
Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί την πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποί-

ηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Βιβλίου» η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» {ΕΠΑνΕΚ} (άξονας προτεραιότητας 2, 
ειδικός στόχος 2.2, επενδυτική προτεραιότητα 8ν) με MIS5003014 και χρηματοδοτείται από Κοινοτικούς και 

Εθνικούς πόρους. Η κατάρτιση υλοποιείται από την Ένωση Εταιρειών «INTEGRATION-ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-

ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ» και η πιστοποίηση από το φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS.  

Η υλοποίηση του έργου το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος του 2020 συνεχίζεται με επιτυχία! Πιο συγκε-
κριμένα: 

Αθήνα, 10/3/2020 

Πορε ία  Υλοπο ίησης  του Έργου  

«Κ ατάρτ ι ση  κα ι  Π ι σ τοπο ί ηση  Γν ώσε ων  κα ι  Δε ξ ι ο τήτων  

Ε ργαζομέν ων  στον  Κ λάδο  Β ι βλ ί ου »  

εργαζόμενοι 

 περιφέρειες 
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Κατάρτιση διάρ-

κειας  ωρών 

εκπαι-

δευτικό επίδομα 

Πιστοποίηση βάσει 

διεθνών προτύπων 

Τηλέφωνο: 210 3801630 
e-mail: espa@enelvi.org, info@enelvi.org  

Ζαλόγγου 9, 2ος Όροφος 
106 78 Αθήνα 

Ένωση Ελληνικού Βιβλίου 

Ολοκληρώθηκε ο Α’ Κύκλος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίη-
σης. Στα προγράμματα περίπου 590 ωφελούμενοι από τους οποίους ολοκλήρωσαν 
επιτυχώς την κατάρτιση και συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης 543 ωφελούμε-
νοι—εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.  

Ολοκληρώθηκε η επιλογή της Β’ Πρόσκλησης Ωφελουμένων από την οποία επελέγη-
σαν 313 ωφελούμενοι—εργαζόμενοι για να ενταχθούν στα προγράμματα κατάρτισης 
του Β’ Κύκλου. 

Ξεκίνησε η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης του Β’ Κύκλου με μέχρι στιγμής 
συμμετοχή περίπου 250 ωφελουμένων από τις περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Κρήτης, 
Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Ιόνιων Νήσων. 

Τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται αφορούν και στις τρεις (3) θεματικές 
ενότητες του έργου με % συμμετοχής των ωφελουμένων όπως αποτυπώνεται παρακάτω: 

Logistics και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών 60% 

Σύγχρονες Μέθοδοι και Μέσα στη Προώθηση και 
Πώληση με εκτεταμένη χρήση των Social Media                          

32% 

Σχεδιασμός και Παραγωγή Συμβατικού και Ψηφια-
κού Βιβλίου 

8% 

Αναμένεται να ανακοινωθεί η Γ’ Πρόσκληση για την προσέλκυση ωφελουμένων 
τον Ιούλιο του 2020 


