
Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί την πράξη «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Βιβλίου» η οποία είναι ενταγμέ-
νη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» {ΕΠΑνΕΚ} (άξονας 
προτεραιότητας 2, ειδικός στόχος 2.2, επενδυτική προτεραιότητα 8ν) με MIS5003014 και χρηματοδο-
τείται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους, ανακοινώνει τα εξής: 

Αθήνα, 30/9/2019 

Πορε ία  Υλοπο ίησης  του  Έργου  
«Κατάρτ ι ση  κα ι  Π ισ τοπο ί ηση  Γνώσεων  κα ι  Δεξ ι ο τή των  

Εργαζομένων  στον  Κλάδο  Β ιβλ ί ου »  

«Κατάρτιση και Πιστοποίησ
η Γνώσεων και 

Δεξιοτήτων Εργ
αζομένων στον 

Κλάδο Βιβλίου» 

1.000 εργαζόμενοι 

13 περιφέρειες 

3 αντικείμενα κα-
τάρτισης 

Κατάρτιση διάρκει-
ας 90 ωρών 

450,00€ 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 η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου και υπογράφηκε η σχετική Σύμβαση. 
Ανάδοχος αναδείχθηκε η Ένωση Εταιρειών «INTEGRATION-ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ». 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο α’ κύκλος προσέλκυσης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετο-
χή στις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου, κατά την οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
1.000 περίπου υποψήφιοι εργαζόμενοι από διάφορες επιχειρήσεις, κλάδους και περιοχές της χώ-
ρας. 

Εντός του Οκτωβρίου 2019 αναμένεται να αναρτηθούν οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων 
του α’ κύκλου προσέλκυσης. 

Εντός του Νοεμβρίου 2019 αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά τα προγράμματα κατάρτισης (α’ 
κύκλος), ανά περιφερειακή ενότητα. Τα εν λόγω προγράμματα προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως 
το τέλος του έτους, ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί και ο β’ κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμε-
τοχής υποψηφίων στα προγράμματα του έργου. 

Τα προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου, έχουν διάρκεια 90 ώρες και με την ολο-
κλήρωσή τους ακολουθούν εξετάσεις Πιστοποίησης προσόντων. 

Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν σε τρεις (3) θεματικές περιοχές του κλάδου βιβλίου, ως εξής: 

Σχεδιασμός και Παραγωγή Συμβατικού και Ψηφιακού Βιβλίου 
Σύγχρονες Μέθοδοι και Μέσα στη Προώθηση και Πώληση με εκτεταμένη χρήση των Social 
Media                          
Logistics και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών 

Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων εργαζομένων του έργου είναι 1.000 άτομα πανελλαδικά. 
Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους, που περιλαμβάνει εκτός από την Κατάρτιση και τις εξετά-
σεις Πιστοποίησης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ως 450€. 

Στο πλαίσιο του έργου και των δράσεων αυτεπιστασία της, θα πραγματοποιηθούν ημερίδες ενη-
μέρωσης του κοινού για τους Σκοπούς, τις Δράσεις και το Περιεχόμενο του έργου σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. 


