
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.  

Αθήνα, 23/10/2020 

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 »  
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διεθνών προτύπων 

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

Ζαλόγγου 9, 2ος Όροφος 
106 78 Αθήνα 

Ένωση Ελληνικού Βιβλίου 

Βρίσκεται σε εξέλιξη η Γ’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων για εργαζόμενους του 

Ιδιωτικού Τομέα που διαμένουν και δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες  Ανατολική Μακεδονία— Θράκη 

Ήπειρος / Αττική / Στερεά Ελλάδα/ Κρήτη / Νότιο Αιγαίο. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται 

μέσω της ιστοσελίδας της ΕΝΕΛΒΙ στη διεύθυνση http://www.enelvi.org/index.php/espa-program/82-

expression-of-interest-of-beneficiary. 

Η  υλοποίηση  του  έργου  επηρεάστηκε  άμεσα  από  τα  ληφθέντα  μέτρα  για                

τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού COVID–19. Σε εφαρμογή της ΚΥΑ                                                 

Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.3.2020, και των μετέπειτα τροποποιήσεων αυτής, ανεστάλη 

στις 11 Μαρτίου 2020 η λειτουργία όλων των υπό υλοποίηση τμημάτων του            

Β’ Κύκλου.  

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επιβλήθηκαν στις δραστηριότητες της χώρας και αναλογι-

ζόμενοι τις ευθύνες της ΕΝΕΛΒΙ έναντι των ωφελουμένων της Πράξης και του Αναδό-

χου του έργου, τροποποιήθηκε η μορφή κατάρτισης από face to face σε Σύγχρονη 

Τηλεκατάρτιση με σκοπό την επανεκκίνηση της υλοποίησης των προγραμμάτων   

κατάρτισης. Επίσης χρησιμοποιείται η δυνατότητα που παρέχει ο φορέας πιστοποίη-

σης  TUV HELLAS για εξετάσεις με τη μέθοδο Tele-proctoring. 

Οι τρίμηνη καθυστέρηση δημιούργησε την ανάγκη παράτασης του έργου για το λόγο 

αυτό και προκειμένου να ωφεληθεί ο μέγιστος αριθμός εργαζομένων του ιδιωτικού 

τομέα από της πράξη αποφασίστηκε η παράταση της κατάρτισης κατά 5 μήνες μέχρι 

τον Μάιο 2020.  

Τον Ιούλιο 2020 άρχισε σταδιακά η επανέναρξη των προγραμ-

μάτων κατάρτισης του Β’ Κύκλου, μέσω της πλατφόρμας  

τηλεκατάρτισης elearnity.gr δίνοντας τη δυνατότητα στους 

ωφελούμενους που είχαν ενταχθεί στο Β’ Κύκλο να ολοκλη-

ρώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

http://www.enelvi.org/index.php/espa-program/82-
http://www.enelvi.org/index.php/espa-program/82-

