
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο έργο                                        
"Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον 

κλάδο των ΤΠΕ", με κωδικό MIS 5003135 

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ , ως Δικαιούχος Φορέας της πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» με ΟΠΣ 5003135, που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», με 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

την έναρξη της υποβολής αιτήσεων, για εργαζομένους του ιδιωτικού 
τομέα, στο έργο "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων 
στον κλάδο των ΤΠΕ". 

Η πράξη περιλαμβάνει, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 1.060 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στο οποίο 
απασχολούνται, 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 επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος.  

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν και 
περιλαμβάνουν πιστοποίηση, είναι:   

Α/Α 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΧΗΜΑ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 Ανάπτυξη Λειτουργικού Συστήματος 
και Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας  

Ειδικός Ανάπτυξης Λειτουργικού Συστήματος 
και Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας 

2 Πιστοποίηση ISO 27001, Ασφάλειας 
στα Πληροφοριακά Συστήματα  

Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων 
Πληροφορικής 

3 
Πράσινες Τ.Π.Ε. 

Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πράσινων 
Τ.Π.Ε. 

4 Νέες τεχνολογικές προκλήσεις στην 
ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύου 

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Δικτύων 

Τα προγράμματα κατάρτισης & πιστοποίησης θα υλοποιηθούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών 
της χώρας. Η διάρκεια της κατάρτισης κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 90 ώρες (κατά 
μ.ο. 66 ώρες θεωρία και κατά μ.ο. 24 ώρες cases studies). 

Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα μικτό (σύνολο 450 € μικτά). 

Η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη έως και την Πέμπτη 18/04/2019. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, στη διεύθυνση: https://psict.gr/index.php/prosklisi-ofeloymenoys/  

https://psict.gr/index.php/prosklisi-ofeloymenoys/
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