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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Πρόζκληζη Ενδιαθέρονηος για πρόγραμμα ζσμβοσλεσηικής-καηάρηιζης-

πιζηοποίηζης άνεργων μητανικών 

 

Αλαξηήζεθε από ην  Σετνικό Επιμεληηήριο Ελλάδος  / Σμήμα Κενηρικής 

Μακεδονίας, ε Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή άλεξγωλ κεραληθώλ ζην 

πξόγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο πνπ αλέιαβε ωο δηθαηνύρνο 

λα πινπνηήζεη, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Κεληξηθή Μαθεδνλία». 

Πξόθεηηαη γηα ηελ πξάμε «Αλάπηπμε δεμηνηήηωλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε άλεξγνπο 

λένπο επηζηήκνλεο πνιπηερληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ εηδηθνηήηωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ brain drain, ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ηωλ Σηξαηεγηθώλ Βηώζηκεο Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΣΒΑΑ) ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο. 

Σην πιαίζην ηεο Πξάμεο περιλαμβάνονηαι οι ακόλοσθες δράζεις: 

 Σπκβνπιεπηηθή Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ 

 Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε νξηδόληηεο δεμηόηεηεο αλάπηπμεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο, θαζώο θαη ζε εμεηδηθεπκέλα ζεκαηηθά αληηθείκελα. 

 Πηζηνπνίεζε από δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο 

 Δμεηδηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηαο.  

Οη ωθεινύκελνη ζα ιάβνπλ εθπαηδεπηηθό επίδνκα γηα θάζε ώξα θαηάξηηζεο, ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ πέληε επξώ (5 €/ώξα), ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ (6,45%) θαη ινηπώλ θξαηήζεωλ, βάζεη ηωλ όξωλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Δλόηεηα 4 ηεο παξνύζαο. 

Ωο πεξηνρή εθαξκνγήο νξίδεηαη ε πεξηνρή ηεο Σηξαηεγηθήο Βηώζηκεο Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο Θεζζαινλίθεο, πνπ πεξηιακβάλεη: 

o ηο ζύνολο ηης έκηαζης ηων Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 

Θεζζαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Εσόζμοσ, Νεάπολης – σκεών, 

Παύλοσ Μελά 

o ηη Δ.Ε. Πσλαίας ηοσ Δήμοσ Πσλαίας – Υορηιάηη 

o ηη ΔΚ Καλοτωρίοσ ηοσ Δήμοσ Δέληα. 



Η Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε (Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Τακείν 

– ΔΚΤ) θαη από εζληθνύο πόξνπο κέζω ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίωλ Δπελδύζεωλ 

(ΠΓΔ). 

Οι ωθελούμενοι θα πρέπει να έτοσν θρονηίζει προηγοσμένως για ηην 

εγγραθή ηοσς ζηα μηηρώα ανέργων ηοσ ΟΑΕΔ. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα, ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, θαζώο 

θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο, κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ νη 

ελδηαθεξόκελνη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, https://eng.edu.gr , θαζώο θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από ηο Γραθείο Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ καηατωρούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηοσ, 

www.tkm.tee.gr, ζηο link, Οργάνωζη Τπηρεζιών/Γραθείο Σύποσ 
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