισης 1: Διαχείριση Έργου (Project management)
management).
Τίτλος Εκπαιδευτικής Ενότητας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Βασικές έννοιες διοίκησης και διαχείρισης έργων
Δομική ανάλυση έργου
Μελέτη σκοπιμότητας έργου – Εκτίμηση Κόστους
Μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού
προγραμματισμού-Προγραμματισμός πόρων
Διαχείριση και έλεγχος αντικειμένου εργασιών
Διαχείριση ποιότητας έργου – Διαχείριση κινδύνων
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διοίκηση έργου με τη χρήση Η/Υ (MS
PROJECT)
8. Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
9. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
10. Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων
11. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

Ώρες
Θεωρίας
4
7
14
20
15
8
10
3
2
2
1
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Τίτλος Εκπαιδευτικής Ενότητας
Θεωρητική Κατάρτιση - Σύνολο ωρών Προγράμματος Κατάρτισης

Ώρες
Θεωρίας
86

Πρόγραμμα Κατάρτισης 2: Εξαγωγικό Εμπόριο και Σύγχρονες Τεχνικές Ανάπτυξης
Πωλήσεων
Τίτλος Εκπαιδευτικής Ενότητας
1. Παρακολούθηση και ανάλυση διεθνούς αγοράς
2. Τρόποι εισόδου στις ξένες αγορές και επιλογή δικτύων διανομής
3. Στρατηγική Μάρκετινγκ στο Εξαγωγικό Εμπόριο
4. Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαδικτυακές Πωλήσεις
5. Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών
6. Η διαδικασία της πώλησης
7. Διοίκηση και Οργάνωση Τμήματος Πωλήσεων
8. Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
9. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
10. Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων
11. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
Θεωρητική Κατάρτιση - Σύνολο ωρών Προγράμματος Κατάρτισης

Ώρες
Θεωρίας
14
12
12
10
8
12
10
3
2
2
1
86

Πρόγραμμα Κατάρτισης 3: Σύγχρονες Βιομηχανικές Παραγωγικές Διαδικασίες
Τίτλος Εκπαιδευτικής Ενότητας
1. Οργάνωση και Διοίκηση της Παραγωγής
2. Οργάνωση και λειτουργία αποθήκης
3. Διαχείριση αποθεμάτων και αγορών – προμηθειών
4. Ποιοτικός Έλεγχος και Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
5. Οργάνωση Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού
6. Ανακύκλωση και Κυκλική Οικονομία
7. Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
8. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
9. Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων
10.Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
Θεωρητική Κατάρτιση - Σύνολο ωρών Προγράμματος Κατάρτισης

Ώρες
Θεωρίας
20
12
18
10
10
8
3
2
2
1
86

β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων των
προγραμμάτων κατάρτισης..
Μετά την κατάρτιση, θα ακολουθήσει η συμμετοχή των καταρτισθέντων εργαζόμενων σε
εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο
που καταρτίσθηκαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε
προγράμματος κατάρτισης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων
προσώπων, είτε με τη
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μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ
αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024 ή
ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της
Πράξης συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης
Α/Α
1
2
3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Διαχείριση Έργου (Project
management)
Εξαγωγικό Εμπόριο και
Σύγχρονες Τεχνικές Ανάπτυξης
Πωλήσεων
Σύγχρονες Βιομηχανικές
Παραγωγικές Διαδικασίες

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

Στέλεχος Διαχείρισης Έργου

ΝΑΙ

Πωλητής – Στέλεχος
Εξαγωγικού – Διεθνούς
Εμπορίου
Τεχνικός Τήρησης
Διαδικασιών Βιομηχανικής
Παραγωγής

ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.2. Κατανομή Ωφελουμένων της Πράξης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης
Η χωρική κατανομή των ωφελούμενων της Πράξης ανά Διοικητική Περιφέρεια της χώρας και ανά
Κατηγορία Περιφέρειας, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, παρουσιάζεται στον Πίνακα που
ακολουθεί.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ *
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(ΥΠΟΕΡΓΟ 2)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

36

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
(πλην Στερεάς Ελλάδας)
(ΥΠΟΕΡΓΟ 3)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2Σ
(ΥΠΟΕΡΓΟ 5)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

