
 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Η Πράξη απευθύνεται σε 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 ΟΑΕ∆. 

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 

Οι υποψήφιοι ως προς το εκπαιδευτικό 

επίπεδο πρέπει να είναι: Απόφοιτοι 

τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον Κλάδο της Ψυχρής 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002871, υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται 

αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και την 

Ελλάδα –Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 - Προσαρμογή εργαζομένων, 

επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 

ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Αντικείµενο της πράξης είναι η στοχευµένη επαγγελµατική 

κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων 1200 εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα 

(ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους), στο 

σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, σε εκπαιδευτικά 

αντικείµενα που έχουν άµεση και θετική επίπτωση στην 

ενίσχυση της επαγγελµατικής τους ικανότητας.  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Η κατάρτιση περιλαµβάνει συµµετοχή σε προγράµµατα 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης διάρκειας 80 

ή 70 ωρών, εκτός ωραρίου εργασίας, στα ακόλουθα 

εκπαιδευτικά αντικείµενα: 

1. Στέλεχος ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – 80 

ώρες 

2. Στέλεχος ∆ιαχείρισης Αποθήκης – 80 ώρες  

3. Στέλεχος Εταιρίας ∆ιαµεταφορών – ∆ιαλογέων – 

80 ώρες  

4. Χειριστής Μηχανηµάτων Έργου (Ειδικότητα 8: 

Ειδικές εργασίες ανύψωσης - Περονοφόρα) – 70 

ώρες 

 

 

 

 

 

 

Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης θα 

πραγµατοποιηθούν µε οποιαδήποτε από τις εξής 

εκπαιδευτικές µεθόδους: 

• Είτε µε τη µέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended 

learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης 

διδασκαλία σε αίθουσα µε δραστηριότητες 

σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης 

• Είτε µε τη µέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και 

ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση) 

• Είτε µε τη µέθοδο της συµβατικής (face to face) 

κατάρτισης στην τάξη 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

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. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Η παραγόµενη ωφέλεια και η προστιθέµενη αξία στην 

διαχείριση της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των 

εργαζοµένων που θα συµµετάσχουν στα προγράµµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης και η 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, 

• 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 ∆ιά βίου Μάθησης. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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: ∆ευτέρα- 

Παρασκευή 10:00-16:00.  

 

 

 


