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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Νέα διαδικαζία σποβολής αιηήζεων ζσμμεηοτής ζηο πρόγραμμα ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

για άνεργοσς μητανικούς 

 
Δλεξγνπνηείηαη εθ λένπ ε πιαηθόξκα ππνβνιήο αηηήζεωλ γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα ηνπ 
ΣΔΔ/ΣΚΜ γηα άλεξγνπο κεραληθνύο, ιόγω ηεο κε ζπκπιήξωζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ 

ωθεινπκέλωλ  

 
Η λέα πξνζεζκία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεωλ γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα 

«ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ – ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ», κε ΟΠ 5030505 ιήγεη ηελ Παραζκεσή, 
11/10/2019 και ώρα 24:00, ελώ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηωλ εληύπωλ αηηήζεωλ ζηα γξαθεία 

ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ (Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 49,  Θεζζαινλίθε) ιήγεη ηελ Παραζκεσή, 11/10/2019 
και ώρα 14:00 

Η Παξαζθεπή, 06/09/2019, ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεωλ, ηζρύεη γηα  όιεο 

ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Πξόζθιεζεο  

Νέα προθεζμία καηάθεζης ηων δικαιολογηηικών πνπ πηζηνπνηνύλ ηα όζα δειώζεθαλ 

ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε κέρξη  ηελ Παραζκεσή, 18/10/2019, και ώρα 14:00. 

Σα δηθαηνινγεηηθά κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο κέρξη ηηο 

18/10/2019. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ποσ έτοσν ήδη σποβάλλει αίηηζη και δικαιολογηηικά δελ ρξεηάδεηαη 

λα πξνβνύλ ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα.  

Οη ελδηαθεξόκελνη ποσ έτοσν ήδη σποβάλλει αίηηζη κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε λέα 

πξνζεζκία θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ.  

Σν πξόγξακκα πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία» αθνξά 

ζηελ «αλάπηπμε δεμηνηήηωλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε άλεξγνπο λένπο επηζηήκνλεο πνιπηερληθώλ 
θαη ηερλνινγηθώλ εηδηθνηήηωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ brain drain, ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο 

ηωλ ηξαηεγηθώλ Βηώζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΒΑΑ) ηεο Μεη. Δλ. Θεζ/θεο». 

Αλαιπηηθά πεξηιακβάλεη 

1. πκβνπιεπηηθή Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ, κε πεξηερόκελν ηε δηεξεύλεζε αλαγθώλ, 

ηνλ πξνζωπηθό θαη επαγγεικαηηθό απνινγηζκό, ηελ ππνζηήξημε πξνζωπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ νη ωθεινύκελν λα βνεζεζνύλ ζηελ αλάπηπμε θαη επεμεξγαζία 

αηνκηθνύ ζρεδίνπ δξάζεο. 

2. Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε νξηδόληηεο δεμηόηεηεο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, 

θαζώο θαη ζε εμεηδηθεπκέλα ζεκαηηθά αληηθείκελα. 

3. Πηζηνπνίεζε από δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, ζύκθωλα κε ην δηεζλέο πξόηππν 

ISO/ IEC 17024 ή ηνλ ΔΟΠΠΔΠ ζε εμεηδηθεπκέλα ή νξηδόληηα αληηθείκελα, αλάινγα κε ην 
πεξηερόκελν ηωλ πξνγξακκάηωλ θαηάξηηζεο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. 

4. Δμεηδηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Η ζπκβνπιεπηηθή απηή παξέρεηαη κέζω 

αηνκηθώλ ζπλεδξηώλ, ζηόρν ηωλ νπνίωλ απνηειεί ε ππνζηήξημε ηωλ ωθεινπκέλωλ ώζηε λα 
κπνξνύλ λα εθπνλνύλ ηα δηθά ηνπο επηρεηξεζηαθά ζρέδηα. 

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 ηξαηεγηθήο Βηώζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

Θεζζαινλίθεο (όπωο εγθξίζεθε κε ηελ ππ.αξ. 3386/26-6-2018 Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) πνπ πεξηιακβάλεη: 

 ην ζύλνιν ηεο έθηαζεο ηωλ Γήκωλ Ακπεινθήπωλ – Μελεκέλεο, Θεζζαινλίθεο, 

Καιακαξηάο, Κνξδειηνύ – Δπόζκνπ, Νεάπνιεο – πθεώλ, Παύινπ Μειά 

 ηε Γ.Δ. Ππιαίαο ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο – Υνξηηάηε 

 ηε ΓΚ Καινρωξίνπ ηνπ Γήκνπ Γέιηα. 

Η Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε (Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Σακείν – ΔΚΣ) 

θαη από εζληθνύο πόξνπο κέζω ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίωλ Δπελδύζεωλ (ΠΓΔ). 

Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη άλεξγνη δπλεηηθά ωθεινύκελνη ηεο 

Πξάμεο, λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γξάζε. 

Επαναλαμβάνοσμε, όηι 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, κπνξείηε λα δείηε ζην site ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ΕΔΩ. 

 

 

                                                                     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 

https://eng.edu.gr/
http://www.tkm.tee.gr/

