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1. Εισαγωγή  

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 
ΠΛΗΡΟΡΟΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση 
και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» έχει αναλάβει την υλοποίηση 
της, με βάση την απόφαση ένταξης της Πράξης, με αρ. πρωτ. 6102/849/Α3/17.11.2017, την 
ορθή επανάληψη αυτής ως προς τον τίτλο στις 12.12.2017 και την 1η τροποποίηση αυτής με 
αρ. πρωτ. 5254/Β3 1129/28.08.2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Η Πράξη εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5003135 και συγχρηματοδοτείται από  την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ).   

Η Πράξη περιλαμβάνει το Υποέργο 2 «Διαχείριση και Συντονισμός» και τα Υποέργα 1,3,4,5 και 
6, που αφορούν τις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων των 
ωφελουμένων της Πράξης. Ειδικότερα: 

Υποέργο 1 : «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του 
ιδιωτικού τομέα (Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)», για 639 ωφελούμενους 
εργαζόμενους.  

Υποέργο 3 : «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 190 ωφελούμενους εργαζόμενους. 

Υποέργο 4  «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του 
ιδιωτικού τομέα (Περισσότερο Ανεπτυγμένη Περιφέρεια-Αττική)» για 162 ωφελούμενους 
εργαζόμενους. 

Υποέργο 5 : «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του 
ιδιωτικού τομέα (Περιφέρεια σε Μετάβαση -Στερεά Ελλάδα)», για 40 ωφελούμενους 
εργαζόμενους. 

Υποέργο 6: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του 
ιδιωτικού τομέα (Περισσότερο Ανεπτυγμένη Περιφέρεια-Νότιο Αιγαίο)», για 29 
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 ικανότητας 1.060 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, 
ωφελουμένων της Πράξης καθώς και η προσαρμοστικότητά τους σε αλλαγές του 
επιχειρηματικού 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, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στις παραπάνω 
ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης των Υποέργων 1, 3, 4, 5 και 6 της Πράξης.  
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2. Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρούσα Πρόσκληση  

Το έργο της παρούσας πρόσκλησης, διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

1. Την από γενικό αριθμό 94/2010 καταστατική πράξη του φορέα με την επωνυμία 
«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και 
νέων Τεχνολογιών», όπως ισχύει. 

2. Τη με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 πρόσκληση για την υποβολή 
προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο 
«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» 
για τους άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ (ΩΦΠΖ465Ο7-Ψ2Ρ)  

3. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4839/1396/Α2/16.09.2016 (α/α ΟΠΣ 1511 και κωδικό 
024) 1η τροποποίηση και παράταση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με 
τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό 
τομέα» για τους άξονες 02 και 02Σ (67ΡΖ4653Ο7-ΒΤ9)  

4. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5975/1802/Α2/17.10.2016 (α/α ΟΠΣ 1511 και κωδικό 024) 2η 
τροποποίηση και παράταση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με 
τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό 
τομέα» για τους άξονες 02 και 02Σ (ΩΟ1Σ4653Ο7-ΜΚΠ). 

5. Τη με από 09-09-16 Απόφαση 43 του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα με την επωνυμία 
«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών» έγκρισης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με α/α ΟΠΣ 1511 και κωδικό 024. 

6. Την με αριθμ. 6102/849/Α3/17-11-17, την ορθή επανάληψη αυτής ως προς τον τίτλο στις 
12.12.2017 (ΑΔΑ: Ω1Β3465ΧΙ8-4Ι5) Απόφαση Ένταξης της πράξης «Κατάρτιση και 
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ», με MIS 5003135 στο Ε. Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και την 1η Τροποποίηση της 
Πράξης με αριθμ. 5254/Β3 1129/28.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΡΕ465ΧΙ8-ΒΚΙ).  

7. Την με αριθμ. 3/2018 από 8/05/2018 Πρακτικό  Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων 
Τεχνολογιών περί «Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ του Υποέργου 2 της Πράξης 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» με MIS 
5003135, καθώς και την με αριθμ. 6/10-5-18 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα. 

8. Τον Καν. 1303/2013 (L347/20-12-2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκ. 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 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 Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 
1083/2006, 



 
 
 
 

 

 

 

        5 

9. Τον Καν. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκ. 
2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006 του Συμβουλίου, όπως ισχύει. 

10. Το Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τους «Ειδικούς 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 

12. Τον Ν. 2472/1997  (ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997) Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει και  

13. Τον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ΕΕ 679/2016. 

14. Την με αριθμ. πρωτ. 17/01.03.2019Α πόφαση του φορέα για την έγκριση της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για Συμμετοχή στη  Πράξη «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» και MIS 5003135 

 

 

3. Συνοπτική Περιγραφή Πράξης και Υποέργων 

3.1.  Αντικείμενο Πράξης και Υποέργων 

Αντικείμενο της Πράξης και ειδικότερα των Υποέργων 1, 3, 4, 5 και 6 αυτής, είναι: 

α) Η παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε 1.060 εργαζόμενους 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 οι 

εκπαιδευτικές ενότητες ανά πρόγραμμα κατάρτισης, είναι:   

1. Ανάπτυξη Λειτουργικού Συστήματος και Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας   

Εκπαιδευτικές 
Ενότητες 

 

 Βασική Ανάπτυξη Λειτουργικού Συστήματος Android 
 Ανάπτυξη Διεπαφής Χρήστη και Εφαρμογών Android 
 Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία με Εφαρμογές Android  
 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
 Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου 
 Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων 
 Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης 
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2. Πιστοποίηση ISO 27001, Ασφάλειας στα Πληροφοριακά Συστήματα          

Εκπαιδευτικές 
Ενότητες 

 

 Όροι Και Ορισμοί 
 Διαχείριση Ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 
 Διαχείριση Αναφορών - Συντήρηση 
 Έλεγχοι και Μέτρα Πρόληψης, Βελτίωσης και Αντιμετώπισης 

Προβλημάτων  
 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
 Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου 
 Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων 
 Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης 

   

3. Πράσινες Τ.Π.Ε. 

Εκπαιδευτικές 
Ενότητες 

 

 Περιβάλλον και Πράσινες Τ.Π.Ε. 
 Πρωτόκολλα και Υπηρεσίες Πράσινων Τ.Π.Ε.  
 Διαχείριση Υπηρεσιών Πράσινων Τ.Π.Ε. 
 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
 Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου 
 Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων 
 Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης 

 

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

Εκπαιδευτικές 
Ενότητες 

 

 Διαχείριση Συστήματος Υποστήριξης Η/Υ 
 Λειτουργικά Συστήματα – Προγραμματισμός Σύστηματος (Ruby) 
 Έλεγχος Και Δοκιμή Εκδόσεων (Git) Παρακολούθηση Συστήματος Η/Υ 

(Prometheus Monitoring) 
 Διαδικασίες Ανάκτησης Δεδομένων – Αντίγραφα Ασφάλειας 
 Εγκατάσταση και διαχείριση Δικτύων Η/Υ 
 Πιστοποίηση (Authentication) και Εξουσιοδότηση (Authorization) 

Χρηστών Ενός Δικτύου 
 Δεξιότητες Επικοινωνίας – διαχείριση Help Desk 
 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
 Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου 
 Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων 
 Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης 

 

β) Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων  

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 σύμφωνα με το διεθνές 
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πρότυπο ISO /IEC 17024. Οι Πιστοποιήσεις, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο 

κατάρτισης της πράξης, είναι:  

1. Ειδικός Ανάπτυξης Λειτουργικού Συστήματος και Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας 

2. Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής 

3. Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πράσινων Τ.Π.Ε. 

