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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός του Οδηγού Επαγγελμάτων Πτυχιούχων του Τμήματος Πολιτικών
Δομικών Έργων του ΑΤΕΙ Σερρών είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και
αποφοίτους του Τμήματος να σχεδιάσουν κατάλληλα την επαγγελματική
τους πορεία.
Συντάχθηκε για να συμβάλει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση
και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς είναι ένα εργαλείο
πληροφόρησης για τα επαγγέλματα που μπορούν να ασκήσουν κατά την
αποφοίτησή τους.
Αναφέρεται στα θέματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, στις
διαδικασίες για την απόκτηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος, στα
δυνητικά πεδία απασχόλησης, στους όρους αμοιβής και απασχόλησης,
στις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και
σε άλλες χρήσιμες για τους πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών
Δομικών Έργων πληροφορίες.
Οι βασικές ενότητες του οδηγού είναι οι εξής:
· Περιγραφή του τμήματος- Προγράμματος σπουδών
· Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
· Επαγγελματικά δικαιώματα
· Ασφάλιση
· Ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν μετά την απόκτηση του
πτυχίου για την έναρξη του επαγγέλματος.
Ειδικότερα στον Οδηγό κατά κεφάλαιο αναφέρονται:
Κεφάλαιο 1:
Ο σκοπός και η μεθοδολογία εκπόνησης του οδηγού.
Κεφάλαιο 2:
Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων.
Κεφάλαιο 3:
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Κεφάλαιο 4:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα πεδία απασχόλησης των
πτυχιούχων Πολιτικών Δομικών Έργων.
Κεφάλαιο 5:
Γενικές πληροφορίες για εργασία στο δημόσιο τομέα.
Κεφάλαιο 6:
Δομές πληροφόρησης - στήριξης και χρηματοδοτικά προ-γράμματα.
Κεφάλαιο 7:
Ασφαλιστικά θέματα.
Κεφάλαιο 8:
Προτάσεις και συμπεράσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
1.1 Σκοπός και αντικείμενο του Οδηγού
Σκοπός του παρόντος Οδηγού Επαγγελμάτων Πτυχιούχων του Τμήματος
Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών είναι να αποτελέσει ένα
ενημερωμένο και σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης των Πτυχιούχων του
Τμήματος σε σημαντικά θέματα που αφορούν στην επαγγελματική τους
σταδιοδρομία.
Ο Οδηγός απευθύνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών
Δομικών Έργων, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τις
εξελίξεις των τελευταίων ετών στο επάγγελμά τους.
Παρέχει τα βασικά στοιχεία, αλλά και πηγές για περαιτέρω
πληροφόρηση και ενημέρωση, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
ανατρέξουν και να εντοπίσουν πιο εξειδικευμένα θέματα.
Ιστορικό
Το 1979 ιδρύθηκε το Κέντρο Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) Σερρών. Αργότερα, το 1983 καταργήθηκε το
ΚΑΤΕΕ και ιδρύθηκε το ΤΕΙ/Σ με τον νόμο 1404/83 (ΦΕΚ
173/24.11.84 τ.Α’), με τον οποίο ιδρύθηκαν και λειτουργούν και όλα τα
υπόλοιπα ΤΕΙ της Ελλάδος. Το 1983 ιδρύεται στο ΤΕΙ/Σ το Τμήμα
Πολιτικών, με δύο Κατευθύνσεις:
· Δομικών Έργων και
· Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων.
Το 1985 ιδρύεται το Τμήμα Πολιτικών Έργων (Π.Δ. 561/85, ΦΕΚ
19/27.11.85), το οποίο ενσωμάτωσε την «Κατεύθυνση Δομικών Έργων».
Η Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων καταργήθηκε.
Με τους Νόμους 2916/01 και 3549/07 τα ΤΕΙ υπάγονται στον
Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Στόχοι
Σύμφωνα με τον Νόμο 3549/07 τα ΑΕΙ έχουν ως αποστολή:
· Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη
διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.
· Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να
αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική
επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της
δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της
αλληλεγγύης.
· Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών,
πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της
κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και
της κοινωνικής συνοχής.
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·

·

Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση
και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών,
επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς
του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να συμμετέχουν στην
αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την
ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.
Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλων και της
ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τα Τ.Ε.Ι. είναι Ν.Π.Δ.Δ. και αυτοδιοικούνται στα πλαίσια του ιδρυτικού
τους νόμου. Αποστολή των ιδρυμάτων αυτών είναι να παρέχουν
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή
επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων στο
επάγγελμα, να συμβάλλουν στη δημιουργία πτυχιούχων ικανών να
συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής στην τεχνολογική, οικονομική,
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
Σήμερα σπουδάζουν στα ελληνικά Τ.Ε.Ι. περί τις 330.000 εγγεγραμμένοι
σπουδαστές, σε διάφορες Σχολές και Τμήματα, δημιουργώντας
πτυχιούχους επαγγελματίες σε ένα εκτενέστατο φάσμα γνωστικών
αντικειμένων, που καλύπτει πρακτικά όλους τους τομείς της ελληνικής
οικονομίας. Είναι λοιπόν αυτονόητη η σημασία αφενός μεν του σωστού
επαγγελματικού προσανατολισμού των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. αφετέρου δε η
δημιουργία από πλευράς των Ιδρυμάτων γνωστικών αντικειμένων, που να
μπορούν να ανταποκρίνονται στις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες
της ελληνικής οικονομίας.
Η αυξανόμενη ανεργία στο χώρο των νέων επιστημόνων και ο έντονος
ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας δημιουργεί δυσκολίες σε όλους τους
πτυχιούχους. Η αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τις υπάρχουσες
δυνατότητες της αγοράς εργασίας και τα χαρακτηριστικά του κάθε
επαγγέλματος μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στη σωστή επιλογή και το
σωστό εξαρχής προσανατολισμό των πτυχιούχων, στην ανεύρεση
εργασίας και τη χάραξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
1.2 Μεθοδολογία
Το πεδίο απασχόλησης των πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. και ειδικότερα των
Πολιτικών Δομικών Έργων είναι εκτενέστατο και υπερβαίνει τα όρια ενός
και μόνον Οδηγού. Υπό το πρίσμα αυτό το παρόν έργο υλοποιήθηκε με
μία δομημένη μεθοδολογία, με κύρια σημεία εστίασης:
·
·
·

Την άμεση και σαφή ενημέρωση του χρήστη.
Το υφιστάμενο περιεχόμενο και πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών.
Τη μεθοδολογική προσέγγιση με τρόπο ώστε να είναι ανοικτός σε
τυχόν αλλαγές και νέες πληροφορίες που θα προκύψουν με την
πάροδο του χρόνου.
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Η σύνταξη του Οδηγού βασίστηκε στον αντίστοιχο οδηγό του Τμήματος
που συντάχθηκε στο οικείο Τ.Ε.Ι. το έτος 2006 - και του οποίου αποτελεί
ανανέωση και επικαιροποίηση - και πηγές του Οδηγού αποτέλεσαν οι
σχετικοί με το αντικείμενο διερεύνησης φορείς. Ειδικότερα, στοιχεία για
τη σύνταξη του Οδηγού αντλήθηκαν από:
·
·
·
·
·
·

Τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι. στα οποία υπάρχουν Τμήματα
Πολιτικών Δομικών Έργων (ειδικότερα το Γραφείο Διασύνδεσης του
Τ.Ε.Ι. Σερρών).
Επαγγελματικούς φορείς των πτυχιούχων Δομικών και την
Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών
(Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).
Το Υπουργείο Παιδείας.
Άλλους Επαγγελματικούς Οδηγούς.
Σχετικά Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και
άλλες πηγές που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.1 Περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών
Έργων
2.1.1 Αποστολή και Γνωστικό αντικείμενο σπουδών
Το σύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον με κύρια
χαρακτηριστικά, την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και τη
διασύνδεσή τους με την παραγωγή και την οικονομία, τη διεθνοποίηση
των αγορών, τις εξελίξεις στην Ε.Ε. με τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς,
της ευρωζώνης και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτές, τη μετάβαση
των βαλκανικών χωρών και των χωρών της Αν. Ευρώπης στην οικονομία
της αγοράς και τη διεύρυνση της Ε.Ε. προς αυτές, διαμορφώνουν ένα
νέο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, των τεχνικών γραφείων καθώς
και εφαρμογής και ανάπτυξης της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού
και Τεχνολόγου Μηχανικού στους δημόσιους και ιδιωτικούς
οργανισμούς. Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων έχει ως Αποστολή να
προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και
την επιστήμη του Μηχανικού Δομικών Έργων, να παρέχει στους
σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια
κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και
εξέλιξη, να εκπαιδεύει νέους Τεχνολόγους Μηχανικούς υψηλής
ποιοτικής στάθμης.
Στο νέο αυτό πλαίσιο το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος
Πολιτικών Δομικών Έργων του ΑΤΕΙ Σερρών καλύπτει το γνωστικό
αντικείμενο της Επιστήμης του Μηχανικού στο επίπεδο της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα σύμφωνα με τις τεχνολογικές απαιτήσεις της Κοινωνίας της
Πληροφορίας. Επί πλέον στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα
Πολιτικών Δομικών Έργων προωθεί την επιστημονική και εφαρμοσμένη
τεχνολογική έρευνα στα πεδία του γνωστικού του αντικειμένου,
αναπτύσσει
συνεργασίες
με
άλλα
εκπαιδευτικά
ιδρύματα,
επιστημονικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς.
Στους ειδικούς στόχους του Τμήματος περιλαμβάνονται:
·
·
·
·

