
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ  
ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  

Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5002871 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ 

 

1. Περιγραφή του Έργου 
Αντικείμενο του έργου είναι η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους) σε εκπαιδευτικά 
αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.  

2. Επαγγελματική Κατάρτιση 
Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 80 ή 
70 ωρών, εκτός ωραρίου εργασίας, στα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα: 

1. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – 80 ώρες 
2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης – 80 ώρες  
3. Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων – 80 ώρες  
4. Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ειδικότητα 8: Ειδικές εργασίες ανύψωσης - Περονοφόρα) – 70 ώρες 

2.1. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας» αφορά στην κατάρτιση 300 
εργαζόμενων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος η κατάρτιση εργαζομένων προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά και αποδοτικά ως «ενδιάμεσοι» μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της 
επιχείρησης στην οποία απασχολούνται (ή και σε άλλη) επικεντρώνοντας τις εργασίες τους στην οργάνωση, το 
σχεδιασμό / συντονισμό και την μεταφορά, την αποθήκευση και τη διαχείριση όλων των εισερχόμενων και 
εξερχόμενων αγαθών αυτής.  

Εκπαιδευτικές Ενότητες 
1. Διοίκηση διαδικασιών στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα 2. Διοίκηση ολικής ποιότητας 
3. Αρχές ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας 4. Αρχές αποθήκευσης 
5. Διαχείριση εμπορευμάτων 6. Διαχείριση ενέργειας 

2.2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης» αφορά στην κατάρτιση 300 εργαζόμενων 
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση εργαζομένων προκειμένου να μπορούν να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά ως υπεύθυνοι υποστήριξης και διεκπεραίωσης των εργασιών που 
σχετίζονται με την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των εισροών, την παραμονή και των εκροών 
των αγαθών / υλικών της αποθήκης, και εν γένει σε οτιδήποτε αφορά την καθημερινή λειτουργία και διαχείρισης 
αυτής.  

Εκπαιδευτικές Ενότητες 
1. Αρχές αποθήκευσης  2. Διαχείριση εμπορευμάτων 
3. Διαχείριση διαδικασιών αποθήκης  

2.3. Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών - Διαλογέων 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών - Διαλογέων» αφορά στην κατάρτιση 300 
εργαζόμενων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση εργαζομένων προκειμένου να μπορούν να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά ως υπεύθυνοι των διαδικασιών μεταφοράς, συγκέντρωσης, 
αποθήκευσης, διαχείρισης, συσκευασίας και διανομής αγαθών. Επιπλέον, αναμένεται η ενίσχυση των ικανοτήτων 
καινοτομίας, αειφορίας, και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.  



 

Εκπαιδευτικές Ενότητες 
1. Αρχές διαμεταφοράς και διαλογής 2. Διαχείριση εμπορευμάτων 
3. Διαχείριση διαδικασιών διαμεταφορών – διαλογέων  
2.4. Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ειδικότητα 8: Ειδικές εργασίες ανύψωσης - Περονοφόρα) 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ειδικότητα 8: Ειδικές εργασίες ανύψωσης - 
Περονοφόρα)» αφορά στην κατάρτιση 300 εργαζόμενων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση εργαζομένων, προκειμένου να ασκούν τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες του χειρισμού και της απλής προληπτικής συντήρησης, καθώς και της επιτήρησης 
της λειτουργίας των μηχανημάτων έργου (ειδικότητα 8 - περονοφόρα).  

Εκπαιδευτικές Ενότητες 
1. Χειρισμός μηχανήματος έργου  2. Βέλτιστες παραγωγικές πρακτικές 
3. Μηχανολογία μηχανήματος έργου  

Σημειώνεται ότι ένα μικρό υποσύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα επικεντρωθεί σε ζητήματα υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, βασικών αρχών εργατικού δικαίου, εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης, αλλά και 
βασικών αρχών λειτουργίας των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία, στο περιβάλλον, στην αειφορία  και 
στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

3. Πιστοποίηση  
Οι καταρτιζόμενοι ωφελούμενοι, που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση, θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε 
διαδικασία πιστοποίησης για την αποτίμηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, που αποκτήθηκαν 
κατά την διαδικασία αυτής.  

Τη διαδικασία πιστοποίησης προβλέπεται να υλοποιήσει διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων 
(Φ.Π.Π), σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC/17024 που επιλέγεται από τον πάροχο κατάρτισης και πραγματοποιείται 
με βάση σχήματα - πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά. 

4. Προϋποθέσεις Συμμετοχής  
Απαιτούμενα κριτήρια 

1. Το Έργο απευθύνεται σε 1200 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό 
εποχικό επίδομα. Αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και 
λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

Αναλυτικότερα οι υποψήφιοι δύνανται να απασχολούνται: 

- με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου ή με σύμβαση εργασίας 
πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) ή με 
σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου χρόνου ή με σύμβαση εργασίας μερικής 
απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) ή με εκ 
περιτροπής απασχόληση ή αμειβόμενος/η με εργόσημο 

2. Οι υποψήφιοι ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο πρέπει να είναι: 

- Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης  
Επιθυμητά (μοριοδοτούμενα) κριτήρια 
Ως Επιθυμητά (μοριοδοτούμενα) κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται τα εξής: 

1. Οι συναφείς σπουδές με ένα (1) τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 
2. Η προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης / επιμόρφωσης την τελευταία τριετία 
3. Οι γνώσεις Αγγλικής γλώσσας 
4. Οι γνώσεις Η/Υ 
5. Ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας στην συγκεκριμένη θέση και γενικά 
6. Οι επαγγελματικές δεξιότητες συναφείς με ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης που 

αποκτήθηκαν από την εμπειρία πάνω στην εργασία. 
7. Οι συναφείς γνώσεις με ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης 
8. Τα κίνητρα και η ωριμότητα συμμετοχής  

 

Λοιπές Πληροφορίες 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους http://www.cold.org.gr/ ή να απευθυνθούν στα αρμόδια 
στελέχη της ομάδας έργου, στα τηλέφωνα 2103469606,  ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- 
Παρασκευή 10:00-16:00.  
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