36
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

1
1

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

10
10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

47

*Ο αριθμός των Ωφελούμεννων είναι ο ελάχιστος. Στην περίπτωση κατά την οποία αυξηθούν
οι κενές θέσεις ωφελούμενων μέχρι την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων, τότε
θα αυξηθεί αντίστοιχα και ο αριθμός θέσεων των ωφελούμενων, στην Περιφέρει
Περιφέρεια/ες που
θα παρουσιάσει επιπλέον κενά.
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3.3. Λοιποί Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης
 Οι ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης, λόγω των ειδικών συνθηκών που
δημιουργεί η εξάπλωση του κορωνοϊού, και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται,
δύναται να υλοποιηθούν και εξ αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών.
 Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης (όταν τα προγράμματα υλοποιούνται με τη
μέθοδο της συμβατικής ή της σύγχρονης τηλεκατάρτισης) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
τέσσερις (4) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων και διενεργείται υποχρεωτικά
εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων.
 Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα
ώραγια τα
προγράμματα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της συμβατικής κατάρτισης ή της σύγχρονης
τηλεκατάρτισης.Δεν
Δεν επιτρέπεται κατάρτισηκατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες
αργίες, για τα
προγράμματα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της συμβατικής κατάρτισης ή της σύγχρονης
τηλεκατάρτισης.
 Κατά την υλοποίηση της συμβατικής κατάρτισης, εφόσον η διάρκειά της
τ υπερβαίνει τις τρεις
(3) ώρες ημερησίως, θα χορηγούνται εδέσματα/χυμοί/καφέ
εδέσματα/χυμοί/καφές στους καταρτιζόμενους. Το
κόστος αυτό καλύπτεται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο
 Ο ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης καθώς
και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πισ
πιστοποίησης
τοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων
 Το σύνολο των ωφελούμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχουν στις εξετάσεις
πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης που παρακολούθησαν.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης ενός προγρ
προγράμματος
άμματος νοείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της
διαδικασίας πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επανεξέτασης.
 Σε περίπτωση αδυναμία συμμετοχής των ωφελουμένων στην πρώτη εξέταση πιστοποίησης
γνώσεων και δεξιοτήτων, ο ωφελούμενος δύναται να συμμετάσχει στη δεύτερη
προγραμματισμένη εξέταση (επανεξέταση). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο
ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις
επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εεξεταστεί
ξεταστεί σε διαφορετική
ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει
εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες.
 Οι εξετάσεις και οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα ολοκληρώνονται το αργότερο εντός
δεκαπέντε (15)) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης του προγράμματος
κατάρτισης.
 Σε κάθε καταρτιζόμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις
πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συμβεβλημένο με τον Ανάδοχο Φορέα
Πιστοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελουμένου χορηγείται από τον Φορέα
πιστοποίησης βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το
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όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες
συμμετείχε (μία ή δύο φορές)
 Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και
επανεξέταση, εφόσον η τελευταία απαιτηθεί)
 Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των
ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν
καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών
αυξάνεται
νεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο
ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για
τιςς εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στις περιπτώσεις
αυτές ο υπεύθυνος του παρόχου θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον
καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει
απρόσκοπτα τη συνέχεια
νέχεια του προγράμματος.
 Στην περίπτωση που ωφελούμενος έχει πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω
επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν του χορηγείται
βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.
 Στην περίπτωση που ο ωφ
ωφελούμενος καταρτιζόμενος δεν ολοκληρώσει την
παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ή δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις ή/και
επανεξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος
 Ταδικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζομένων, ιδίωςδε οι όροι καιτο περιεχόμενο
τωνπρογραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση αδιάλειπτης παρακολούθησης
της κατάρτισηςκαι οι συνέπειες της τυχόν υπέρβασης του ορίου απουσιών κ.α. θα
περιλαμβάνονται σε προτυποποιημένο συμφωνητικό,, που θα δοθεί προς υπογραφή με
ευθύνη του αναδόχου.
 Οι επιλεγέντες - ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι
κατά την είσοδο και έξοδο σε αυτό να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια (απογραφικά
δελτία εισόδου – εξόδου) με προσωπικά τους στοιχεία
στοιχεία,, συμπεριλαμβανομένων και
ευαίσθητων. Τα δεδομένα των απαντήσεων θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες
υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία», Δικαιούχος/χοι, Πάροχο κατάρτισης) για το σκοπό της π
παρακολούθησης του
προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των
προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές
διατάξεις του ΕΚΤ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέ
ανωτέρω σκοπούς,
πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ’ και ε’ της
παραγράφου1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ` της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 .Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών
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προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

4. ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Οι ωφελούμενοι
οι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις
εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ή/και επανεξετάσεις (εφόσον απαιτούνται σε
περίπτωση αποτυχίας ή μη συμμετοχής κατά την πρώτη εξέταση), θα εισπράξουν εκπαιδευτικό
επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων όλων
των νόμιμων κρατήσεων.
Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έέχουν
ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης (εξέταση και
επανεξέταση εφόσον αυτή απαιτείται) .

Η συνολική μικτή αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι: 86 ώρες Χ 5,00 €= 430,00 €
Σημείωση: Οι απουσίες έως του ποσοστού 10% των ωρών κατάρτισης θα επιφέρουν ανάλογη
μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο ΠΣΞ (κατά την συγκέντρωση των δικαιολογητικών υποψήφιων ωφελουμένων
ωφελουμένων) και ο Πάροχος
κατάρτισης (κατά την επιλογή ωφελουμένων και συγκρότηση των τμημάτων) θα προβούν σε
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβάλλει ο/η κάθε
ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος /α για τη συμμετοχή του/της στην Πράξη, προκειμένου:
α) να αξιολογήσει την αίτηση που έχει υποβληθεί,
β) να κρίνει τυχόν αντιρρήσεις που θα υποβληθούν από το υποκείμενο των προσωπικώ
προσωπικών
δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και
γ) να διασφαλίσει την παροχή των υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα περιορίζεται μόνο στα αναγκαία κάθε φορά
δεδομένα και μόνο στην ελάχιστη δυνατή χρ
χρονική
ονική διάρκεια ούτως ώστε να λαμβάνονται όλα τα
αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας
ασφάλειας.
Η χρονική διάρκεια φύλαξης και επεξεργασίας των δεδομένων επιβάλλεται αφενός από τη
διάρκεια και το σκοπό της παρούσας πρόσκλησης και τη συμμετοχή του/της ωφελ
ωφελούμενου/ης στις
προβλεπόμενες δράσεις (κατάρτιση και πιστοποίηση) και αφετέρου στην υποχρέωση του ΠΣΞ να
διατηρεί φάκελο της Πράξης, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά την ολοκλήρωση και την
αποπληρωμή της Πράξης, προκειμένου να διενεργηθεί λογιστικ
λογιστικός
ός και νομικός έλεγχος από τις
αρμόδιες εποπτικές αρχές.
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6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τονίζεται ότι η προτεινόμενη Πράξη είναι ανοιχτή σε όλους τους εργαζόμενους με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων, σε εεπιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλης της χώρας, οι οποίοι θα επιλεγούν
μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής.
Στόχος είναι να μην αποκλείεται κανένας εργαζόμενος από την συμμετοχή του στις δράσεις
επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης που στοχεύουν στην προσαρμογή τους
στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις και στην ενίσχυση της απασχόλησής τους, μέχρι της
συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού ωφελουμένων της Πράξης (όπως περιγράφεται στο
κεφάλαιο 3 ανωτέρω).
ΔικαίωμασυμμετοχήςστηΠράξη
ΔικαίωμασυμμετοχήςστηΠράξηκαιεπομένωςδικαίωμαυποβολής«ΑίτησηςΣυμμετοχής
καιεπομένωςδικαίωμαυποβολής«ΑίτησηςΣυμμετοχής
Εργαζόμενοι

οι

οποίοι

πληρούν

απαραιτήτως

τις

κάτωθι

προϋποθέσεις

έχουν

οι

(κριτήρια

Επιλεξιμότητας):
i.