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών για την
σύνταξη μελετών (αρχιτεκτονική, στατική και τοπογραφική)
κτιριακών έργων.
Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών για την
επίβλεψη
(στατική
και
κάθε
είδους
οικοδομική
–
κατασκευαστική) κτιριακών έργων.
Συμμετοχή των αποφοίτων ως μελετητικά στελέχη σε μεγάλα
μελετητικά γραφεία για την μελέτη κάθε είδους κτιριακού έργου.
Συμμετοχή των αποφοίτων
ως
στελέχη
σε
μεγάλες
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

κατασκευαστικές εταιρείες για την επίβλεψη της κατασκευής
κάθε είδους κτιριακού έργου.
Στελέχωση Δημοσίων Υπηρεσιών, κυρίως του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Στελέχωση των «Τεχνικών Υπηρεσιών» Υπουργείων και Δημοσίων
ή μεγάλων Ιδιωτικών Οργανισμών σε σχέση με την κτιριακή
υποδομή τους.
Συνεργασία με τοπικούς φορείς μηχανικών κατασκευαστών της
περιοχής.
Συνεργασία με τοπικούς κατασκευαστές δομικών υλικών.
Οργάνωση συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των αποφοίτων σχετικά
με νέες πολεοδομικές διατάξεις, κατασκευαστικούς κανονισμούς
κ.ά.
Οργάνωση διαρκούς επιμόρφωσης μέσω του Ινστιτούτου διά
Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ).
Συνεργασία με αντίστοιχα τμήματα άλλων ΑΕΙ, Φορείς και
Ερευνητικά Κέντρα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Διοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, είτε
αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ.
Παραγωγή Τεχνολογικής, Εφαρμοσμένης και Βασικής Έρευνας
μέσω Ερευνητικών Προγραμμάτων.

2.1.2 Γνωστικοί στόχοι σε σχέση με το επάγγελμα Πολιτικού
Δομικών Έργων
Το Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων
διαπραγματεύεται την εφαρμογή του τεχνολογικού, οικονομικού,
διαδικαστικού, θεσμικού και δεοντολογικού πλαισίου στο σχεδιασμό, την
οργάνωση, τον έλεγχο και τη διαχείριση περιβάλλοντος, των συστημάτων
παραγωγής και εκμετάλλευσης οικοδομικών έργων, περιλαμβανομένων
της αρχιτεκτονικής διάπλασης, των οικοδομικών λεπτομερειών, του
υπολογισμού και του σχεδιασμού φέροντος οργανισμού, της παθολογίας
των κατασκευών, της τεχνολογίας των οικοδομικών υλικών και της
ενσωμάτωσής τους στα οικοδομικά έργα. Τέλος την αξιοποίηση της
οικοδομήσιμης γης μέσα στα παραπάνω πλαίσια.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Πτυχιούχος του Τμήματος
αποκτά τις απαραίτητες Επιστημονικές και Τεχνολογικές γνώσεις και
ικανότητα για να μπορεί :
·
·

·

Να απασχολείται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου
του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως υπεύθυνος ή
στέλεχος σχετικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.
Να
εφαρμόζει
σύγχρονες
επιστημονικές,
τεχνολογικές,
εργοταξιακές, ερευνητικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, θεσμικές
και δεοντολογικές πρακτικές και μεθόδους στην άσκηση του
επαγγέλματός του.
Να μπορεί να ασκήσει με επάρκεια οποιεσδήποτε επαγγελματικές
δραστηριότητες είτε αυτές καθιερώθηκαν θεσμικά από τη πολιτεία
ως καλύπτουσες τις ωφελιμιστικές ανάγκες της κοινωνίας όπως του
μελετητή, επιβλέποντα και κατασκευαστή σε κατασκευές,
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επισκευές, βελτιώσεις, αναστυλώσεις και κατεδαφίσεις, είτε αυτές
ανταποκρίνονται στη ζήτηση από το κοινωνικό περιβάλλον όπως,
ενδεικτικά, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σχεδιασμού,
παραγωγής, διαχείρισης, διάθεσης, μεσιτείας οικοδομικών
μηχανημάτων, υλικών, οικοδομών και τεχνογνωσίας.
2.1.3 Δομή των σπουδών
Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ
Σερρών είναι οκτώ (8) εξάμηνα, όπως προβλέπεται στο Νόμο 2916 (ΦΕΚ
114/11-6-2001).
Κατά τη διάρκεια των (4) πρώτων εξαμήνων δίνεται μια ενιαία βασική
εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου (5ου), έκτου (6ου) και
έβδομου (7ου) εξάμηνου γίνονται μαθήματα Ειδικής Υποδομής. Στο
τελευταίο (8ο) εξάμηνο ολοκληρώνονται οι σπουδές με την πρακτική
άσκηση (6 μηνών) και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Επιπρόσθετα
παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης κατ’ επιλογήν εξειδικευμένων
μαθημάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος.
Το Τμήμα απονέμει πτυχίο μετά από ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση
οκτώ (8) εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων στις
σπουδές περιλαμβάνονται τα μαθήματα του Τομέα Γενικών Μαθημάτων,
Διοίκησης και Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων, τα μαθήματα του
Τομέα Αρχιτεκτονικών Μαθημάτων, και τα μαθήματα του Τομέα
Δομοστατικών Μαθημάτων.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών δεν μπορούν να
υπερβαίνουν τα 40 σε αριθμό και οφείλουν να είναι μέσα στα
επιτρεπόμενα όρια του Φόρτου Εργασίας για τον σπουδαστή. Μία ομάδα
υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών παρέχεται με την
μορφή Ομάδων Μαθημάτων Επιλογής που αναφέρονται ενδεικτικά και
δυνητικά και δίνουν τη δυνατότητα στον σπουδαστή να επιλέξει όποια
μαθήματα ταιριάζουν στις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του. Τα
μαθήματα της κάθε ομάδας αποτελούν μαθήματα του ίδιου γνωστικού
αντικειμένου που διαμορφώνουν μια άτυπη εξειδίκευση και προσφέρουν
την ευελιξία και επιλογή στον σπουδαστή να καταρτιστεί σε επί μέρους
τομείς της ειδικότητάς του που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το όγδοο
εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας
και την πρακτική άσκηση (δηλαδή την άσκηση στο επάγγελμα).
Η Πτυχιακή Εργασία δίνει την δυνατότητα στον τελειόφοιτο σπουδαστή:
·

·
·

Να εμβαθύνει σε μια περιοχή ενός μαθήματος, είτε με
πειραματική, είτε με συνθετική εργασία και με κατάλληλη
βιβλιογραφική υποστήριξη με έμφαση στην ανάπτυξη των
προσωπικών ικανοτήτων και ενδιαφερόντων του.
Να αποκτήσει την ικανότητα μελλοντικών ατομικών αναζητήσεων
για την κάλυψη επιστημονικών και τεχνολογικών αναγκών.
Να συμβάλλει στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας του Τμήματος.
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Η Πρακτική Άσκηση είναι διαρκείας έξι (6) μηνών και
πραγματοποιείται σε χώρους εργασίας της ειδικότητας με σκοπό την
εμπέδωση των γνώσεων των προηγουμένων εξαμήνων, την παροχή
δυνατοτήτων ανάπτυξης πρωτοβουλιών, την δυνατότητα ανάπτυξης
ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, την απόκτηση εμπειρίας από την
άσκηση του επαγγέλματος και την εξοικείωση με την ομαδική εργασία.
Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας του
σπουδαστή και κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό
διδακτικών μονάδων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς
πιστωτικών μονάδων (σύστημα διδακτικών μονάδων ECTS). Το τυπικό
εξαμηνιαίο πρόγραμμα καθορίζεται σε τριάντα (30) διδακτικές μονάδες
για όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, οι οποίες και κατανέμονται σε κάθε
μάθημα του εξαμήνου σε αντιστοιχία των ωρών διδασκαλίας, του βαθμού
δυσκολίας κάθε μαθήματος και του Φόρτου Εργασίας του σπουδαστή για
να σπουδάσει επιτυχώς ένα μάθημα. Για την πτυχιακή εργασία και τη
πρακτική άσκηση που γίνονται στο όγδοο εξάμηνο αντιστοιχούν είκοσι
(20) και δέκα (10) διδακτικές μονάδες αντίστοιχα.
2.2 Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών
Έργων του Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1o εξάμηνο
1
2
3
4
5

