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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Επιδοτούµενο Πρόγραµµα Συµβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης 7.000 

Εργαζοµένων µε σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών 

εφοδιαστικής αλυσίδας από την Ε.Σ.Ε.Ε. 

 Η Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου & Επιχειρηµατικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υλοποιεί την Πράξη 

µε τίτλο “∆ιαρθρωτική Προσαρµογή Εργαζοµένων που απασχολούνται στο Εµπόριο ή 

επιθυµούν να απασχοληθούν σε αυτό, µε σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας”. 

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας του ανθρώπινου δυναµικού στην Ελλάδα που έχουν τεθεί προς επίτευξη 

από το Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, και υλοποιείται στο 

πλαίσιο του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020”, στον 

Άξονα Προτεραιότητας 02 “Προσαρµογή εργαζοµένων, επιχειρήσεων και επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις”. 

 Η Πράξη αφορά σε υπηρεσίες Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και στην υλοποίηση 

Προγραµµάτων Κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 50 έως 120 ωρών) σε επιλεγµένες 

ειδικότητες και την Πιστοποίηση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων από διαπιστευµένους φορείς 

πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 7.000 

εργαζόµενους, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε όλες τις 

Περιφέρειες της χώρας. 

Η υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης περιλαµβάνει Υπηρεσίες Συµβουλευτικής, 

Πρόγραµµα Κατάρτισης και Πιστοποίηση επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το 

Εκπαιδευτικό Επίδοµα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό 

των €5,00/ώρα, συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων. 

Τα αντικείµενα κατάρτισης είναι τα εξής: 

• Ειδικός σχεδιασµού Ιστοσελίδων & Εφαρµογών (Βασικό Επίπεδο) 

• Ειδικός σχεδιασµού Ιστοσελίδων & Εφαρµογών (Προχωρηµένο Επίπεδο) 

• Ειδικός Συστηµάτων Ηλεκτρονικού Εµπορίου / e-commerce (Βασικό Επίπεδο) 

• Ειδικός Συστηµάτων Ηλεκτρονικού Εµπορίου / e-commerce (Προχωρηµένο Επίπεδο) 



 

• Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing 

• Στέλεχος ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

• Στέλεχος ∆ιαχείρισης Αποθήκης 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη Πράξη έχουν οι εργαζόµενοι του Ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας, 

ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να είναι εργαζόµενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τοµέα της Οικονοµίας  µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας*.  

2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

*∆ιευκρινίζεται ότι στους εν δυνάµει συµµετέχοντες συµπεριλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι µε 

εποχική απασχόληση ακόµα και αν λαµβάνουν ειδικό εποχικό επίδοµα. Επιπλέον, αποκλείονται 

όσοι είναι αυτοαπασχολούµενοι οποιασδήποτε µορφής, άνεργοι ή/και λαµβάνουν επίδοµα τακτικής 

ανεργίας από τον ΟΑΕ∆. 

 Η προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόµενους για συµµετοχή στην πράξη ως 

ωφελουµένων, λήγει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2019. 

 Για την υποβολή αίτησης συµµετοχής, πατήστε  https://089.esee.gr/p/m/aitisi/el-GR. 

Για το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης, πατήστε  https://089.esee.gr/news/m/2/el-GR. 

 