4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων 

 

3.2.  Κατανομή Ωφελουμένων της Πράξης  

Η κατανομή των ωφελούμενων της Πράξης παρουσιάζεται στον πίνακα Ι που 

ακολουθεί. Ο Πίνακας Ι, παρουσιάζει την χωρική κατανομή των ωφελουμένων ανά 

Διοικητική Περιφέρεια της χώρας και ανά Κατηγορία Περιφέρειας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΡΕΙΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ   
 
 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 66  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 376  

ΉΠΕΙΡΟΣ 65  
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66  
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 66  

ΣΥΝΟΛΟ  639 

 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ  
(πλην Στερεάς Ελλάδας) 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 134  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 14  
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 14  

ΚΡΗΤΗ 14  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 14  

ΣΥΝΟΛΟ  190 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΑΤΤΙΚΗ 162  

ΣΥΝΟΛΟ  162 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2Σ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 29  

ΣΥΝΟΛΟ  29 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 2Σ 
 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 40  

ΣΥΝΟΛΟ  40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.060 1.060 
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3.3.   Εκπαιδευτικοί Όροι Υλοποίησης Κατάρτισης και Πιστοποίησης  
 Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 90 ωρών. Περιλαμβάνει  θεωρητική 

κατάρτιση και πρακτική άσκηση με τη μορφή  case studies. Οι ώρες θεωρίας και 
πρακτικής ανά πρόγραμμα είναι:  

- Ανάπτυξη Λειτουργικού Συστήματος και Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας (54 ώρες 
θεωρίες και 36 ώρες πρακτικής)  

- Πιστοποίηση ISO 27001, Ασφάλειας στα Πληροφοριακά Συστήματα (62 ώρες θεωρίες 
και 28 ώρες πρακτικής) 

- Πράσινες Τ.Π.Ε. (66 ώρες θεωρίες και 24 ώρες πρακτικής) 

- Νέες τεχνολογικές προκλήσεις στην ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύου (66 ώρες 
θεωρίες και 24 ώρες πρακτικής) 

 Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της Συμβατικής Κατάρτισης, 
δηλαδή φυσική παρουσία καταρτιζομένων και εκπαιδευτών σε αίθουσα διδασκαλίας 
(πρόσωπο με πρόσωπο – face to face). 

 Θεωρητική και πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε πιστοποιημένες αίθουσες 
διδασκαλίας αδειοδοτημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ δομών ως ΚΔΒΜ1 ή και ΚΔΒΜ2 

 Η ημερήσια διάρκεια θεωρητικής και πρακτικής άσκησης δεν θα υπερβαίνει τις  4 ώρες και 
διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων. 

 Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα. 
 Δεν επιτρέπεται κατάρτιση (θεωρία ή πρακτική) κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.  

 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 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 τις 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 του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι 
που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν 
δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης 
του προγράμματος. 

 Στους καταρτιζόμενους, θα διανεμηθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, που θα υποστηρίζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Η συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις και επανεξετάσεις (σε περίπτωση 
αποτυχίας) πιστοποίησης, είναι υποχρεωτική.  

 Η πιστοποίηση ακολουθεί μετά την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και θα 
ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης του προγράμματος 
κατάρτισης. 

 Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις 
πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο Φορέα 
Πιστοποίησης Προσώπων 
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 Σε περίπτωση αποτυχίας του Ωφελουμένου χορηγείται από τον ΦΠΠ βεβαίωση συμμετοχής 
του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις 
ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε  

 

4. Αξία εκπαιδευτικού επιδόματος 

 

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους 

στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα εισπράξουν εκπαιδευτικό 

επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων 

των νόμιμων κρατήσεων. 

Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι 

έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης. 

 

5. Ωφελούμενοι  & Επιλογή Ωφελούμενων  

5.1. Ωφελούμενοι  & Κριτήρια Επιλογής Ωφελούμενων  
Ωφελούμενοι των Υποέργων 1, 3, 4, 5 και 6 «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ», είναι 1.060 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, όλων των 

κλάδων της οικονομίας και όλης της χώρας, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της εφαρμογής ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής.  