Nα είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπουαπασχολούνται.
ii. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού
Δημοτικού σχολείου για τους
αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το
1981 και έπειτα) για τα αντικείμενα κατάρτισης: Εξαγωγικό Εμπόριο και Σύγχρονες Τεχνικές
Ανάπτυξης Πωλήσεων & Σύγχρονες Βιομηχανικές Παραγωγικές Δ
Διαδικασίες
ιαδικασίες
iii. Να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένο
αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ για το
αντικείμενο
ο κατάρτισης Διαχείριση Έργου (Project Management)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν
 ΕργαζόμενοιτουΙδιωτικούτομέαμεεποχικήαπασχόλησηακόμακαι
ανλαμβάνουνειδικόεποχικό επίδομα καθώς και
 ΕργαζόμενοιτουΙδιωτικούτομέατων οποίων οι συμβάσεις έχουν ανασταλεί και είναι
δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής,
 Άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ,
 Δημόσιοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι.
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι, προκειμένου να ενταχθούν σε πρόγραμμα κατάρτισης της
Πράξηςθα
θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της
Οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας,
i. κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής , και
ii. κατά τη χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα κατάρτισης (1η ημέρα έναρξης
προγράμματος κατάρτισης).
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Βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος βαθμολόγησης
τους. Η επιτροπή επιλογής για ττην
ην διαμόρφωση της βαθμολογίας θα λάβει υπόψη τα στοιχεία που
έχει δηλώσει ο/η υποψήφιος/α στην αίτησή του/της (και τεκμηριώνονται από τα δικαιολογητικά
του/της).

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ:ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(κοινά για ΟΛΑ τα αντικείμενα κατάρτισης)
Α/Α

1.

Μοριοδοτούμενα Κριτήρια
Επιλογής

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

2.

Διάρκεια Επαγγελματικής
εμπειρίας, ανεξαρτήτως
κλάδου & ειδικότητας

3.

Μορφή/ σχέση εργασίας
ργασίας

Ανάλυση Κριτηρίου Επιλογής

Μοριοδότηση
Κριτηρίου Επιλογής

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

40 μόρια

Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση

30 μόρια

Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία έως 5 έτη
Επαγγελματική εμπειρία άνω των 5
ετών
Σύμβαση ελαστικής μορφής
απασχόλησης
Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

Συνολική Βαθμολογία Μοριοδότησης (Μέγιστος Βαθμός)

20 μόρια
40 μόρια
20 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
100 μόρια

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και
να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην
ιστοσελίδα του Φορέα https://www.
https://www.htca.gr, τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής»,
συμμετοχής επιλέγοντας έως 2
αντικείμενα με σειρά προτεραιότητας
προτεραιότητας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι υποψήφιοι Υποχρεωτικής εκπαίδευσης έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν
ΜΟΝΟ τα αντικείμενα κατάρτισηςμε α/α:
2: Εξαγωγικό Εμπόριο και Σύγχρονες Τεχνικές Ανάπτυξης Πωλήσεων και
3: Σύγχρονες Βιομηχανικές Παραγωγικές Διαδικασίες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣΑΙΤΗΣΗΣΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην
παρούσα Πράξη πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
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1.Συμπλήρωση
Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Η Αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://www.htca
htca.gr
Κάθε υποψήφιος με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής παίρνει ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κωδικό Αριθμό
Συμμετοχής (ΚΑΣ),, ο οποίος αποστέλλεται με τη συμπληρωμένη αίτησή του στο ee-mail που έχει
δηλώσει.

Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα
δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την
υποβολή αυτής.
Κάθε
θε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την Αίτηση του από 7/5/2022 έως
29/5/2022 και ώρα 23:59
23:59:59
2.Αποστολή
Αποστολή Δικαιολογητικών
Δικαιολογητικών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης συμμετοχής
και έως 5 ημερολογιακές ημέρες από την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι
ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:.htcaespa@gmail.com
htcaespa@gmail.com

Οι υποψήφιοι/ες ωφελούμενοι/ες έχουν αποκλειστικά την ευθύνη έγκαιρης και
έγκυρης αποστολής των δικαιολογητικών, μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
Η αποστολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέχρι
μέχρι: 3/6/2022 και ώρα 23:59:59
23:59
Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης και αποστολήςτων δικαιολογητικών, καθιστά την
σχετική αίτηση συμμετοχής άκυρη.

