
 

 

Newsletter News 2 

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του 

Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας 

Θαλασσοκαλλιέργειας» 

Ολοκλήρωση της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο 

του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες 

του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας 

Θαλασσοκαλλιέργειας». 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  ανακοινώνει την ολοκλήρωση της 

υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο  της 2ης πρόκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη «Κατάρτιση και 

Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου 

Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας 

Θαλασσοκαλλιέργειας». 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας δέχθηκε 100+ ηλεκτρονικές αιτήσεις. 

Από 01 Νοεμβρίου 2020 έως την 28 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με την 

πρόσκληση και την έως 01/12/2020 παράταση καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και καταληκτικής ημερομηνίας 

προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στις επόμενες ημέρες 

θα προβούμε στον έλεγχο και θα ανακοινωθεί η προσωρινή βαθμολογική 

κατάταξη των αιτούντων. 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! 



 

Επιδοτούμενα Προγράμματα για Εργαζόμενους 

Η ΑΚΜΗ Κατάρτιση – Εκπαίδευση Α.Ε., μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου 

ΑΚΜΗ, με ηγετική θέση στο χώρο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και Δια 

Βίου Μάθησης, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα για 

εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα σε όλη την Ελλάδα. 

 

Η Εταιρεία θα υλοποιήσει δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και 

Πιστοποίησης συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και ενίσχυση των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων και παρέχοντας τους τα απαραίτητα εφόδια 

για την προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη. 

 

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων θα γίνεται εκτός ωραρίου 

εργασίας των εργαζομένων (4ωρα, 2-3 φορές την εβδομάδα), ενώ μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με τηλεκατάρτιση ( e-learning). 

Οι ωφελούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να πιστοποιηθούν για τις 

αποκτηθείσες δεξιότητες, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, από την 

TUV Hellas συμμετέχοντας εντελώς δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης. 

Για όσους δεν καταφέρουν να λάβουν την πιστοποίηση από την πρώτη 

εξέταση, υπάρχει και η δυνατότητα επανεξέτασης. 

 

Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν και το 

εκπαιδευτικό επίδομα, που θα λάβουν οι ωφελούμενοι, που θα 

συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, είναι τα ακόλουθα: 

https://akmi-kek.gr/programmata/gia-ergazomenous 

  

Νέα & Ανακοινώσεις 

34.228 αιτήσεις για το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – Coursera. Άμεσα η επιλογή 

μαθημάτων. Έχουν ήδη επιλεγεί 82.500 μαθήματα και ολοκληρωθεί 

52.640 διδακτικές ώρες  

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ 

 

https://akmi-kek.gr/programmata/gia-ergazomenous
http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF+%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85+-+34.228+%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+Coursera+-+%CE%9C%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7+%CE%B7+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE+%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf/388a6bf6-f0c2-4ee7-b62c-7eb1acab7afe