Τα Κριτήρια Επιλογής Ωφελούμενων,  διακρίνονται σε: 

 Κριτήρια Επιλεξιμότητας – Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ωφελούμενων και  

 Μοριοδοτούμενα Κριτήρια επιλογής. 

Α) Κριτήρια Επιλεξιμότητας – Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ωφελούμενων 

Οι υποψήφιοι/ες ωφελούμενοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις 

συμμετοχής: 

 Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται. 

 Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού 

σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για 

αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα). 

Τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας, αποτελούν on/off κριτήρια επιλογής, δεν 

μοριοδοτούνται, αλλά αποτελούν τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στην πράξη.  Η 
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αξιολόγησή τους, γίνεται με τη συμπλήρωση θετικής ή αρνητικής απάντησης στην απαίτηση, 

δηλαδή με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 

Αρνητική αξιολόγηση (ΟΧΙ στην απάντηση απαίτησης), δεν επιτρέπει την συμμετοχή του/της εν 

λόγω ενδιαφερόμενου/ης υποψήφιου/ας στη διαδικασία επιλογής-μοριοδότησης που 

ακολουθεί, με βάση τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής.  

Β) Μοριοδοτούμενα Κριτήρια επιλογής  

Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής, τα οποία εφαρμόζονται για την επιλογή των  

ωφελούμενων της πράξης, είναι:  

1. Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

2. Επαγγελματική εμπειρία (διάρκεια) ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου 

απασχολούνται ή έχουν απασχοληθεί. 

Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής είναι κοινά σε όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και 

Παρουσιάζονται στον πίνακα των κριτηρίων επιλογής, που ακολουθεί (Πίνακας ΙΙ).  

Η συνολική βαθμολογία μοριοδότησης κάθε υποψήφιου/ας, προκύπτει από το άθροισμα 

των κριτηρίων επιλογής τα οποία ισχύουν και μοριοδοτούνται για την επιλογή στο 

αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Τυπικές Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής/ 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας                     
(On/Off Κριτήρια – Μη 

Μοριοδοτούμενα Κριτήρια) 

Μοριοδοτούμενα 
Κριτήρια Επιλογής 

Ανάλυση Κριτηρίου 
Επιλογής 

Μοριοδότηση 
Κριτηρίου 
Επιλογής 

 Να είναι εργαζόμενοι 
επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τομέα,  
ανεξαρτήτως του κλάδου 
ή της επιχείρησης όπου 
απασχολούνται 

 Να είναι τουλάχιστον 
Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης 

Κριτήριο Επιλογής Κ1: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

 
(Μέγιστος βαθμός:                  

25 μόρια) 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση 0 μόρια 

Δευτεροβάθμια ή 
Μεταδευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

10 μόρια 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 20 μόρια 

Μεταπτυχιακές Σπουδές ή 
Κάτοχοι Διδακτορικού 
Διπλώματος 

25 μόρια 

 
Κριτήριο Επιλογής Κ2: 

Επαγγελματική 
εμπειρία 

(ανεξαρτήτως κλάδου 
& ειδικότητας)  

 
(Μέγιστος βαθμός:                  

25 μόρια) 

Επαγγελματική εμπειρία 0 
έως 2 έτη 

5 μόρια 

Επαγγελματική εμπειρία 2 
έως 5 έτη 

15 μόρια 

Επαγγελματική εμπειρία 
άνω των 5 ετών 

25 μόρια 

Συνολική Βαθμολογία (Κριτήριο Επιλογής Κ1) + Κριτήριο Επιλογής Κ2) 
Μέγιστη βαθμολογία: 50 μόρια 
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5.2. Διαδικασία υποβολής Αίτησης & Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
Υποψήφιων Ωφελούμενων  

5.2.1. Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος, για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες 

επιλογής που ακολουθούν της υποβολής των Αιτήσεων και Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής, θα πρέπει να προβεί στις κάτωθι απαιτούμενες ενέργειες: 

α) Συμπλήρωση και υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής, ηλεκτρονικά.  Ο 

κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής σε μία (1) Περιφερειακή 

Ενότητα και να επιλέξει τα αντικείμενα κατάρτισης, με σειρά προτεραιότητας επιλογής από 1 

έως και 4.  