ΜΑΘΗΜΑ
ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
ΜΓΥ
2
1 1 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
ΜΓΥ
3
2 0 5
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΜΕΥ
4
0 2 6
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΜΓΥ
1
0 4 5
ΦΥΣΙΚΗ
ΜΓΥ
2
0 2 4
ΣΥΝΟΛΟ
12 3 9 24

Φ.Ε. Δ. Μ.
8
5
11
7
14
9
7
4
8
5
48
30

2o εξάμηνο
1
2
3
4
5
6

ΜΑΘΗΜΑ
ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
ΜΓΥ
4
1
0 5
ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΕΥ
4
1
2 7
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΥ
2
0
2 4
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΕΥ
2
0
2 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΓΥ
0
0
3 3
ΜΟΣ Η/Υ Ι
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΜΓΥ
0
0
3 3
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ
ΣΥΝΟΛΟ
12 2 12 26
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Φ.Ε. Δ. Μ.
13
8
15
9
8

5

8

4

3

2

3

2

50

30

3o εξάμηνο
1
2
3
4
5
6

ΜΑΘΗΜΑ
ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΜΕΥ
2
0 3 5
ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
ΜΕ
4
1 1 6
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΓΥ
2
1 0 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΜΓΥ
0
0 2 2
Η/Υ ΙΙ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΜΕ
3
0 5 8
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΟΝΑ
2
0 0 2
ΣΥΝΟΛΟ
13 2 11 26

Φ.Ε. Δ. Μ.
9
5
14
8
7
4
2

2

14
6
54

8
3
30

4o εξάμηνο

1
2
3
4
5

ΜΑΘΗΜΑ
ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΜΕ
3
1 3
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι
ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ
ΜΕ
3
0 2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΜΕ
2
1 3
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΕY
2
1 2
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟY
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΟΝΑ
2
0 0
ΣΥΝΟΛΟ

12

3

Σ Φ.Ε. Δ. Μ.
7

13

8

5

11

7

6

10

6

5

9

6

2

6

3

10 25 49

30

5o εξάμηνο
1
2

3

4
5

ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΙΙ
ΚΟΣΤΟΣ &
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΞΥΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. Δ. Μ.
ΜΕ
1
1
3 5
7
5
ΜΕ

3

0

3

6

12

7

ΜΕΥ

2

1

2

5

9

6

ΜΕ

3

1

2

6

12

8

ΔΟΝΑ

2

1

0

3

7

4

11

4
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10 25 47

30

6o εξάμηνο
1
2
3
4
5
6

ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ)
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Β
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. Δ. Μ.
ΜΕΥ
3
0
3 6 12
7
ΜΕ

2

1

0

3

7

3

ΜΕ

2

1

2

5

9

5

ΜΕΥ
ΜΕΥ
ΜΕ

3
2
2
14

0
0
0
2

2
1
2
10

5 11
3
7
4
8
26 54

6
4
5
30

Επιλογή Α [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)]
ΜΑΘΗΜΑ
ΧΑΡΑΚΤ.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΕ
1
ΜΕΥ
ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
2
ΜΕΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιλογή Β [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)]
ΜΑΘΗΜΑ
ΧΑΡΑΚΤ.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
1
ΜΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ
3
ΜΕ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

7o εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ
2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ3
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
5 ΕΠΙΛΟΓΗ Γ
6 ΕΠΙΛΟΓΗ Δ
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. Δ. Μ.
ΜΕΥ

2

2

0

4

8

5

ΜΕ

2

0

3

5

9

6

ΜΕΥ

2

1

0

3

7

4

ΜΕ

2

0

2

4

8

5

ΜΕ
ΜΕΥ

2
2
12

0
0
3
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3 5
9
2 4
8
10 25 49

5
5
30

Επιλογή Γ [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)]
ΜΑΘΗΜΑ
ΧΑΡΑΚΤ.
1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΜΕ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΜΕ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Επιλογή Δ [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)]
ΜΑΘΗΜΑ
ΧΑΡΑΚΤ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ
3 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ
ΜΕΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ
3
ΜΕΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ

8o εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑ
1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. Δ. Μ.
20
20
30
10
50
30

Θ: ΘΕΩΡΙΑ
Ε: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Α.Π.: ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
Σ: ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Ε.: ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ.Μ.: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 39
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 43

ΚΑΙ

ΚΑΤ'

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Το θεωρητικό μέρος των κατ' επιλογήν
υποχρεωτικών μαθημάτων του Τμήματος που δεν θα επιλέξει ο
σπουδαστής και το θεωρητικό μέρος μαθημάτων των άλλων Τμημάτων
που λειτουργούν στο ΤΕΙ Σερρών της ΣΤΕΦ & ΣΔΟ.
ΜΓΥ: 9 (23%) - ΜΕΥ: 13 (32%) - ΜΕ: 14 (35%) - ΔΟΝΑ: 4 (10%).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μ.Γ.Υ:
Μαθήματα γενικής υποδομής
Μ.Ε.Υ:
Ομάδα μαθημάτων ειδικής υποδομής
Μ.Ε:
Ομάδα μαθημάτων ειδικότητας
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ΔΟΝΑ:

Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών σπουδών

Μ.Γ.Υ:
Μ.Ε.Υ:
Μ.Ε:
ΔΟΝΑ:

20
25
25
10

-

30%
35%
35%
20%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι
ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΚΗ Ι (θεωρία ή εργαστήριο)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΙI
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ H/Y II
ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ H/Y I
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

2.3 Εισαχθέντες στα ΤΕΙ και στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών
Έργων
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν ενδεικτικά τα στοιχεία των
νεοεισερχομένων σπουδαστών στα ΤΕΙ το 2007, τον αριθμό των φοιτητών
ανά 1000 κατοίκους το έτος 2002 και τους εισακτέους στο Τμήμα
Πολιτικών Δομικών Έργων.
Πίνακας 2.1: Αριθμός εισαχθέντων στα ΑΤΕΙ 2007-8
Ίδρυμα
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Πειραιά

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΤΕΙ Λάρισας

Πόλη
Αθήνα
Πειραιάς
Σπέτσες
Θεσσαλονίκη
Κιλκίς
Μουδανιά
Κατερίνη
Λάρισα
Καρδίτσα
Τρίκαλα
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Α’έτος εγγ. 2007-8
5.482
5.482
1.583
1.632
49
3.982
116
4.295
35
162
3.168
3.785
536
81

Ίδρυμα
ΤΕΙ Πάτρας

ΤΕΙ Κρήτης

ΤΕΙ Καβάλας
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
ΤΕΙ Χαλκίδας
ΤΕΙ Μεσολογγίου
ΤΕΙ Σερρών
ΤΕΙ Καλαμάτας
ΤΕΙ Λαμίας

ΤΕΙ Ηπείρου

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σύνολο
Πηγή: ΥΠΕΠΘ

Πόλη
Πάτρα
Αμαλιάδα
Πύργος
Αίγιο
Ηράκλειο
Χανιά
Ρέθυμνο
Σητεία
Ιεράπετρα
Αγ. Νικόλαος
Καβάλας
Δράμα
Κοζάνη
Καστοριά
Φλώρινα
Γρεβενά
Χαλκίδα
Θήβα
Μεσολόγγι
Ναύπακτος
Σέρρες
Καλαμάτα
Σπάρτη
Λαμία
Άμφισσα
Καρπενήσι
Άρτα
Ιωάννινα
Πρέβεζα
Ηγουμενίτσα
Αργοστόλι
Ληξούρι
Λευκάδα
Ζάκυνθος
Αθήνα
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Α’έτος εγγ. 2007-8
2.919
122
3.845
485
319
2.766
325
97
4.203
354
474
187
1.996
2.221
225
2.156
1.087
3.722
222
257
1.592
1.801
209
1.672
2.046
374
2.097
2.097
855
1.145
290
1.798
1.880
47
45
912
1.310
3.071
503
346
551
995
149
216
79
531
531
42.574
42.574