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
htcaespa@gmail.comοι ενδιαφερόμενοι
ενδιαφερόμενοι/εςυποψήφιοι/ες, είναι:
i.

Αίτηση Συμμετοχής (τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο, που εκτυπώνεται μετά την
ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής)

ii.

Αντίγραφο
αστυνομικής
ΤΤαυτότητας,
Διαβατηρίου
ή
άλλου
ΠιστοποιητικούΤαυτοπροσωπία
αυτοπροσωπίας
Αντίγραφο τίτλου σπουδών το οποίο δηλώθηκε στην αίτηση: Απολυτήριο
πολυτήριο Δημοτικού για
τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 ή τριτάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το
1981 και έπειτα ή απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίου
τυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή
του εξωτερικού. Στην
την περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή,
απαιτείται πράξη αναγνώρισης.

iii.
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iv.

Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγραφών, όπου αναγράφεται:
 ο Α.Φ.Μ.
 ο Α.Μ.Κ.Α.
 ο Α.Μ.Α. (Αριθμός
Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψηφ
υποψηφίου)
ίου)

v.

Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
Για τους Εργαζόμενους: Ένα τουλάχιστον εκ των παρακάτω εγγράφων, που
τεκμηριώνουν την εργασιακή κατάσταση κατά την ημερομηνία υποβολής
υποβολής.
 Αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια
απασχόλησης και η σχέση εργασίας, ή
 αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, με αναγραφή των στοιχείων της επιχείρησης, ή
 άλλο ανάλογο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο/η υποψήφιος/α είναι
εργαζόμενος/η με σχέση εξα
εξαρτημένης εργασίας, ή εποχικά εργαζόμενος/η, κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε ιδιωτική επιχείρηση.
Για τους Eργαζόμενους
ργαζόμενους σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ (λόγω περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19):



Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται
αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή
η εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, α
από
πό το ΕΡΓΑΝΗ.

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:
 Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα,
η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:
o Από έντυπο καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον
άνεργο και τον εργοδό
εργοδότη, ή

vi.

o

από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από
τον εργοδότη
εργοδότη, ή

o

από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε
πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση
ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν
απασχοληθεί σε Τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που
λειτουργούν εποχικά).

Αποδεικτικό Επαγγελματικής Εμπειρίας
Εμπειρίας:
Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, ως Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και για κάθε νόμιμη χρήση που
εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml
https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtm
αναγράφοντας το ΑΜΑ και το ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου ωφελούμενου
ωφελούμενου).
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vii.

Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσεων Η/Υ-βασικών
βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (υποβάλλεται
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ενδιαφερόμενους υποψήφιους για το αντικείμενο κατάρτισης
«Διαχείριση Έργου ((ProjectManagement)»

viii.

Υπεύθυνη Δήλωση(η
(η οποία θα απευθύνεται στον ΠΣΞ
ΠΣΞ- Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ξυλείας),στην
Ξυλείας)
οποία θα δηλώνει ότι:
 Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος/η σε επιχείρηση του ιδιωτικού
τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η
 Την Επωνυμία της επιχείρησης
 Το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
 Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, η σύμβαση του
εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των
έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος δηλώνει
επιπροσθέτως την αναστολή της σύμβασης εργασίας του καθώς και την έναρξη αυτής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή
σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών
αντιγράφων τους.
Επισημαίνεται ότι πριν την είσοδο του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, ήτοι την 1η
ημέρα κατάρτισης, θα πρέπει να επαναληφθεί η αποστολή των υπό στοιχεία v και viii
ανωτέρω, με τα οποία θα τεκμηριώνεται η εργασιακή κατάσταση του ωφελούμενου κατά την
χρονική στιγμή της έναρξης της κατάρτισης.
Η μη έγκυρη και έγκαιρη αποστολή των ανωτέρω στοιχείων, καθιστά αδύνατη την καταβολή
του εκπαιδευτικού επιδόματος