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.psict.gr , στο αντίστοιχο πεδίο.  

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων 

υποψηφίων ωφελούμενων αρχίζει στις  19/03/2019 και λήγει στις 18/04/2019 (ώρα 23:59:59).  

β) Ταχυδρομική αποστολή φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε έντυπη 

μορφή.  

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, θα πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά 

συμμετοχής (βλ. επόμενη ενότητα 5.2.2) εντύπως και σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικά και το 

αργότερο εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, στα γραφεία του Δικαιούχου Φορέα, 

στην παρακάτω διεύθυνση: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, 

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Μακεδονομάχων  & Ιωαννίδη 1, 50300, ΣΙΑΤΙΣΤΑ. 

Η ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών απαιτείται για την πιστοποίηση των όσων 

δηλώνουν στην ηλεκτρονική αίτηση και για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η κατάταξή τους. 

Η μη εμπρόθεσμη ταχυδρομική υποβολή των δικαιολογητικών καθιστά τη σχετική αίτηση 

άκυρη.  

5.2.2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι/ες 

υποψήφιοι/ες, είναι:   

 
 Αίτηση Συμμετοχής  (Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας 

ηλεκτρονικά αίτησης η οποία απεστάλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που 
δήλωσε ο υποψήφιος)   
 

 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό 
Ταυτοπροσωπίας 

 
 Αντίγραφο τίτλου σπουδών: απολυτήριο Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες έως το 

1980 ή τριτάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα ή 

http://www.psict.gr/
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απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών 

 
 Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοτικής κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο απ’ όπου 

θα προκύπτει η ιδιότητα του εργαζόμενου, που πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφιοι/ες  
 

 Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας  
 

 Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα –ΙΚΑ (όπου αναγράφονται το ΑΜΑ και το ΑΜΚΑ του 
υποψήφιου ωφελούμενου) 

 
 Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου 

ωφελούμενου. 
 

 Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 
Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών), ότι τα 
προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 

5.2.3. Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα έχει την ένδειξη: 

«Δικαιολογητικά για την Πράξη “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον 

κλάδο των ΤΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003135 

- Ονοματεπώνυμο 

- Κωδικός Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΣ) 

- Περιφέρεια Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση) 

- Περιφερειακή Ενότητα Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση) 

 

5.3. Διαδικασία Επιλογής Ωφελούμενων 

Μετά τη λήξη της περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την υποβολή των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων και την ταχυδρομική αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στον δικαιούχο 
φορέα (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών) από ενδιαφερόμενους/ες, οι Αιτήσεις Συμμετοχής των υποψηφίων και τα 
δικαιολογητικά τους,  παραδίδονται στον Ανάδοχο πάροχο ενεργειών κατάρτισης και 
πιστοποίησης (Ανάδοχο Υποέργων 1, 3, 4, 5 και 6) και ξεκινά η διαδικασία επιλογής των 
ωφελούμενων, η οποία ακολουθεί την κάτωθι πορεία: 

 Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Επιλεξιμότητας Αιτήσεων  

 Συνέντευξη με ωφελούμενους για την επιλογή αντικειμένου κατάρτισης 

 Αξιολόγηση - Μοριοδότηση – Έκδοση Πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων και  
Πρακτικών Επιλογής   

 Δημοσιοποίηση Πρακτικού Επιλογής Ωφελούμενων  

 Διαδικασία Υποβολής Αντιρρήσεων  
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 Συγκρότηση Τμημάτων και Έκδοση Καταστάσεων Ωφελούμενων Καταρτιζόμενων 
ανά πρόγραμμα κατάρτισης  

Ειδικότερα:  

 Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

Στο στάδιο αυτό Στελέχη του Αναδόχου, διενεργούν ελέγχους πληρότητας και επάρκειας 

των κατατεθέντων δικαιολογητικών, για να διαπιστωθεί αφενός εάν οι υποψήφιοι/ες είναι 

επιλέξιμοι/ες, ή όχι και αφετέρου εάν τεκμηριώνονται τα δηλωθέντα στην Αίτηση 

Συμμετοχής, στοιχεία του/της υποψήφιου/ας, που αποτελούν κριτήρια επιλογής.  