Πίνακας 2.2: Φοιτητές ανά 1000 κατοίκους 2002

Περιφέρεια

Πόλη

Αριθμός
Τμημάτων

Εισακτέοι
2002

ΠανεπιΤΕΙ
στήμια
Αττικής

1. Αθήνα Πειραιάς
2. Λαμία
3. Λιβαδειά
Κεντρικής 4. Θήβα
Ελλάδας
5. Χαλκίδα
6. Άμφισσα
7. Καρπενήσι
8 . Ναύπακτος
9. Μεσολόγγι
Δυτικής
10. Αγρίνιο
Ελλάδας
11. Πάτρα
12. Αίγιο
13. Πύργος
14. Αμαλιάδα
15. Τρίπολη
16. Σπάρτη
Πελοποννή- 17. Καλαμάτα
σου
18. Άργος
19. Ναύπλιο
20. Κόρινθος
21. Ζάκυνθος
22. Αργοστόλι
Ιονίου
23. Ληξούρι*
24. Λευκάδα
25. Κέρκυρα
26. Ιωάννινα
27. Άρτα
Ηπείρου
28. Πρέβεζα
29. Ηγουμενίτσα
30. Λάρισα
Θεσσαλίας 31. Βόλος
32. Τρίκαλα
33. Καρδίτσα
34. Καστοριά
Δυτικής
35. Φλώρινα
Μακεδονίας 36. Κοζάνη
37. Πτολεμαΐδα
38. Γρεβενά
39. Βέροια
Κεντρικής 40. Νάουσα
Μακεδονίας 41. Έδεσσα
42. Γιαννιτσά

73
0
0
0
0
0
0
0
0
2
21
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
14
0
0
0
2
11
1
1
0
3
1
0
0
0
0
0
0

45
5
0
0
5
1
1
0
6
0
11
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
1
1
0
0
3
5
2
3
13
0
0
2
2
3
8
0
0
0
0
0
0
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21.345
1.270
0
0
1.670
280
250
0
1.960
190
5.660
0
0
0
120
0
1.880
0
0
0
0
240
140
0
345
3.005
1.210
480
710
3.790
855
95
490
650
1.335
2.635
0
0
0
0
0
0

Εκτίμηση Πληθυσμός Φοιτητές
αριθμού (απογραφή ανά 1000
φοιτητών
2001)
κατοίκους

91.900
5.100
0
0
6.700
1.100
1.000
0
7.800
800
24.300
0
0
0
500
0
7.500
0
0
0
0
1.000
600
0
1.300
12.300
4.900
1.900
2.900
15.100
3.700
400
2.200
2.600
5.400
10.600
0
0
0
0
0
0

3.162.000
59.000
22.000
23.000
55.000
10.000
9.000
17.000
18.000
54.000
165.000
28.000
36.000
32.000
29.000
18.000
57.000
28.000
17.000
36.000
16.000
13.000
8.000
11.000
41.000
70.000
23.000
20.000
14.000
124.000
114.000
52.000
38.000
16.000
17.000
48.000
36.000
16.000
48.000
22.000
25.000
30.000

29
86
0
0
122
110
111
0
433
15
147
0
0
0
17
0
132
0
0
0
0
77
75
0
32
176
213
95
207
122
32
8
58
163
318
221
0
0
0
0
0
0

43. Κατερίνη
44. Θεσσαλονίκη
45. Κιλκίς

47. Μουδανιά*
48. Σέρρες
49. Καβάλα
50. Δράμα
Ανατολικής
51. Ξάνθη
Μακεδονίας
52. Κομοτηνή
& Θράκης
53. Αλεξανδρ/πολη
54. Διδυμότειχο
55. Ορεστιάδα
56. Μύρινα
57. Μυτιλήνη
Βορείου
58. Χίος
Αιγαίου
59. Βαθύ Σάμου
60. Καρλόβασι*
61. Ερμουπόλη
Νοτίου
62. Κως
Αιγαίου
63. Ρόδος
64. Χανιά
65. Ρέθυμνο
66. Ηράκλειο
Κρήτης
67. Άγιος
68. Σητεία*
69. Ιεράπετρα
70.Νεάπολη*
Σύνολο
Πηγή: ΥΠΕΠΘ

0
46
0

0
20
1

0
11.810
180

0
50.800
700

56.000
709.000
25.000

0
72
28

0
1
0
0
5
7
4
0
2
0
6
3
0
3
1
0
3
4
9
8
0
0
0
0
237

1
6
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
11
1
1
0
0
176

180
2000
2130
210
670
1650
515
0
260
0
695
300
0
315
65
0
565
840
1415
3515
100
100
0
0
78120

700
8000
8500
800
3400
6600
2400
0
1300
0
2800
1300
0
1300
400
0
>2.200
4100
5700
14800
300
400
0
0
328100

17000
56000
64000
55000
52000
53000
53000
19000
22000
7000
36000
23000
12000
10000
14000
17000
55000
53000
32000
138000
20000
14000
23000
7000
6330000

41
143
133
15
65
125
45
0
59
0
78
57
0
130
29
0
40
77
178
107
15
29
0
0

Πίνακας 2.3: Εισαχθέντες και αποφοιτήσαντες στο Τμήμα
Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών ετών 2006 – 2011
Αριθ.
Αριθ.
εισακτέων
πτυχιούχων
2011-12
225
97
2010-11
252
57
2009-10
242
143
2008-09
241
125
2007-08
237
182
2006-07
274
119
Πηγή: Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών
Ακαδ. έτος
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Αριθ. μονίμων
καθηγητών
15
15
13
13
13
13

Πίνακας 2.4: Εισαχθέντες στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων
ΤΕΙ Σερρών το 2011
α/α
1

Βαθ.
1ου
Απόφοιτοι Ημερησίων Ενιαίων Λυκείων
166
166
16,17

Θέσεις

Επιτυχ.

Βαθ.
τελευτ.
9,08

Απόφοιτοι Ημερησίων Ενιαίων Λυκείων – Ειδικών Κατηγ. (Πολύτ.
κλπ)
2
10
9
10,03
7,20

3

4

5

Απόφοιτοι Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων
2
2
5,22

5,05

Απόφοιτοι Ημερησίων Ενιαίων Λυκείων 10%
24
24
17,10
12,21
Απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ή ΤΕΕ) Ημερησίων
48
48
1765

915

Απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ή ΤΕΕ) Ημερησίων – Ειδικών Κατηγ. (Πολύτ.
κλπ)
6
2
2
877
766

7

Απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ή ΤΕΕ) Εσπερινών
2
2
267

Πηγή: Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών
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239

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.1 Γενικές πληροφορίες
Ο πτυχιούχος των Τ.Ε.Ι. μετά το πέρας των σπουδών του μπορεί να
συνεχίσει για μεταπτυχιακές σπουδές, είτε στα Ελληνικά Πανεπιστήμια /
Τ.Ε.Ι. είτε στα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Οι όροι
Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρονται σε προγράμματα εξειδίκευσης
των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που
τους ενδιαφέρει, με τελικό στόχο την προώθηση της έρευνας και της
τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη χώρα μας μια
συνεχής αύξηση της ζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών από τους
πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., ενώ συγχρόνως, αυξάνεται ο αριθμός εργοδοτικών
φορέων που επιθυμούν ή και απαιτούν την κατοχή ενός
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ως απόδειξη επιθυμητών ικανοτήτων,
εμπειριών και εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων. Όσον αφορά στην
υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία
των μεταπτυχιακών σπουδών, συνοπτικά ισχύουν τα ακόλουθα:
·

Με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου 2327/95, για πρώτη φορά οι
πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. μπορούν να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές
σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. κάτω από προϋποθέσεις. Με το Νόμο
2916/2001, που αποσαφήνισε το ρόλο των Τ.Ε.Ι. και των
αποφοίτων τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καταργείται το
παραπάνω άρθρο και ισχύουν τα παρακάτω:
o Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι και Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. συμμετέχουν στα
Προγράμματα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
των
Πανεπιστημίων με
τις
ίδιες
προϋποθέσεις
που
ισχύουν
για
τους Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού
Τομέα.
o Δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών σε Ελληνικά Ιδρύματα και στους
κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. τμημάτων
σχολών που καταργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο.
o Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
των ήδη αποκτηθέντων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο
εξωτερικό από τους Πτυχιούχους της κατηγορίας αυτής.

