
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, 30/12/2019 

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 »  

εργαζόμενοι 

 περιφέρειες 

αντικείμενα κα-
τάρτισης 

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 

Βρίσκεται σε εξέλιξη ο πρώτος κύκλος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίη-
σης. Η κατάρτιση υλοποιείται από την Ένωση Εταιρειών «INTEGRATION-ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ» 
και η πιστοποίηση από το φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS . 

Στα προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου τα οποία έχουν διάρκεια 90 ώρες συμ-
μετέχουν περίπου 570 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα. Yλοποιούνται πανελλα-
δικά και πιο συγκεκριμένα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Πολύκαστρο, Κατερίνη, Βέ-
ροια, Σκύδρα, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Κομοτηνή, Πάτρα, Ανδραβίδα, Αμαλιάδα, Τρίκαλα.  

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

 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 

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στα 
ακόλουθα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα κατά ISO/IEC 17024 : 

 Ειδικός Σχεδίασης—Παραγωγής Βιβλίου  

 Ειδικός Σύγχρονης Προώθησης και Διακίνησης Βιβλίου  

 Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον 2ο κύκλο του προγράμματος. Η ηλεκτρο-
νική υποβολή αιτήσεων ολοκληρώθηκε την 16η Δεκεμβρίου 2019 με την υποβολή 517 αιτήσεων 
συμμετοχής πανελλαδικά.  

Οι διαδικασίες της επιλογής των ωφελουμένων αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Ιανουαρίου 
2020. Τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης του 2ου κύκλου αναμένεται να ξεκινήσουν τον 
Μάρτιο 2020, ενώ θα ακολουθήσει και τρίτος κύκλος για τις περιφέρειες στις οποίες δεν έχει συ-
μπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ωφελουμένων. 