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Την ευθύνη της επιλογής των καταρτιζομένων αναλαμβάνει τριμελής «Επιτροπή Επιλογής
Ωφελουμένων» που θα συσταθεί από Ανάδοχο Πάροχο κατάρτισης που θα αναλάβει την
υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης και Πιστοποίησης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής δικαιολο
δικαιολογητικών και την παραλαβή του
ηλεκτρονικού φακέλου αιτήσεων/ δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, η«Επιτροπή Επιλογής
Ωφελουμένων» εξετάζει την πληρότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών τωνυποψηφίων.
 Σε πρώτο επίπεδο εξετάζεται το δικαίωμα συμμετοχής των υποψηφίων στην Πράξη, στη βάση
τωνανωτέρωελαχίστωνπροϋποθέσεωνσυμμετοχής.
Σε περιπτώσεις ελλείψεων ή σφαλμάτων, ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει ή διορθώσει
αίτηση ή/και συνοδευτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλαδή την
ιδιότητα
τα του/της εργαζόμενου/ης και του ελάχιστου απαιτούμενου εκπαιδευτικού επιπέδου
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καθώς και των λοιπών δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής, εντός χρονικού διαστήματος
τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών.
Στην περίπτωση που υποψήφιος/α κληθεί να καταθέσει συμπληρωμ
συμπληρωματικά
ατικά έγγραφα για την
τεκμηρίωση ότι πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και δεν τα προσκομίσει, τότε η
αίτησή συμμετοχής του υποψήφιου/ας απορρίπτεταιενώ εάν τα συμπληρωματικά έγγραφα
αποτελούν έγγραφα τεκμηρίωσης για υψηλότερη μοριοδότηση κριτηρίο
κριτηρίου, τότε δεν του/της
αποδίδονται τα σχετικά επιπλέον μόρια.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σ
συντάσσεται Πίνακας δυνητικά ωφελούμενων, των
οποίων οι αιτήσεις συμμετοχής κρίνονται από την «Επιτροπή
Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων» ως
επιλέξιμες (πληρότητα στοιχείων αίτησης και δικαιολογητικών) επομένως γίνονται δεκτές και
απορριφθέντων, μη επιλέξιμων αιτήσεων
 Ακολουθεί η επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και ο τελικός έλεγχος δικαιολογητικών
των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
 Πραγματοποιείται η Μοριοδότηση των στοιχείων των αιτήσεων, με βάση τα κριτήρια επιλογής
και της μοριοδότησής τους, όπως παρουσιάστηκαν στον πίνακα κριτηρίων επιλογής ανά Τύπο
Περιφέρειας.Σε
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχει ο/η υποψήφιος/α που υπέβαλε
πρώτος/η την αίτηση συμμετοχής του/της στην Πράξη
Πράξη.

Προσωρινό μητρώο ωφελουμένων
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων των
υποψηφίων η «Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων», καταρτίζει το Προσω
Προσωρινό Μητρώο
Ωφελούμενων ανά Τύπο Περιφέρειας και Περιφέρεια (επιτυχόντων, επιλαχόντων και
απορριφθέντων)
Ο πίνακας με το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα:
http://www.htca.gr. και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο
μητρώο και για τη σειρά κατάταξης του/της χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής
(ΚΑΣ).
Oι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων/ενστάσεων εντός
αποκλειστικής
λειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από της αναρτήσεως του
Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων

Οριστικό μητρώο ωφελουμένων
Μετά την εξέταση των τυχών αντιρρήσεων/ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων
Ωφελουμένων,, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων προχωρά στην κατάρτιση του Οριστικού
Μητρώου Ωφελουμένων ανά Τύπο Περιφέρειας και Περιφέρεια (επιτυχόντων, επιλαχόντων και
απορριφθέντων).
Ο πίνακας με το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα:
http://www.htca.gr, και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο
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μητρώο και για τη σειρά κατάταξης του/της χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής
(ΚΑΣ).
Μετά τη δημοσίευση του πίνακα με το Οριστικό Μητρ
Μητρώο
ώο Ωφελούμενων, ξεκινούν οι ενέργειες για
την συγκρότηση και υλοποίηση των τμημάτων κατάρτισης ανά περιφέρεια.

Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων
Οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εεντός τεσσάρων (4)
εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις αποστέλλονται με e-mail
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: htcaespa@gmail.com,υπόψη της Επιτροπής
Ε
Ενστάσεων,
αναφέροντας στο θέμα μόνο το Ονοματεπώνυμο και τον ΚΑΣ του ωφελούμενου.
ΗΕπιτροπή
Ενστάσεων,δύναταιναζητήσειδιευκρινίσειςαπότοναιτούντακαιγενικώςναενεργήσειοτιδήποτε
απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η εν λόγω επιτροπή
πρέπει να αποφανθεί
ποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την άσκησή τους. Στην περίπτωση που τροποποιηθεί ο πίνακας
αποτελεσμάτων, αναρτάται εκ νέου στην ιστοσελίδα http://www.htca.gr.

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα
του Δικαιούχου που είναι http
http://www.htca.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης
καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι/ες
μπορούν να απευθύνονται:
 στο e-mail: htcaespa@
@gmail.com και στο τηλέφωνο 2295098473 κατά τις εργάσιμες
ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες επικοινωνίας 10:00π.μ – 14:00μμ. Αρμόδιοι:
κ.κ.: Χριστίνα. Παναγιωτίδου, Χαράλαμπος Κουρής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1 Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι
πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με
σχετικές πράξεις,
άξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης
πιστοποίησης, με την επιφύλαξη
των αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014)
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφαση
απόφασης του
ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ)
β) VellumGlobal Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε)
(22.2.2006),
γ) Infotest(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006)
ζ) ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18
(18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με
την αριθ.Γ/12485/21.5.2009
Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή
ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ
ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ)) (10-4-2014).
(10
ια) UNICERT(UNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONS
UNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONSΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
(21-01-2015)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDLEλλάςΑ.Ε. ήPeopleCertΕλλάςΑΕ
ΕλλάςΑΕ
ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate
β)) Vellum Global Educational Services S.A.
Cambridge International Diploma in IT Skills
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
Vellum Diploma in IT Skills
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
Infotest Certified Basic User (ICBU)
Infotest Microsoft Certified Application Specialist
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
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ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT
Key Cert IT Basic
Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕήΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕήΙΝΦΟΣΕΡΤINFOCERT ΕΠΕ
Basic Skills ήInfocert
Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Basic ή InfocertBasic (25. 6.2008 αλλαγήονομασίαςτίτλου)
Integration Skills ήInfocert
Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
InfocertUnities
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Basic Office
Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL
CERT>>
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
ια))
UNICERT
UNIVERSAL
ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Unicert Primary

CERTIFI
CERTIFICATION
CATION

SOLUTIONS

-

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών
αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς
(α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ, με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL
ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridgee International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία
εταιρεία Vellum Global
Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),
(Microsoft),εταιρείαInfotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρείαΙCT Hellas Α.ΕΕ.).
Γίνονται επίσης δεκτά,, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων
Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε
εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς
πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και
από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ
Ο.Ε.Ε.Κ.,
., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία
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πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9/10
2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013).
2 Mετίτλους
τίτλους σπουδών, τριτ
τριτοβάθμιας,
οβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3 Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής
εκπαίδευσης, από την αναλυτική
υτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν
παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή
γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της απόκτησης
όκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ)
Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται
αθροιστικά.
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικ
αποδεικνύουν
επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ
με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο,
τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή
της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
4 Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από
φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝΤΡΙΤΟΒΑ
ΣΠΟΥΔΩΝΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)
1.ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
- Επιστήμης Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
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- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών
νωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
- Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλο
αλλοδαπής.
2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής,
ή
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου :
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας το
του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
- Απολυτήριος τίτλος :
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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