·

Με το ισχύον (μέχρι το 2008) νομοθετικό πλαίσιο:
o Δινόταν η δυνατότητα σύμπραξης των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.
στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με
ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
o Δινόταν
επίσης
η
δυνατότητα
σύμπραξης
και
συνδιοργάνωσης των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία
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Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή
Πανεπιστήμια του εσωτερικού.
o Αναγνωρίστηκαν τα Π.Μ.Σ. που λειτουργούσαν ήδη στα
Τ.Ε.Ι. και ανοίγεται ο δρόμος για την ίδρυση και λειτουργία
και άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε αυτά.
·

Με τον Νόμο 3685/2008 δόθηκε η δυνατότητα αυτοδύναμης
διεξαγωγής ΜΠΣ και στα Τ.Ε.Ι. και ήδη λειτουργεί ένα ικανός
αριθμός ΜΠΣ στα Τ.Ε.Ι. της χώρας.

Τα εγκεκριμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν
σήμερα, απευθύνονται σε όλους σχεδόν τους κλάδους των επιστημών και
εμπλουτίζονται συνεχώς με την προσθήκη νέων. Η διάρκεια σπουδών
κυμαίνεται από ένα έως δύο έτη.
Τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται
για
την
εισαγωγή
σε
μεταπτυχιακό
πρόγραμμα
διαφοροποιούνται ανάλογα με τις
προϋποθέσεις που θέτει το τμήμα που οργανώνει το πρόγραμμα, αλλά
και ανάλογα με τον κλάδο σπουδών.
Σε
γενικές
γραμμές
δικαιολογητικά:
·
·
·
·
·

απαιτούνται

συνήθως

τα

Αίτηση στο τμήμα.
Πτυχίο με αναλυτική βαθμολογία και ισοτιμία
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όταν αυτό έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό.
Βιογραφικό Σημείωμα.
Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον δύο).
Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής ή άλλης γλώσσας.

παρακάτω

από

τον

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Διαχείρισης του ΠΜΣ, καθορίζει με
σχετική απόφαση τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον
ορισμό συμπληρωματικών ή την εξέταση του υποψηφίου σε ορισμένα
μαθήματα. Επιπλέον οι υποψήφιοι καλούνται και για προσωπική
συνέντευξη από την επιτροπή του ΠΜΣ.
Σχετικά με την απόκτηση διδακτορικού, αυτό απονέμεται από το
τμήμα στο οποίο εκπονείται και έχει ελάχιστη διάρκεια 3 έτη (η μέγιστη
μπορεί να φτάσει και τα 8). Οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται και τα απαιτούμενα προσόντα διαφοροποιούνται ανάλογα
με το τμήμα, στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή. Βασική
προϋπόθεση είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Τα δικαιολογητικά
συνήθως που ζητούνται είναι:
·
·
·
·

Αίτηση.
Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος.
Βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
Περιληπτική ανάλυση του τίτλου και της μεθοδολογίας έρευνας
που θα ακολουθηθεί κατά την εκπόνηση της διδακτορικής
διατριβής.
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Αναλυτικές πληροφορίες, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
μπορεί να αντλήσει κανείς από τα Γραφεία Διασύνδεσης που λειτουργούν
στα Τ.Ε.Ι.
3.2 Βασικά κριτήρια επιλογής υποψήφιων στα Π.Μ.Σ.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή υποψηφίων στα Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από μέλη
του διδακτικού προσωπικού του εκάστοτε τμήματος. Για τις επιτροπές
επιλογής υποψήφιων στα προγράμματα υπάρχουν κάποια βασικά
κριτήρια που περιλαμβάνουν:
Βασικό Πτυχίο: Οι προπτυχιακές σπουδές σε τομέα σχετικό με το
μεταπτυχιακό
πρόγραμμα
θεωρούνται
απαραίτητες.
Συνήθως
λαμβάνεται υπόψη εκτός από τον βαθμό του πτυχίου, ο αριθμός των
συναφών μαθημάτων που διδάχθηκε ο υποψήφιος σε προπτυχιακό
επίπεδο καθώς και οι επιδόσεις του σε αυτά. Η αίτηση για
την παρακολούθηση κάποιου ΠΜΣ μπορεί να γίνει και χωρίς να έχει
ληφθεί ακόμα το πτυχίο, εφόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στο τελευταίο
εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών του και δηλώνει την αναμενόμενη
ημερομηνία αποφοίτησης.
Μέσος όρος πτυχίου: Διαφέρει από σχολή σε σχολή, αλλά συνήθως
ζητείται τελικός βαθμός πτυχίου μεγαλύτερος του 7 στα 10. Αρκετές
φορές οι επιτροπές δέχονται φοιτητές κάτω του ελάχιστου αποδεκτού
βαθμού, υπό συνθήκες.
Αίτηση: Πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια.
Συνήθως οι αιτήσεις απαιτούν μία έκθεση, όπου με συντομία πρέπει να
δοθούν πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις και τους λόγους για
τους οποίους ο υποψήφιος επιλέγει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα.
Η επιτροπή μπορεί να κρίνει μέσω αυτής της
γραπτής δήλωσης τις ικανότητές του υποψηφίου στο γραπτό λόγο και στη
σύντομη παρουσίαση ιδεών.
Βαθμολογία των τεστ: Για τις αιτήσεις στα πανεπιστήμια του
εξωτερικού είναι σημαντική η βαθμολογία των τεστ που αναφέρθηκαν
στην προηγούμενη παράγραφο.
Συνέντευξη: Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται προσωπική συνέντευξη.
Σ’ αυτή την περίπτωση απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία ώστε
να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως :
·
·
·
·
·

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι σας για επαγγελματική καριέρα;
Πόσες ώρες την εβδομάδα μελετάτε;
Ποια μαθήματα προτιμάτε και γιατί;
Μιλήστε για τον εαυτό σας.
Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα;
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·

·
·

Πώς θα αντεπεξέλθετε στις οικονομικές απαιτήσεις του
προγράμματος; (Μέχρι στιγμής τα περισσότερα Μεταπτυχιακά,
κυρίως των μεγάλων Ελληνικών Πολυτεχνείων, είναι χωρίς
δίδακτρα).
Τι θα κάνετε αν δεν επιλεγείτε σε αυτό το πρόγραμμα;
Θεματικές ερωτήσεις στο γνωστικό πεδίο προπτυχιακών σπουδών.

3.3 Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Διπλώματα και Πιστοποιητικά (Diplomas & Certificates):
αποτελούνται από στοιχεία διδασκαλίας σπουδών masters χωρίς τη
διατριβή. Μερικές σπουδές προσφέρουν την ευκαιρία της μεταφοράς
από τις σπουδές ενός διπλώματος στις σπουδές ενός master, μετά από
μια επιτυχημένη ολοκλήρωση και ολοκληρώνονται σε 9 έως 12 μήνες.
Πτυχία masters με διδασκαλία: καθορίζονται από το αντικείμενο
της μελέτης (MA- Master of Arts, MSc-Master of Science, MBA-Master
of Business Administration), είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης,
διαρκούν ένα έως δυο έτη και αποτελούνται από σειρά μαθημάτων,
εκπαίδευση σε μεθόδους έρευνας, ιδιαίτερες εργασίες ή εκθέσεις,
γραπτές εξετάσεις και την πτυχιακή εργασία σε ένα ορισμένο θέμα, το
οποίο πρέπει να γραφεί ως μια εκτεταμένη έκθεση. Δεν έχουν
διαβαθμίσεις, αν και κάποια Πανεπιστήμια μπορεί να απονέμουν μια
διάκριση (distinction) για εξέχουσα απόδοση.
Πτυχία masters με έρευνα: μπορούν να αποκτηθούν με έρευνα, και οι
περισσότερες full time σπουδές διαρκούν δυο έτη, διακρίνονται σε
MPhil-Master of Philosophy και MRes- Master of Research.
Διδακτορικά: απονέμονται για μια σε βάθος πρωτογενή έρευνα σε ένα
συγκεκριμένο πεδίο, πραγματοποιείται κάτω από επίβλεψη και
γράφονται τα αποτελέσματα αυτής και τα συμπεράσματα ως μια
διατριβή. Για την ολοκλήρωσή του απαιτούνται συνήθως τρία
τουλάχιστον χρόνια.
Στον Πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι τίτλοι σπουδών και η
διάρκεια των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών αντιπροσωπευτικά
για τις χώρες στις οποίες καταφεύγουν οι περισσότεροι απόφοιτοι
Α.Τ.Ε.Ι. για μεταπτυχιακές σπουδές.
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Πίνακας 3.1: Τίτλοι και διάρκεια σπουδών μεταπτυχιακών
προγραμμάτων

Τίτλοι
Ελληνικοί

Διδακτορικό

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διδακτορικό: 3 έτη Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
τουλάχιστον
Πρόγραμμα: 1 έως 2 έτη

