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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Ππόγπαμμα για άνεπγοςρ επιζηήμονερ Πολςηεσνικών και Σεσνολογικών σολών και 

σολών Πληποθοπικήρ ςλοποιούν από κοινού ηο ΣΔΔ/ΣΚΜ και ο ΔΠΒΔ 

Το Τεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ και ο Σύνδεζμορ Δπισειπήζεων Πληποθοπικήρ Βοπείος 

Δλλάδορ, ζηο πλαίζιο ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Κενηπική Μακεδονία 2014-2020», 

έσοςν αναλάβει ωρ δικαιούσοι ηην ςλοποίηζη ηηρ Ππάξηρ «Αναβάθμιζη ηων πποζόνηων και 

κηήζη νέων δεξιοηήηων ανέπγων επιζηημόνων πολςηεσνικών και ηεσνολογικών 

ζσολών και ζσολών πληποθοπικήρ ζηοςρ ηομείρ ηων ΣΠΔ ηηρ Ποιόηηηαρ ηων Σεσνικών 

Έπγων, από ηιρ πεπιοσέρ παπέμβαζηρ ηων ηπαηηγικών Βιώζιμηρ Αζηικήρ Ανάπηςξηρ 

(ΒΑΑ) ηηρ Μηηποπολιηικήρ Δνόηηηαρ Θεζζαλονίκηρ»  με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033816. 

Μέζω ηηρ ςλοποίηζηρ ηηρ Ππάξηρ επιδιώκεηαι η πποεηοιμαζία 260 ανέπγων και μακποσπόνια 

ανέπγων επιζηημόνων, αποθοίηων πολςηεσνικών  και ηεσνολογικών ζσολών  και ζσολών 

πληποθοπικήρ, πος καηοικούν ζηην πεπιοσή παπέμβαζηρ ηηρ Σηπαηηγικήρ Βιώζιμηρ Αζηικήρ 

Ανάπηςξηρ ηηρ Μηηποπολιηικήρ Δνόηηηαρ Θεζζαλονίκηρ για ηην ένηαξή ηοςρ ζηην αγοπά 

επγαζίαρ, κςπίωρ με ηην αναβάθμιζη ηων πποζόνηων ηοςρ και ηην κηήζη νέων δεξιοηήηων. 

Η πεπιοσή ηηρ Σηπαηηγικήρ Βιώζιμηρ Αζηικήρ Ανάπηςξηρ Θεζζαλονίκηρ  πεπιλαμβάνει: 

 ηο ζύνολο ηηρ έκηαζηρ ηων Γήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένηρ, Θεζζαλονίκηρ, 

Καλαμαπιάρ, Κοπδελιού – Δςόζμος, Νεάποληρ – Σςκεών, Παύλος Μελά 

 ηη Γ.Δ. Πςλαίαρ ηος Γήμος Πςλαίαρ – Χοπηιάηη 

 ηη ΓΚ Καλοσωπίος ηος Γήμος Γέληα. 

Οι ωθελούμενοι θα εκπαιδεςθούν ζε ανηικείμενα ζε βιώζιμοςρ ηομείρ όπωρ αςηοί ηων ΤΠΔ, ηηρ 

Ποιόηηηαρ και ηων Τεσνικών Έπγων. Σηο πλαίζιο ηος έπγος θα ςλοποιηθούν δπάζειρ 

ζςμβοςλεςηικήρ επαγγελμαηικού πποζαναηολιζμού, εξειδικεςμένηρ καηάπηιζηρ,  πιζηοποίηζηρ 

και ζςμβοςλεςηικήρ μικπήρ επισειπημαηικόηηηαρ. 

Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι, δςνηηικά ωθελούμενοι, άνεπγοι πος καηοικούν ζηην πεπιοσή 

παπέμβαζηρ ηηρ Σηπαηηγικήρ Βιώζιμηρ Αζηικήρ Ανάπηςξηρ ηηρ Θεζζαλονίκηρ, να εκδηλώζοςν 

ηο ενδιαθέπον ζςμμεηοσήρ ηοςρ. 

