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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Με µεγάλη επιτυχία στέφθηκε η ανοικτή ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα την παρουσίαση της 
Πράξης µε τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζοµένων στον κλάδο της ψυχρής 
εφοδιαστικής αλυσίδας» (Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5002871) η οποία πραγµατοποιήθηκε την  
Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019, ώρα 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων GAZOO EVENTS, 
Πειραιώς 102-104 στην Αθήνα, από την Ελληνική Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους & 
Logistics (Ε.Ε.Β.Ψ.).  
 
Με τη συµµετοχή στελεχών, φορέων του κλάδου των Logistics,  επιχειρήσεων του ευρύτερου 
επιχειρηµατικού χώρου του ιδιωτικού τοµέα καθώς και εργαζοµένων υλοποιήθηκε η εκδήλωση της 
Ε.Ε.Β.Ψ. Οι παρευρισκόµενοι, µέσα από τις προγραµµατισµένες οµιλίες, ενηµερώθηκαν για τους 
στόχους της Πράξης, τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τα κριτήρια επιλογής, το αντικείµενο των 
εκπαιδευτικών ενοτήτων κατάρτισης και πιστοποίησης, τα οφέλη για τους εργαζόµενους καθώς 
και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Στο τέλος των οµιλιών ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία 
απαντήθηκαν όλες οι απορίες των παρευρισκοµένων.   
 
Η Ελληνική Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους & Logistics, σε συνέχεια της πολύ επιτυχηµένης 1ης 
ηµερίδας της Πράξης µε τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζοµένων στον κλάδο της 
ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας» (Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5002871) δεσµεύεται να συνεχίσει να 
προβάλει, να προωθεί και να στηρίζει όλους όσους προωθούν την επιστήµη της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής ο φορέας µας πρόκειται να διοργανώσει ανάλογες 
εκδηλώσεις µε στόχο την πληροφόρηση και προσέλκυση  δυνητικών καταρτιζόµενων.  

 

 

 

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ΕΣΠΑ 2014-2020 και  συγχρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε. Η 
συγχρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από τους Άξονες Προτεραιότητας 02 «Προσαρµογή 
εργαζοµένων, επιχειρήσεων και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 
02Σ «Προσαρµογή εργαζοµένων, επιχειρήσεων και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»  και εντάσσεται στο πλαίσιο του Θεµατικού 
Στόχου 08 «Προώθηση της διατηρήσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του 

εργατικού δυναµικού» και της επενδυτικής προτεραιότητας 8v «Προσαρµογή των εργαζοµένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών στις αλλαγές», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα 
και Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ). 