Mphil:1
έως 2
Βρετανικοί
Ph.D: 2 έτη
Msc, MA, MBA, LLM*:1 έτος
έτη
Doctorat: 2-4 έτη DEA: 1
Γαλλικοί
μετά το DEA
έτος
DESS:1 έτος
Doctorate-PhD: 3
Αμερικάνικοι
έτη
Msc, MA, MBA,LLM: 2έτη
Doctorate-PhD: 3
Καναδικοί
έτη
Msc, MA, MBA,LLM: 2έτη
Γερμανικοί
Doctorate: 2-5 έτη
Πηγή: Γραφεία Διασύνδεσης ΤΕΙ

Magister LLM

3.4 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι που προσφέρονται στην Ελλάδα
Τα περισσότερα ελληνικά ΑΕΙ προσφέρουν προγράμματα εξειδίκευσης σε
μεταπτυχιακό επίπεδο σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Τα περισσότερα
απ’ αυτά είναι διατμηματικά, δηλαδή στο σχεδιασμό και την υλοποίησή
τους συμμετέχουν περισσότερα από ένα Τμήματα του εκάστοτε ΑΕΙ ή, σε
ορισμένες περιπτώσεις, και περισσότερα από ένα Ιδρύματα. Η διάρκεια
των διαφόρων ΠΜΣ κυμαίνεται από 1 έως 2 χρόνια. Ορισμένα ΠΜΣ
παρέχουν στους Φοιτητές τη δυνατότητα μερικής παρακολούθησης.
Τα γνωστικά πεδία στα οποία οι πτυχιούχοι του τμήματος θα μπορούσαν
να εμβαθύνουν παρακολουθώντας έναν κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών
είναι πολλά. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία για
ΠΜΣ, που αφορούν τους Πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Δομικών
Έργων
α/α

ΠΜΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΦΕΚ

1

Management in
Construction

ΤΕΙ Πειραιά /
Kingston
University
(Ην. Βασίλειο)

Πολιτικών
Δομικών Έργων

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
738/18-05-2004

2

Διοίκηση και
Διαχείριση Τεχνικών
Έργων

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

Πολιτικών
Δομικών Έργων
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Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1660/29-11-2005
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
583/31-03-2009

α/α

3

4

5

6

ΠΜΣ

Αντισεισμικός
Σχεδιασμός
Τεχνικών Έργων

Σχεδιασμός,
Οργάνωση και
Διαχείριση
Συστημάτων
Μεταφορών

Νέα Υλικά και
Τεχνολογίες στο
Σχεδιασμό Έργων
από Οπλισμένο
Σκυρόδεμα

Δομοστατικός
Σχεδιασμός και
Ανάλυση των
Κατασκευών

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

Πολιτικών
Μηχανικών

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

Πολιτικών
Μηχανικών /
Αγρονόμων &
Τοπογράφων
Μηχανικών

Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο
Θράκης

Πολιτικών
Μηχανικών /
Μηχανικών
Περιβάλλοντος

Εθνικό
Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών /
Μηχ/κών
Υπολογιστών /
Μηχ/κών
Μεταλλείων-Με
ταλλουργών/
Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών
& Φυσικών
Επιστημών /
Πολιτικών
Μηχ/κών
Πανεπιστημίου
Λονδίνου
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ΦΕΚ
Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
739/17-07-1998
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1878/20-12-2004
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
415/26-03-2007
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
332/29-02-2008
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
583/31-03-2009
Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
855/30-06-2003
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
956/14-06-2007
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
332/29-02-2008
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
2261/05-11-2008
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
583/31-03-2009
Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1190/19-11-1998
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
663/24-05-2000
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
361/28-03-2003
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1912/29-12-2006
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
2472/31-12-2007
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
285/17-02-2009

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
834/12-08-1998
διορθ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1137/29-10-1998
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1235/23-09-2002
αντικ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
423/07-04-2006
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
415/26-03-2007

α/α

7

ΠΜΣ

Σχεδιασμός και
Κατασκευή
Υπογείων έργων

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΦΕΚ
Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
747/24-07-1998
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1235/23-09-2002
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1737/26-11-2003
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
885/12-07-2006
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
2409/21-12-2007
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
2264/05-11-2008

Εθνικό
Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

Μηχανικών
Μεταλλείων Μεταλλουργών
/ Πολιτικών
Μηχανικών

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1258/25-06-2009

8

Πολεοδομία –
Χωροταξία

Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Μηχανικών
Χωροταξίας
Πολεοδομίας &
Περιφερειακής
Ανάπτυξης

9

Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός
Πόλεων και Κτιρίων

Ελληνικό
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο

Σχολή Θετικών
Επιστημών &
Τεχνολογίας

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1246/11-12-1998

10

Σεισμική Μηχανική
και
Αντισεισμικές
Κατασκευές

Ελληνικό
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο

Σχολή Θετικών
Επιστημών &
Τεχνολογίας

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1246/11-12-1998

11

12

Περιβαλλοντική και
Υγειονομική
Μηχανική

Συγκοινωνίες,
Διαχείριση Έργων
και Σχεδιασμός
του Χώρου

Πολυτεχνείο
Κρήτης

Πανεπιστήμιο
Πατρών
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Μηχανικών
Περιβάλλοντος

Πολιτικών
Μηχανικών

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
855/20-06-2003
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
2264/27-11-2007
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1572/06-08-2008
Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
869/26-11-1993
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
562/28-06-1995
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
942/02-09-1998
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
673/30-05-2003
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
880/14-06-2004
τροπ. Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
423/07-04-2006

3.5 Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό
Πριν ο εκάστοτε Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων
ξεκινήσει τη διαδικασία εγγραφής του σε κάποιο ΠΜΣ του εξωτερικού,
θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά
με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των Σπουδών του,
ειδικά αν ενδιαφέρεται για μελλοντική απασχόληση στο δημόσιο τομέα.
Ο υπεύθυνος φορέας για την αναγνώριση, ισοτιμία και αντιστοίχηση της
βαθμολογίας των Τίτλων Σπουδών του εξωτερικού με τα αντίστοιχα
ημεδαπά απονεμόμενα Πτυχία είναι ο ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός
Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ (Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών της Αλλοδαπής).
Στον ΔΟΑΤΑΠ διατίθεται κατάλογος με τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού
που έχουν κριθεί και αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Κράτος. Εάν
κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα του εξωτερικού δε συμπεριλαμβάνεται στους
καταλόγους, δε σημαίνει απαραίτητα ότι δεν αναγνωρίζεται, αλλά ότι
μέχρι το χρόνο σύνταξης του καταλόγου δεν είχε δοθεί η ευκαιρία στον
ΔΟΑΤΑΠ να αποφανθεί για το ακαδημαϊκό επίπεδο του εν λόγω
Πανεπιστημίου. Επίσης, ορισμένα Πανεπιστήμια παρέχουν Πτυχία, τα
οποία απαιτούν παρακολούθηση μαθημάτων και σε Ιδρύματα άλλων
χωρών.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έρθει σε επαφή
με τον ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου να διαπιστώσει εάν το Πτυχίο που θα
αποκτήσει θα τύχει αναγνώρισης.
Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας Τίτλος του εξωτερικού, είναι
απαραίτητη η κατάθεση ορισμένων δικαιολογητικών στον ΔΟΑΤΑΠ. Σε
γενικές γραμμές, τα δικαιολογητικά αυτά είναι:
· Αίτηση που χορηγείται από τον ΔΟΑΤΑΠ.
· Παράβολο.
· Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
· Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986.
· Άδεια παραμονής και εργασίας (για τους αλλοδαπούς).
· Επικυρωμένο αντίγραφο του
βασικού
Πτυχίου
Ελληνικού
Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.
· Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών που πρόκειται να κριθεί, επικυρωμένο για
τη γνησιότητα των υπογραφών και επίσημα μεταφρασμένο.
· Επικυρωμένο πιστοποιητικό μαθημάτων και βαθμών.
· Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου ή Διδακτορική Διατριβή, που
επιστρέφονται μετά την αναγνώριση.
· Βεβαίωση για τον τρόπο πραγματοποίησης των Σπουδών.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο:
1) Επίσημη ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ:
http://www.doatap.gr/
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2) Αναζήτηση Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων αναγνωρισμένων από τον
ΔΟΑΤΑΠ:
http://www.ypepth.gr/efarmoges/institutes.php
3) Επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση:
http://ec.europa.eu/education/sitemap_en.html
Πηγές Πληροφόρησης για Μεταπτυχιακά στη Μ. Βρετανία
· Βρετανικό Συμβούλιο Αθηνών
Τηλ.: 210-3692333
Fax: 210-3634769
E-mail: Educinfo@britcoun.gr
· Βρετανικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310-378300
Fax: 2310-282498
E-mail: Educinfo.thess@britcoun.gr

