
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Α. Ηµερίδα 

Κοινωνικές επιχειρήσεις και µηχανικοί – επιστήµονες/ παρουσίαση σχεδίων -
κοινωνικών επιχειρήσεων 

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013, ώρα 18:00 -αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ (Αθήνα, Νίκης 
4, 1ος όροφος) – είσοδος ελεύθερη 

Το πρόγραµµα 
http://www.iekemtee.gr/el/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%
84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82/eventdetail/535/-
/iekem-tee-koinonikes-epixeiriseis-kai-mixanikoi-epistimones 

Προαιρετική δήλωση συµµετοχής http://goo.gl/rGriV 

Β. Επιδοτούµενα προγράµµατα: 

1. Για την παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής κατάρτισης στον παραγωγικό -τοµέα 
Β’ της οικονοµίας (ορυχεία, µεταλλεία, λατοµεία, άντληση 

πετρελαίου & φυσικού αερίου) 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 4 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 

Στο ΤΕΕ λειτουργεί Γραφείο Υποδοχής για την εξυπηρέτηση των -ενδιαφεροµένων 
(τηλ. 210 3291222 και ώρες 09.00-17.00). 

Αντίστοιχο Γραφείο Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης για το Πρόγραµµα -λειτουργεί 
στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. ΤΕΕ, τηλ. 2118001644, ώρες 10.00-18.00, 

υπεύθυνος κ. ¶γγελος Γιουβάνογλου. 

∆ηλώστε το e-mail σας για να έχετε άµεση επαφή gram.iekemtee@gmail.com 

Στην ιστοσελίδα του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. ΤΕΕ υπάρχει [3]όλη η σχετική µε το 

Πρόγραµµα πληροφόρηση. 
http://www.iekemtee.gr/images/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%94%CE%9F%C
E%A4%CE%9F%CE%8E%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F_%CE%A0%CE%
A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91_%CE%A0
%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97.pdf 

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων µε e-mail- -για 
οτιδήποτε σχετικό προκύπτει, για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
gram.iekemtee@gmail.com 



2. [5]Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή 40 νέων -επιστηµόνων 
(Μηχανικών, Αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών) στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Πράξης "Ανακύκλωση-Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη -
Θεσσαλονίκη" 

http://www.iekemtee.gr/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF
%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-
%CE%B9%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC/4052-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE
%B7-
%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%C
F%82-%CE%B5%CE%25 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων 31/03/2013 

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συµµετοχή 
αυτοαπασχολούµενων (µε 0-3 άτοµα προσωπικό) και εργαζοµένων σε 

επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας σε προγράµµατα -κατάρτισης 
/επανακατάρτισης - 
http://www.iekemtee.gr/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF
%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-
%CE%B9%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC/3647-
%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE
%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%25 

Η πρόσκληση θα παραµείνει ανοικτή µέχρι τη συµπλήρωση του προβλεπόµενου 

αριθµού αιτήσεων των καταρτιζόµενων 

Τα σεµινάρια στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. ΤΕΕ στα πλαίσια της παραπάνω πρόσκλησης θα -
στοχεύσουν στην ανάδειξη της ανάγκης για εισαγωγή καινοτοµιών και νέων 

τεχνολογιών στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, στον συµβουλευτικό -και 
ουσιαστικό ρόλο των µηχανικών σε αυτές, στον τρόπο διασύνδεσης 

µηχανικών µε επιχειρήσεις. 

Γ. Προγράµµατα εκτός ΙΕΚΕΜΤΕΕ 

1. Πρόγραµµα 456 εκατ. ευρώ µε κονδύλια του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση -των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων - 
http://www.iekemtee.gr/el/%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%
B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81
%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/4030-
%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%C
E%B1-456-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-
%CE%B5%CF%85%CF%81%25 



Οι προθεσµίες υποβολής προτάσεων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου µέχρι και -τις 25 
Απριλίου 

2. Ξεκινά στις 14 Ιανουαρίου η υποβολή προτάσεων για τη δράση -ICT4GROWTH - 
http://goo.gl/lfBBM - 

Η προθεσµία για την κατάθεση προτάσεων θα διαρκέσει µέχρι τις 18 -Φεβρουαρίου 
2013 

∆. 2 η̂ Ηµερίδα για το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό -Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου, 5µµ, 
στο ΤΕΕ, Νίκης 4 -∆ήλωση συµµετοχής - http://goo.gl/mFWbs 

Θα απαντηθούν ερωτήµατα, πέραν αυτών που διατυπώνονται στο forum. 

Ερωτήµατα µπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση: tee_iekem@tee.gr, -έως την 
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου. tee_iekem@tee.gr 

 


