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Αθήνα 8/02/2019 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους πρόκειται να πραγματοποιήσει την  
Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019, ώρα 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων GAZOO EVENTS, 
Πειραιώς 102-104 στην Αθήνα 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).  
 
Κεντρικοί ομιλητές της ημερίδας 
• κ. Διονύσης Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών 

Ψύχους  
• κ. Παναγιώτης Γραμμέλης,  Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α – Υπεύθυνος Πράξης 

Έχει προσκληθεί στέλεχος της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" 
 
Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για το αντικείμενο της 
εν λόγω πράξης, τους στόχους της και τα επιθυμητά αποτελέσματα της. Στην 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος με 
αναφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελουμένων, τα κριτήρια επιλογής 
καθώς και το αντικείμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων κατάρτισης και πιστοποίησης.  
Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει συζήτηση με τους παρευρισκόμενους 
προς επίλυση αποριών. 

Η είσοδος στο κοινό είναι δωρεάν 
 
Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην 
ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους (www.cold.org.gr) και στο 
τηλέφωνο 210.3469606. 
 
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 ΠΔΕ. 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). 
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