Πηγές Πληροφόρησης για Μεταπτυχιακά στη Γαλλία
· Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών - Σίνα 31, 106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210-3398600
Fax: 210-3646873
E-mail: etudesenfrance@ifa.gr
http://www.ifa.gr
· Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης – Λεωφόρος Στρατού 2Α, 546 40
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-821231
Fax: 2310-841283
http://www.ift.gr

Πηγές Πληροφόρησης για Μεταπτυχιακά στη Γερμανία
· Γερμανική Πρεσβεία – Καραολή & Δημητρίου 3, 106 75 Αθήνα
Τηλ.: 210-7285111, 210-7285242
Fax : 210-7229311
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· Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Καρόλου Ντήλ 4Α, 541 10 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310-236315
Fax : 2310-240393
· Ινστιτούτα GOETHE - Ομήρου 10-12, 106 72 Αθήνα
Τηλ : 210-360 8111
Fax : 210-3643518
- Λεωφόρος Νίκης 15, 541 10 Θεσσαλονίκη
Τηλ : 2310-272644
Fax : 2310-391690
- Αγ. Νικολάου 99, 262 25 Πάτρα
Τηλ : 2610-273446
Fax : 2610-622177
- Διγενή Ακρίτα 1, 731 00 Χανιά
Τηλ : 28210-41874
Fax : 28210-56703
Πηγές Πληροφόρησης για Μεταπτυχιακά στις Η.Π.Α.
· Ίδρυμα Fulbright -

Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 6, 106 74
Τηλ.: 210-7241811-12 Fax : 210-7226510
Ε-mail: adviser@compulink.gr

· Ίδρυμα Fulbright -

Θεσσαλονίκη, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 546 24
Τηλ. : 2310-242904
Ε-mail: edadthes@compulink.gr

· Εξεταστικό Κέντρο Fulbright/Prometric Test Center - Διεξαγωγή
εξετάσεων των τεστ TOEFL-GREGMAT
Αβέρωφ 30 & Αχαρνών, 4ος όροφος, 10433 Αθήνα,
Τηλ:210-8846583,Fax:210-8846584,e-mail:edutest@ath.forthnet.gr
Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 546 24 Θεσσαλονίκη,
Τηλ:2310-242904, Fax:2310-257410 Ε-mail:edadthes@fulbright.gr
Προξενείο Αμερικανικής Πρεσβείας – Τμήμα Εκδόσεως Βίζας,
Βασιλίσσης Σοφίας 91, Αθήνα, Τηλ: 210-7212951
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Πηγές Πληροφόρησης για Μεταπτυχιακά στον Καναδά
· Καναδική Πρεσβεία - Ιωάννου Γενναδίου 4, 115 21 Αθήνα,
Τηλ: 210-7273206, Fax: 210-7273480
· Ελληνο-Καναδικός Σύνδεσμος - Καραγεώργη Σερβίας 2,105 62
Αθήνα.
· Association of Universities and Colleges of Canada - 350 Albert
Street, suite 600, Ottawa, Ontario K1R 1B1, CANADA
Τηλ: 001-613-5631236, Fax: 001-613-5639745, E-mail: info@aucc.ca
· Canadian Bureau for International Education - 220 Laurier Street
W/O, Suite 1550, Ottawa, ON K1P 5Z9, CANADA
Τηλ: 001-613-2374820, Fax: 001-613-2371073, E-mail: info@cbie.ca
· Natural Sciences & Engineering Research Council (NSERC)
Υποτροφίες για Προγράμματα Διδακτορικού σε συγκεκριμένους
τομείς έρευνας
350 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 1H5, CANADA
Τηλ: 001-613-9954273, E-mail: webapp@nserc.ca
· Canadian Information Center for International Credentials CICIC Πληροφορίες για ισοτιμίες τίτλων σπουδών 95 St. Clair Avenue West,
Suite 1106 Toronto, Ontario M4V 1N6, CANADA
Τηλ: 001-416-9629725, Fax: 001-416-9622800, E-mail:info@cicic.ca
3.6 Τρόποι Κάλυψης του Κόστους των Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σε ότι αφορά στο κόστος παρακολούθησης ενός ΠΜΣ, αυτό μπορεί να
καλυφθεί είτε από μία υποτροφία, εφόσον ο υποψήφιος ικανοποιεί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις, είτε μέσω προγραμμάτων δανειοδότησης των
τραπεζών. Υπάρχουν τράπεζες που διαθέτουν εξειδικευμένα δανειοδοτικά
προγράμματα Σπουδών ή/και καταναλωτικών δανείων, τα οποία, με
ορισμένες μετατροπές, μπορούν να γίνουν Φοιτητικά.
Μέχρι πρόσφατα, το Ελληνικό Δημόσιο επιδοτούσε, σε ποσοστό 50%, τα
επιτόκια των χορηγούμενων δανείων για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές
Σπουδές σε Ελληνικά Πανεπιστήμια. Σε γενικές γραμμές οι προϋποθέσεις
χορήγησης ενός τέτοιου δανείου είναι:
Εγγραφή σε τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή αποδοχή για
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
– Προσωπική εγγύηση από το γονέα του δικαιούχου ή άλλη
ικανοποιητική διασφάλιση κατά την κρίση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
– Η μη υπέρβαση του 45ου έτους ηλικίας.
– Να μην έχει χορηγηθεί άλλο δάνειο για τον ίδιο σκοπό.
–
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
4.1 Το θεσμικό πλαίσιο για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα
Η γενικότερη εικόνα του τοπίου των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των
αποφοίτων των Τ.Ε.Ι. σήμερα έχει ως εξής:
Εκ των 90 τμημάτων - ειδικοτήτων έχουν εκδοθεί Επαγγελματικά
Δικαιώματα για 52 ειδικότητες από το 1989 μέχρι το 2003. Αυτό
σημαίνει ότι εκκρεμεί η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για 38
ειδικότητες.
Για τα τμήματα αυτά είχαν συνταχθεί σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων
τα περισσότερα από τα οποία αφού εγκρίθηκαν από τις Υπηρεσίες
υπογράφηκαν από όλους τους αρμόδιους Υπουργούς και στάλθηκαν για
νομοτεχνική επεξεργασία στο Σ.τ.Ε. τον Μάιο του 2003.
Οι Ειδικότητες Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα της ανώτατης
Εκπαίδευσης που έχουν νομοθετικά κατοχυρωμένο πλαίσιο άσκησης
επαγγέλματος είναι:
·
·
·
·
·
·
·
·

Πολιτικοί Δομικών Έργων,
Πολιτικοί Έργων Υποδομής ,
Τοπογράφοι (μετά την απόφαση 678/2005 του Σ.τ.Ε., Ισχύει
το Π.Δ. 318/94 , άρθρο 1,παρ.1, παρ.3, παρ.4 και άρθρο 2).
Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
Μηχανικοί Πληροφορικής,
Μηχανικοί Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (Ισχύει το Π.Δ.
345/89).
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και
Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου (Π.Δ. 346/89 και 360/89
αντίστοιχα).

Σχέδια Π.Δ. που εκκρεμούν για Μηχανικούς Τ.Ε.Ι.:
Κλασσικές Ειδικότητες:
· Ηλεκτρολόγοι Μηχ.,
· Μηχανολόγοι Μηχ.,
· Μηχανικοί Αυτοματισμού,
· Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας.
Νέες
·
·
·
·
·
·
·

Ειδικότητες:
Βιομηχανικού Σχεδιασμού,
Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης,
Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων,
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
Ορυχείων - Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος.
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Ειδικότητες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών:
· Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
· Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
· Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
· Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetem.gr.
4.2 Γενικές πληροφορίες για την απασχόληση των πτυχιούχων
του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων των Τ.Ε.Ι.
δραστηριοποιούνται
σε
ένα
ευρύτατο
πεδίο
επαγγελματικής
απασχόλησης, που εκτείνεται πρακτικά σε όλη την ελληνική αγορά,
όπως:
·
·
·

Δημόσιος Τομέας και Ο.Τ.Α..
Ιδιωτικός τομέας.
Προσωπικές Επιχειρήσεις (ελεύθερο επάγγελμα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Πολιτικοί Δομικών Έργων, παρότι υπάρχουν
πολλές Σχολές Πολυτεχνείων και Τμήματα Α.Τ.Ε.Ι. με παρόμοιες ή ίδιες
ειδικότητες, εξακολουθούν να έχουν καλά ποσοστά απορρόφησης στην
αγορά εργασίας, δεδομένου ότι απασχολούνται κυρίως σε πολλούς τομείς
και κλάδους της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ειδικότερα, τα βασικά ενδεικτικά πεδία απασχόλησης είναι μεταξύ
άλλων και τα εξής:
Α. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ
Οι πτυχιούχοι Πολιτικών Δομικών Έργων μπορούν να απασχοληθούν
στην ειδικότητά τους σε:
·
·
·
·
·
·
·

Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες.
Δημόσιους Οργανισμούς.
Νομαρχίες.
Δήμους.
Δημοτικές Επιχειρήσεις.
Επιμελητήρια.
Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ και άλλων δημόσιων φορέων.