Σηο πλαίζιο ηηρ Ππάξηρ θα ςλοποιηθούν επηά ππογπάμμαηα καηάπηιζηρ ζηα οποία θα 

ζςμμεηέσοςν 260 ωθελούμενοι, σωπιζμένοι ζε 11 ημήμαηα. Τα θεμαηικά ανηικείμενα ηων 

ππογπαμμάηων και ο απιθμόρ ηων ζςμμεηεσόνηων ζε κάθε ένα έσοςν ωρ εξήρ:  



Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ 

1 Δκηίμηζη  ακινήηων – μησανολογικού εξοπλιζμού & εγκαηαζηάζεων 65 

2 
Αξιολόγηζη & Χπημαηοδόηηζη Τεσνικών Έπγων 

 
50 

3 Δπιζκεςέρ - Αποκαηαζηάζειρ - Δνιζσύζειρ καηαζκεςών από ζκςπόδεμα 50 

4 Σηέλεσορ διασείπιζηρ και αζθάλειαρ ποιόηηηαρ ηποθίμων 20 

5 
Σηέλεσορ πληποθοπικήρ εκπαιδεςμένο ζηην κςβεπνοαζθάλεια και ηην  

αζθάλεια ζςζηημάηων πληποθοπικήρ 
25 

6 
Σηέλεσορ πποζηαζίαρ δεδομένων και ειδικόρ ζςμμόπθωζηρ 

πληποθοπιακών ζςζηημάηων ζηον κανονιζμό - DPO 
25 

7 Σηέλεσορ πληποθοπικήρ εκπαιδεςμένο ζηα ανοικηά δεδομένα 25 

ΤΝΟΛΟ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ 260 

 

 Οι ωθελούμενοι θα λάβοςν εκπαιδεςηικό επίδομα για κάθε ώπα καηάπηιζηρ, ηο οποίο ανέπσεηαι 

ζηο ποζό ηων πένηε εςπώ (5 €) μικηά ανά ώπα καηάπηιζηρ ζςμπεπιλαμβανομένων ηων νόμιμων 

κπαηήζεων. Το ππόγπαμμα έσει διάπκεια 360 ωπών (170 ώπερ θεωπηηικήρ καηάπηιζηρ και 190 

ώπερ ππακηικήρ άζκηζηρ) 

Η Ππάξη ζςγσπημαηοδοηείηαι από  ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη (Δςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΔΚΤ) 

και από εθνικούρ πόποςρ μέζω ηος ΠΓΔ ζηα πλαίζια ηος Δ.Π. «Κενηπική Μακεδονία 2014-

2020». 

Σημειώνεηαι όηι καηά ηην ςλοποίηζη ηων Δνεπγειών Σςμβοςλεςηικήρ, Καηάπηιζηρ και 

Πιζηοποίηζηρ θα εθαπμοζηούν ηα μέηπα και οι καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηην ανηιμεηώπιζη και 

ηον πεπιοπιζμό ηηρ διάδοζηρ ηος κοπωνοϊού COVID-19 πος θα βπίζκονηαι ζε ιζσύ καηά ηον 

σπόνο ςλοποίηζηρ ηων ανηίζηοισων ενεπγειών. 

Η πποθεζμία καηάθεζηρ ηων ηλεκηπονικών αιηήζεων λήγει ζηιρ 20/08/2021 και ώπα 24.00. 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να δοςν ηην ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ, ηοςρ 

δικαιούσοςρ, ηο πλήπερ ππόγπαμμα και ηην αίηηζη πος ππέπει να ςποβάλλεηαι ζηον εξήρ 

ζύνδεζμο: https://edu.teetkm.sepve.org/ 

  

 

                                                               Από ηο Γπαθείο Σύπος ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ 

Σα Γεληία Σύπος ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ καηασωπούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οπγάνωζη Τπηπεζιών/Γπαθείο Σύπος 

https://edu.teetkm.sepve.org/welcome
http://www.tkm.tee.gr/

