
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων  
όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα  
σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας - 
Ποιότητας Παραγωγής» (Κωδ.ΟΠΣ: 5035154) 

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης
1210 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Τα προγράμματα κατάρτισης:

✓ Αφορούν εργαζομένους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλάδου  
και ειδικότητας ή εποχικά εργαζόμενους 

✓�Έχουν διάρκεια ογδόντα έξι (86) ώρες

✓Έ χουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00€ ανά ώρα εκπαίδευσης για τους 
συμμετέχοντες (430,00€ μικτά)

    

Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ερ-
γαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ και ασφάλειας – ποιό-
τητας παραγωγής» και κωδικό ΟΠΣ 5035154 με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων  που 
ενισχύουν την επαγγελματική ικανότητα των εργαζομένων και διευκολύνουν την προσαρμογή τους 
στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις, μέσω της υλοποίησης  εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρ-
τισης και πιστοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 1.210 εργαζομένων του 
ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτου επιχείρησης ή κλάδου απασχόλησης, τα οποία θα οδηγήσουν σε πιστο-
ποιημένες γνώσεις και δεξιότητες και θα υλοποιηθούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας 
δεδομένου ότι η Πράξη απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα από όλη την Επικράτεια.

Τόπος υλοποίησης 
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

Επιδότηση συμμετοχής 
430€

Διάρκεια 
86 ώρες



ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
21/05/2021 έως 18/06/2021

 ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ

M Νίκης 34, τ.κ. 105 57, Αθήνα  Z 210 3226053 
E seokatartisi@gmail.com  D www.greekwinefederation.gr

Αξία εκπαιδευτικού επιδόματος
Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης,  
οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5€ μικτά ανά ώρα εκπαίδευσης, συμπερι-
λαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής ωφελουμένων
Οι υποψήφιοι/ες  ωφελούμενοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:
-  Να είναι εργαζόμενοι/ες επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
-  Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού 

σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες 
από το 1981 και μετά).

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Προγράμματα Κατάρτισης / Θεματικά Αντικείμενα:
•  «Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο» 

•  «Τεχνικές Παραγωγής Ασφαλών και Ποιοτικών Τροφίμων-Ποτών» 
•  «Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων» 

Πιστοποίηση / Πιστοποιήσεις ανά αντικείμενο
Με την ολοκλήρωση της κατάρτησης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε 
εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων /δεξιοτήτων που απέκτησαν. Οι εξετάσεις ποιστοποίησης 
θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ Ε ISO/IEC 17024.

Οι πιστοποιήσεις που ακολουθούν αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης είναι:
Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Τεχνικός Παραγωγής Τροφίμων & Ποτών & 

 Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων


