
Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου ενεργώντας ως 
Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί την πράξη 

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και 
Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Βιβλί-

ου» η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 

Καινοτομία 2014-2020» {ΕΠΑνΕΚ}. 

Για τον λόγο αυτό καλεί για συμμετοχή σε δρά-
σεις κατάρτισης και πιστοποίησης, εργαζομέ-
νους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλά-
δου και μορφής απασχόλησης), καθώς και 
εποχικά εργαζόμενους, που διαμένουν στις 
κάτωθι περιφέρειες: 

Αθήνα, 16/3/2021 

Έναρξη Υποβολής  Α ιτήσεων Ωφελουμένων  

γ ι α  τ ο  Έργο  «Κ ατάρτ ιση  κα ι  Π ισ τοπο ί ηση  Γ νώσε ων  κα ι  

Δ ε ξ ι ο τή των  Ε ργαζομέ νων  σ τον  Κ λάδο  Β ι βλ ί ου »  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαλέξουν μεταξύ 
τριών διαφορετικών προγραμμάτων, τα οποία 
οδηγούν σε αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις σύμ-
φωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 

 

εργαζόμενοι 

αντικείμενα κα-
τάρτισης 

Τηλεκατάρτιση 
διάρκειας  ωρών 

εκπαι-
δευτικό επίδομα 

Πιστοποίηση βάσει 
διεθνών προτύπων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΣΧΗΜΑ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σχεδιασμός και παρα-
γωγή συμβατικού και 
ψηφιακού βιβλίου  

Ειδικός σχεδίασης – 
παραγωγής βιβλίου  

Logistics και ποιοτική 
εξυπηρέτηση πελατών  

Στέλεχος διαχείρισης 
εφοδιαστικής αλυσίδας  

Σύγχρονες μέθοδοι και 
μέσα στην Προώθηση 
και Πώληση & με χρήση 
των Social Media  

Ειδικός σύγχρονης 
προώθησης και διακί-
νησης βιβλίου  

Όροι Υλοποίησης 

Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 
90 ωρών 

Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση 

Υλοποίηση εκτός ωραρίου ερ-
γασίας 

Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρο-
νική μορφή 

Εξ’ αποστάσεως εξετάσεις και 
επανεξετάσεις πιστοποίησης  

Εκπαιδευτικό επίδομα 5,00€/
ώρα κατάρτισης (για όσους 
ολοκληρώσουν την κατάρτιση 
και συμμετέχουν στις εξετάσεις 
πιστοποίησης) 

 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων από 12/3/2021 

έως 28/3/2021 

http://www.enelvi.org/index.php/espa-program/82-
expression-of-interest-of-beneficiary

Αποστολή Δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση espa@enelvi.org έως 2/4/2021

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα της  
Πράξης https://www.enelvi.org/espa/pdf/4th_expression_of_interest.pdf. Πληροφορίες 
σχετικά με το κείμενο και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο e-mail 
espa@enelvi.org και στο τηλέφωνο 210 3801630 (ώρες επικοινωνίας 11:00 – 13:00). 

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

Ζαλόγγου 9, 2ος Όροφος 
106 78 Αθήνα 

Για πληροφορίες: 

 

Στερεά Ελλάδα  

& 

Νότιο Αιγαίο 
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