
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου 
 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και 

ΕΠΕ για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του 

Περιβάλλοντος», Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Μαρτίου στις 18.00 και στόχο είχε την 

ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και 

πιστοποίησης που υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ και έχει ενταχθεί στο 

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

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.  

 

Την παρουσίαση του προγράμματος ανέλαβε η κ. Ιωάννα Αναστασοπούλου, Γενική Γραμματέας και 

Νομική Σύμβουλος του Συνδέσμου, η οποία αρχικά αναφέρθηκε στις επιμέρους ενέργειες του 

προγράμματος και τον στρατηγικό προσανατολισμό του Συνδέσμου στον τομέα του Περιβάλλοντος, ώστε 

να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες σε αυτή την κατεύθυνση με οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις μέλη, 

όσο και για τους ίδιους τους ωφελούμενους. Έδωσε πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής της 

κατάρτισης καθώς και για τη δυνατότητα πιστοποίησης κατά ISO 17024 στο πλαίσιο του προγράμματος. Η 

κ. Αναστασοπούλου παρουσίασε την εν γένει δράση και παρουσία του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών 

και ΕΠΕ και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εντυπωσιακή ανταπόκριση των ενδιαφερόμενων στο 

πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Με την ολοκλήρωση της εισήγησης απαντήθηκαν 

ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος και τις νέες ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται για τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 

 

Σημειώνεται ότι στο Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα 

του Περιβάλλοντος», ως ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα αφορούν τις θεματικές: 

 

1. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων και Υλικών 

2. Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος 

3.  Στέλεχος Οργάνωσης Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε το Σάββατο 20 Μαρτίου και πλέον το έργο βρίσκεται 

στο στάδιο της αξιολόγησης, για τον καθορισμό των ωφελουμένων. 


