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Δημοσιεύτηκε στις 04-11-2022 στην κατηγορία ΕΠΑνΕΚ-Κατάρτιση εργαζομένων ΠΟΠΕΚ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση εργαζομένων 
από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την 
απόκτηση και πιστοποίηση

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση εργαζομένων από την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την απόκτηση και 
πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει 
διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών (MIS 5035273)

 

Η Πράξη

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως 
Δικαιούχος, την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων από την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την απόκτηση και πιστοποίηση 
επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης 
εκπαιδευτικών αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035273, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
3875/1271/Α3/13-06-2019 (ΑΔΑ ΨΥ9Χ465ΧΙ8 – ΡΞ1) Απόφαση Ένταξης.    

 

Αντικείμενο, Σκοποί & Στόχοι Πράξης. Πιστοποίηση.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 958 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας.

Στις μέρες μας, η ανανέωση των γνώσεων αποτελεί κινητήριο μοχλό ατομικής εξέλιξης, μέσα στην 
εξαιρετικά ταχύρυθμα μεταβαλλόμενη κοινωνία. Επομένως, η Συνεχιζόμενη Κατάρτιση πρέπει να 
λειτουργήσει σαν Επένδυση στην Εκπαίδευση που αποσκοπεί στη βελτίωση της επαγγελματικής και 
κοινωνικής ζωής των ατόμων.

Ειδικότερα, με τη συμμετοχή στην Πράξη επιτυγχάνεται:

η απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη 
δυνατότητα για την απασχόλησή των εργαζομένων, την προοπτική βελτίωσης των όρων 



απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των 
προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος.
οι παραπάνω ενέργειες αναμένεται να συνδράμουν σημαντικά, ώστε οι 
συμμετέχοντες/ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που 
προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που σταδιακά συντελείται.
η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων Γνώσεων, Προσόντων και Δεξιοτήτων, σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο , θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους Φορείς 
Πιστοποίησης Προσώπων.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Τα προσφερόμενα Αντικείμενα Κατάρτισης καλύπτουν διάφορες σημαντικές ειδικότητες της Αγοράς 
Εργασίας αλλά και συνεπικουρούν στην αναβάθμιση/εξέλιξη/ποιοτική βελτίωση ήδη υφιστάμενης :

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ SOCIAL MEDIA MARKETING

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης 
ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων 
όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς, το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί 
προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €.

 

 

Πληροφορίες για το έργο και Υποβολή Αιτήσεων   https://110.bep.gr/

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων:  07/11/2021  και ώρα 00:00:01.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων θα είναι 07/12/2022  και  ώρα 23:59:00 

https://110.bep.gr/
https://110.bep.gr/


 

 

Πηγή : http://bep.gr/enarxi-ypobolis-aitiseon-sto-plaisio-tis-praxis-katartisi-ergazomenon-apo-tin-panellinia-omospondia-
pratiriouxon-emporon-kafsimon-gia-tin-apoktisi-kai-pistopoiisi.html
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