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ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
 

Ξεκίνησε στις 2 Μαΐου 2018 η υλοποίηση της πράξης (έργου) Κατάρτιση και Πιστοποίηση 

εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002871 

και συνολικό προϋπολογισμό 1.420.348,14 ευρώ.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης 24: Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 

Το έργο αφορά στην κατάρτιση σε θέματα προτεραιότητας και την πιστοποίηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και στις 13 περιφέρειες της χώρας.  

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα  που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του έργου είναι: 

1. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης 

3. Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων 

4. Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ειδικότητα 8: Ειδικές εργασίες ανύψωσης - 

Περονοφόρα) 

Οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο και θα επιλεγούν 

στο πλαίσιο Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αναμένεται να 

δημοσιευθεί στο προσεχές διάστημα. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 80 ωρών 

(τα τρία πρώτα) και 70 ωρών (το τέταρτο).  

Για την ένταξη των εργαζομένων στα προγράμματα κατάρτισης του Έργου ορίζονται ως 

απαραίτητα τυπικά προσόντα (κριτήρια on/off) τα ακόλουθα:  
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• Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους) με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής 

τους, 

• Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

Οι καταρτιζόμενοι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασία πιστοποίησης για την 

αποτίμηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, που αποκτήθηκαν από την 

παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης, απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της 

επαγγελματικής τους ικανότητας, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ενίσχυση της 

απασχόλησης τους. 

Κεντρικοί Στόχοι των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αποτελούν η βελτίωση 

των προσωπικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, η βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους 

στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και η 

ενίσχυση της  επαγγελματικής τους εξέλιξης. 

Η παραγόμενη ωφέλεια και η προστιθέμενη αξία στην διαχείριση της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας των εργαζομένων που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης και την διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, 

εντοπίζεται:  

• στην αναβάθμιση των γενικών και ειδικών επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων, και 

δεξιοτήτων με άμεση θετική επίδραση στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής τους 

ταυτότητας, ικανότητας και ετοιμότητας 

• στην επαγγελματική ανάπτυξη, εξέλιξη και ανέλιξη, 

• στην αύξηση της αποδοτικότητας, 

• στη διατήρηση επισφαλών θέσεων εργασίας, 

• στην πρόσβαση σε επικαιροποιημένες και σύγχρονες γνώσεις σύμφωνα με τις νέες 

τάσεις και εξελίξεις στη ελληνική και διεθνή αγορά, 
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• στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και δικαιωμάτων μέσα από τη 

διαδικασία πιστοποίησης, 

• στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών, 

• στην καλλιέργεια της επαγγελματικής αυτογνωσίας, 

• στη διαμόρφωση κουλτούρας με θετικό πρόσημο για τη συμμετοχή σε προγράμματα 

συνεχιζόμενης κατάρτισης και Διά βίου Μάθησης. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους 

(www.cold.org.gr) και στο τηλέφωνο 210.3469606. 

 

http://www.cold.org.gr/

