
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, 29/12/2020 

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 

αντικείμενα κατάρτισης 

Κατάρτιση διάρκειας  ωρών 

εκπαιδευτικό 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 

Με την ολοκλήρωση του 2020 ολοκληρώθηκε το 80% της υλοποίησης της κατάρτισης του έργου. Οι κα-

θυστερήσεις που προκλήθηκαν λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται στη χώρα για τη μη εξάπλωση της 

πανδημίας αντιμετωπίστηκαν με γρήγορη προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου του ΕΠΑνΕΚ ώστε να συνεχι-

στούν τα ενταγμένα έργα.  

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου προσαρμοζόμενη στις νέες απαι-

τήσεις και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες σε συνεργασία με 

την Ανάδοχη Ένωση Εταιριών και το Φορέα Πιστοποίησης 

υλοποίησε άμεσα τις απαραίτητες τροποποιήσεις και το έργο 

θα ολοκληρωθεί  τον Μάιο 2021. 

Στις 4 Δεκεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων της Γ’ Πρό-

σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων για εργαζόμενους του 

Ιδιωτικού Τομέα που διαμένουν και δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες  

Ανατολική Μακεδονία— Θράκη Ήπειρος / Αττική / Στερεά Ελλάδα / Κρήτη / 

Νότιο. Αναμένεται η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων τον Ιανουά-

ριου 2020 και η έναρξη των προγραμμάτων του Γ’ Κύκλου. 

Logistics και Ποιοτική Εξυπηρέτη-
ση  Πελατών 

Σύγχρονες Μέθοδοι και Μέσα στη 
Προώθηση και Πώληση με εκτετα-
μένη χρήση των Social Media                      

Σχεδιασμός και Παραγωγή Συμβα-
τικού και Ψηφιακού Βιβλίου 

59% 

34% 

 7% 


