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Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΕΕ/ΤΚΜ)»,
και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΒΕ), σύμφωνα
με την Απόφαση Ένταξης, έχουν αναλάβει ως δικαιούχοι την υλοποίηση της Πράξης
«Αναβάθμιση των προσόντων και κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων
πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής στους τομείς των ΤΠΕ
της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, από τις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό
ΟΠΣ 5033816
Ανάδοχος της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» με την από
29/09/2021 σύμβαση ανάθεσης είναι η ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ,
Αντικείμενο της Δράσης
Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των
επαγγελματικών προσόντων 260 ανέργων επιστημόνων αποφοίτων πολυτεχνικών και
τεχνολογικών σχολών
και σχολών πληροφορικής, που κατοικούν στην περιοχή
παρέμβασης της ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για την ένταξη τους
στην αγορά εργασίας κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων
δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους .
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 360 ώρες, 170 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 190 ώρες
πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις για 6 ώρες ημερησίως.
Το σύνολο των 190 ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές
συνθήκες εργασίας .
Τα αντικείμενα κατάρτισης, οι κλάδοι δραστηριότητας των επιχειρήσεων πρακτικής
και οι ειδικότητες των καταρτιζομένων αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα :
Κλάδος επιχειρήσεων
Ειδικότητα καταρτιζομένων
Αντικείμενο Κατάρτισης
πρακτικής άσκησης
Εκτίμηση ακινήτων –
Τεχνικές κατασκευαστικές
μηχανολογικού εξοπλισμού &
εταιρίες,
εγκαταστάσεων
εταιρείες συμβούλων
Αξιολόγηση & Χρηματοδότηση
διαχείρισης έργων
Τεχνικών Έργων
Επισκευές - Αποκαταστάσεις Τεχνικές κατασκευαστικές
Ενισχύσεις κατασκευών από
εταιρίες,
- Απόφοιτοι πολυτεχνικών
σκυρόδεμα
σχολών ,
Στέλεχος διαχείρισης και ασφάλειας Εταιρίες Μεταποίησης
- Απόφοιτοι αντίστοιχων
ποιότητας τροφίμων
τροφίμων
τεχνολογικών σχολών
Στέλεχος πληροφορικής
- Απόφοιτοι σχολών
εκπαιδευμένο στην
πληροφορικής
κυβερνοασφάλεια και την
ασφάλεια συστημάτων
πληροφορικής
Στέλεχος προστασίας δεδομένων και
Εταιρίες πληροφορικής
ειδικός συμμόρφωσης
πληροφοριακών συστημάτων στον
κανονισμό - DPO
Στέλεχος πληροφορικής
εκπαιδευμένο στα ανοικτά
δεδομένα
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Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων, πρέπει να
δηλώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στη φόρμα αίτησης επιχείρησης.
Ο αριθμός των ωφελούμενων που τοποθετείται σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση
πρέπει να είναι εύλογος με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης .
Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν απασχολούν κανένα άτομο με σχέση εξαρτημένης
εργασίας (αυτοαπασχολούμενοι), είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση
ενός (1) καταρτιζόμενου.
Επισημαίνεται ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται ο δανεισμός
καταρτιζόμενων δηλαδή ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική
άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση.
Η Επιχείρηση δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων για όσο
διάστημα συμμετέχει στο έργο. Σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα
απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση,
να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός
του υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο
αριθμός των πρακτικά ασκούμενων.
Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη
σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο
λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.

Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον
εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά
την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό
πλημμελήματος (άρθρ. 5 του Ν.2112/1920).
Οι εργοδότες των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 4 εργάσιμες ημέρες πριν
την έναρξη της πρακτικής άσκησης. τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
έντυπα που αφορούν την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, το Έντυπο 3.3: Αναγγελία
Έναρξης Πρακτικής Άσκησης.
Η Επιχείρηση δεν έχει καμία υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης ή άλλης
αμοιβής ή ασφαλιστικών εισφορών για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των
ωφελούμενων.
Η Επιχείρηση ορίζει Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης ο οποίος είναι εργαζόμενος της ή ο
επιχειρηματίας και ο οποίος θα έχει την ευθύνη των ωφελούμενων και θα συνεργάζονται
με τα στελέχη του αναδόχου ΚΔΒΜ, ιδιαίτερα με τον Επόπτη Πρακτικής Άσκησης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ακόλουθη ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα
https://edu.teetkm.sepve.org/erotematologio-epicheireseon

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3

