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ΓΙΑΝΕΛΛΗΝ»!
HfNiElMOI lif.HA!

Ανακοίνωση
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας (Π.Σ.Ξ.) ως Δικαιούχος Φορέας

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 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της ΕυρωπάίκήςΈνωσης,

Απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3/2021)
σε εργαζόμενους επιχει ρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα (όλωντων κλάδων)

γιατην υποβολή αιτήσεωνσυμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης 

και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
1.	Διαχείριση Εργου (Project management)
2.	Εξαγωγικό Εμπόριο και Σύγχρονες Τεχνικές Ανάπτυξης Πωλήσεων

3.	Σύγχρονες Βιομηχανικές Παραγωγικές Διαδικασίες
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν 

στο πρόγραμμα θα πρέπει:
*	Να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της

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

*	Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(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 Διαδικασίες
*	Να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού βασικών

δεξιοτήτων ΤΠΕ για το αντικείμενο κατάρτισης Διαχείριση Εργου
(Project Management)

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Άνεργοι, με κάρτα τυπικής ανεργίας, Αυτοαπασχολούμενοι, 

Εργαζόμενοι στον Δημόσιο τομέα και Συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου 

τομέα.
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 στοθεματικό αντικείμενο που

καταρτίσθηκαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο 

Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) σύμφωνα μετο διεθνές
πρότυπο IS0/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 (430,00 ευρώ μικτά)
Υποβολή Αιτήσεων:
Χρονικό Διάστημα Υποβολής αιτήσεων: από 02.10.2021 έως και

24.10.2021 (ώρα 23:59:59)
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην

ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.htca.gr
Υποβολή Δικαιολογητικών:
Η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέχρι: 29.10.2021 (ώρα

23:59:59)
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: htcaespa@gmail.com
Η μη έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθιστούν 

την αίτηση άκυρη.
Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε 

κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες
10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. στο τηλ. 2295098473 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

htcaespa@gmail.com.
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