Σε περιπτώσεις ελλείψεων ή σφαλμάτων, ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει ή 

διορθώσει αίτηση ή/και συνοδευτικά έγγραφα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (5 

ημερών).  Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή του απορρίπτεται. 

Συντάσσεται Πίνακας δυνητικά ωφελούμενων, των οποίων οι αιτήσεις συμμετοχής 

κρίνονται από την Επιτροπή Επιλογής του Παρόχου Κατάρτισης ως επιλέξιμες (πληρότητα 

στοιχείων αίτησης και δικαιολογητικών) επομένως γίνονται δεκτές και απορριφθέντων, μη 

επιλέξιμων αιτήσεων.  
 

 Συνέντευξη με ωφελούμενους για την επιλογή αντικειμένου κατάρτισης 

Ο Ανάδοχος Πάροχος Κατάρτισης, Διενεργεί Συνεντεύξεις με τον κάθε δυνητικά 

ωφελούμενο, με σκοπό την επιλογή του αντικειμένου κατάρτισης που επιθυμεί να 

συμμετάσχει. 

Έμπειρα στελέχη του αναδόχου, διενεργούν τις συνεντεύξεις και υποστηρίζουν κάθε 

ωφελούμενο να επιλέξει αντικείμενο κατάρτισης και πιστοποίησης, σε αντιστοιχία με το 

προφίλ του, τις εκπαιδευτικές του ανάγκες και τους επαγγελματικούς του στόχους.  

Η Συνέντευξη γίνεται μα τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου συνέντευξης και 

αξιοποιείται κατάλληλο υλικό πληροφόρησης σχετικά με τα αντικείμενα κατάρτισης της 

πράξης και τις πιστοποιήσεις που συνδέονται. 
 

 Αξιολόγηση - Μοριοδότηση – Έκδοση Πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων και  

Πρακτικών Επιλογής   

Για όσους υποψήφιους/ες γίνουν δεκτές οι αιτήσεις και συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα 

δυνητικά ωφελούμενων, ως επιλέξιμοι, ακολουθούν οι παρακάτω ενέργειες: 

 

1. Καταχώρηση των αιτήσεων των επιλέξιμων, σε βάση δεδομένων του παρόχου 

κατάρτισης, όπου θα μπορεί να γίνει η διαδικασία μηχανογραφικής επεξεργασίας και 

ταξινόμησης των δεδομένων.  

 

2. Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση των στοιχείων των αιτήσεων, με βάση τα κριτήρια επιλογής 

και της μοριοδότησής τους, όπως παρουσιάστηκαν  στον πίνακα κριτηρίων επιλογής.  
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Το μηχανογραφικό σύστημα, θα δίνει την δυνατότητα έκδοσης πίνακα κατάταξης κατά 

φθίνουσα σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία των μοριοδοτούμενων 

κριτηρίων επιλογής, που συγκεντρώνει ο καθένας.   

 

3. Βάσει της συνολικής βαθμολογίας που θα προκύψει από την προηγούμενη διαδικασία θα 

διαμορφωθεί ο Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων, κατά φθίνουσα σειρά των 

επιλεγέντων, των επιλαχόντων και μη επιλεγέντων ωφελούμενων. Στη διαμόρφωση του 

πίνακα λαμβάνεται επίσης υπόψη το ποσοστό συμμετοχής και των 2 φύλλων στην Πράξη 

με κατανομή 50% γυναίκες και 50 % άνδρες. Θα επιλέγονται όλες οι γυναίκες μέχρι 

καλύψεως του ποσοστού 50% των ωφελούμενων.  

Εφόσον δεν συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος αριθμός των ωφελουμένων της πράξης, οι 
διαδικασίες επιλογής επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέχρι 
συμπλήρωσης του εγκεκριμένου αριθμού ωφελούμενων. 
 
 
 

 Δημοσιοποίηση του Πρακτικού Επιλογής Ωφελούμενων 

Ο ανάδοχος Πάροχος Κατάρτισης, αμέσως μετά την έκδοση του Πρακτικού Επιλογής, 

δημοσιεύει τους πίνακες κατάταξης των Ωφελούμενων στην ειδική ιστοσελίδα της πράξης 

για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, καθώς και τους αντίστοιχους πίνακες των 

επιλαχόντων και μη επιλεγέντων υποψηφίων.  

Σε περίπτωση τροποποιήσεων, δημοσιεύεται το τροποποιημένο Μητρώο Ωφελουμένων 

ή/και οι επιμέρους τροποποιημένοι πίνακες κατάταξης ωφελούμενων, για την ενημέρωση 

τους. 

Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελούμενων περιλαμβάνουν ΜΟΝΟΝ τους κωδικούς 

υποβολής της αίτησής τους και ΟΧΙ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ των ενδιαφερομένων.  
 

 Διαδικασία Υποβολής Αντιρρήσεων 

Οι επιλαχόντες, οι επιλεγέντες, μη επιλεγέντες και απορριφθέντες υποψήφιοι έχουν 

δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται 

εγγράφως στον Ανάδοχο, υπόψη της αρμόδιας επιτροπής διαχείρισης ενστάσεων, η οποία 

συγκροτείται από τον Ανάδοχο με συμμετοχή εκπροσώπου του Κλαδικού Φορέα, τα μέλη της 

οποίας είναι διαφορετικά από αυτά της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων.  

Η επιτροπή εξετάζει  πρώτον  το  εμπρόθεσμο  και  εν  συνεχεία  το  βάσιμο  των  αντιρρήσεων, 

και εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα. Η 

επιτροπή μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει 

οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του. Η εν λόγω επιτροπή 

πρέπει  να  αποφανθεί  επί των  αντιρρήσεων,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  δέκα (10)  

ημερών  από  την  άσκησή  τους. 
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 Συγκρότηση Τμημάτων και Έκδοση Καταστάσεων Ωφελούμενων 

Καταρτιζόμενων ανά πρόγραμμα κατάρτισης  

Παράλληλα με την ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων επιλογής, ο Ανάδοχος 

Πάροχος Κατάρτισης ενημερώνει ατομικά τους επιλεγέντες ωφελούμενους,  με κάθε 

πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή τηλεφωνικά). 

Σε περίπτωση αλλαγών μετά την οικειοθελή αποχώρηση ωφελούμενων από το μητρώο 

επιλεγέντων, η Επιτροπή Επιλογής του αναδόχου δύναται να προβεί στις απαραίτητες 

αντικαταστάσεις από τον πίνακα επιλαχόντων, με βάση τη σειρά κατάταξής τους. 

Οι επιλεγέντες που αποδέχονται την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα καλούνται να δηλώσουν 

την αποδοχή της ένταξής τους σε πρόγραμμα κατάρτισης που θα υλοποιηθεί. Η δήλωση της 

αποδοχής της ένταξής του σε τμήμα κατάρτισης γίνεται σε πρώτη φάση με την υπογραφή 

κατάστασης συμμετεχόντων που εκδίδει ο Ανάδοχος ανά πρόγραμμα κατάρτισης.  

 

5.4. Πληροφορίες για την πρόσκληση 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην 

ιστοσελίδα του Δικαιούχου της Πράξης https://psict.gr/index.php/prosklisi-ofeloymenoys/ 

 

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