Β. Ιδιωτικός τομέας
Στις επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων της κατασκευαστικής
δραστηριότητας:
·
·

Κατασκευαστικός κλάδος,
τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες έργων του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα.
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Γ. Εκπαίδευση
· Εκπαίδευση, εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη
· Δευτεροβάθμια,
Μεταδευτεροβάθμια,
Τριτοβάθμια,
Μαθητείας (ΟΑΕΔ)
· Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
· Ερευνητικοί Φορείς, Ιδρύματα και Ινστιτούτα

Σχολές

Δ. Ελεύθεροι επαγγελματίες
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων μπορούν να
δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες δημιουργώντας δική
τους προσωπική επιχείρηση ή εταιρεία με αντικείμενα:
·
·
·

Αρχιτεκτονικές και Στατικές μελέτες
Κατασκευή και επίβλεψη κτιρίων
Ανάληψη έργων με Εργοληπτικό Πτυχίο (μετά από παρέλευση 5
ετών από τη λήψη του Πτυχίου Δομ. Έργων)

4.3 Συνθήκες εργασίας
Οι αποδοχές συνήθως αρχίζουν από το βασικό μισθό των συλλογικών
συμβάσεων. Σε μερικές περιπτώσεις προσφέρεται μισθός αναλόγως των
προσόντων.
Συνήθως γίνεται αρχικά εξάμηνη σύμβαση με δυνατότητα μετατροπής σε
αορίστου χρόνου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προτείνεται κατευθείαν
σύμβαση αορίστου χρόνου.
Όταν η
απασχόληση είναι
σε
απομακρυσμένη επιχείρηση,
παρέχονται επιπλέον δαπάνες μετακίνησης ή στέγαση και υψηλότερος
μισθός.
Το σύνηθες ωράριο εργασίας αρχίζει στις 07:00 ή στις 08:00 ανάλογα με
την επιχείρηση, διαρκεί ένα 8ωρο ημερησίως και περαιτέρω
απασχόληση αμείβεται υπερωριακά, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
4.4 Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
·
·
·
·
·
·
·
·

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες.
Προϋπηρεσία σε σχετική δραστηριότητα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις τίθεται άνω όριο ηλικίας (συνήθως
35 ετών).
Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ανάλογα με τις διεθνείς
σχέσεις της
επιχείρησης. Συνήθως ζητούνται Αγγλικά.
Γνώση χρήσης Η/Υ και των σχετικών λογισμικών προγραμμάτων.
Σχετική με το αντικείμενο επιμόρφωση.
Επιμόρφωση για απόκτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών
δεξιοτήτων.
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4.5 Επαγγελματικές προοπτικές εκτός Ελλάδας
Για τους πτυχιούχους Πολιτικούς Δομικών Έργων υπάρχουν σε κάποιο
βαθμό προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εκτός της χώρας.
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό
(Βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες, Ε.Ε. κ.λπ.) ζητούν αποφοίτους
Τ.Ε.Ι. της ειδικότητας του Δομικού για τις δραστηριότητές τους στο
εξωτερικό, είτε για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα για τις ανάγκες
συγκεκριμένου έργου, ή για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Επίσης ζήτηση διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάφορες θέσεις
μέσα στα σύνορα της Ε.Ε., στις διάφορες υπηρεσίες της, καθώς επίσης
και σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι θέσεις αυτές
είναι ακόμη πιο δύσκολες και απαιτητικές και συνήθως καλύπτονται
μέσα από σύστημα εξετάσεων ή / και συνεντεύξεων.
Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι μεγάλης
έκτασης, εφόσον η σταδιοδρομία εκτός χώρας είναι γενικά δύσκολη.
Για πληροφορίες
αναλυτικές
μπορεί
κανείς
να απευθυνθεί
στους Ευρωσυμβούλους του Ο.Α.Ε.Δ.
(http://www.eures.gr) ή να
επισκεφτεί
τον
δικτυακό
τόπο
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
(http://www.europa.eu.int)
Σε κάθε περίπτωση μεγάλο προσόν θεωρείται η γνώση της γλώσσας του
τόπου προορισμού, επιπλέον της άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
4.6 Κατηγορίες Δραστηριότητας στις οποίες εγγράφονται οι
Πτυχ. Μηχανικοί κατά την έναρξη επαγγέλματος τους
Οι νέοι κωδικοί δραστηριότητας που αφορούν την παροχή υπηρεσιών
Μηχανικού είναι οι εξής:
Δραστηριότητες μηχανικών και
71.12
συναφείς δραστηριότητες
παροχής τεχνικών συμβουλών
71.12.1
Υπηρεσίες μηχανικών
Υπηρεσίες παροχής
71.12.11
συμβουλών μηχανικού
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών
71.12.11.01 περιβαλλοντικών επιπτώσεων
τεχνικών έργων
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών
71.12.11.02
σκοπιμότητας τεχνικών έργων
Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών
71.12.11.03
μελετών
Υπηρεσίες παροχής
71.12.11.04 επιστημονικών τεχνικών
συμβουλών γενικά
Υπηρεσίες
71.12.11.05 πραγματογνωμοσυνών για
ακίνητα και τεχνικά έργα
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Υπηρεσίες μηχανικών για
οικοδομικά έργα
Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών
71.12.12.01 μελετών μεγάλων ή ειδικών
τεχνικών έργων
Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών
71.12.12.02 μελετών φερουσών κατασκευών
κτιρίων
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών
71.12.12.03 μελετών ακουστικής και
δονήσεων
Υπηρεσίες μηχανικών για
71.12.13
ενεργειακά έργα
Εργασίες σχεδίασης
συστημάτων σωληνώσεων, ώστε
71.12.13.01
να μπορούν να λειτουργούν
υπό πίεση
Υπηρεσίες εκπόνησης
ενεργειακών μελετών
71.12.13.02 (θερμοηλεκτρικών,
υδροηλεκτρικών, πυρηνικών
κλπ)
Υπηρεσίες εκπόνησης
71.12.13.03 ηλεκτρολογικών μελετών
κτιρίων
Υπηρεσίες εκπόνησης
71.12.13.04
ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων
Υπηρεσίες εκπόνησης
μηχανολογικών μελετών
71.12.13.05
κτιρίων (θέρμανσης,
κλιματισμού κλπ)
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών
71.12.13.06 μελετών για συστήματα
πυρόσβεσης
Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου
71.12.13.07
ηλεκτρολόγου μηχανικού
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα
71.12.14
μεταφορών
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών
71.12.14.01 μεταφορικών μέσων (χερσαίων,
πλωτών, εναέριων)
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών
συγκοινωνιακών έργων (οδών,
σιδηροδρομικών γραμμών,
71.12.14.02 γεφυρών, μικρών τεχνικών
έργων, έργων υποδομής
αερολιμένων και
κυκλοφοριακών)
71.12.14.03 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών
71.12.12
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μελετών συστημάτων ελέγχου
της κυκλοφορίας
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα
διαχείρισης αποβλήτων
71.12.15
(επικίνδυνων και μη
επικίνδυνων)
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών
71.12.15.01 μελετών για εγκαταστάσεις
στερεών και υγρών αποβλήτων
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα
ύδρευσης και επεξεργασίας
71.12.16
λυμάτων και για
αποστραγγιστικά έργα
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών
υδραυλικών έργων
(εγγειοβελτιωτικών έργων,
71.12.16.01
αντιπλημμυρικών έργων,
φραγμάτων, υδρεύσεων και
αποχετεύσεων)
Υπηρεσίες μηχανικών για
71.12.17
βιομηχανικά και βιοτεχνικά
έργα
Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού
προγραμματισμού 71.12.17.01
σχεδιασμού και λειτουργίας
βιομηχανιών
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα
71.12.18
τηλεπικοινωνιών και εκπομπής
Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα
71.12.19
έργα
Υπηρεσίες εκπόνησης
71.12.19.01
γεωτεχνικών μελετών
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών
71.12.19.02
εκτίμησης υδάτινων πόρων
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών
71.12.19.03 και επίβλεψης τοπογραφικών
έργων
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών
71.12.19.04
λιμενικών έργων
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών
71.12.19.05 μελετών ανίχνευσης και
ελέγχου της διάβρωσης
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών
71.12.19.06
μελετών για νέα προϊόντα
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών
71.12.19.07 μελετών σχετικών με τη
μόλυνση
Υπηρεσίες μελετών
71.12.19.08
ηλεκτρολόγου μηχανικού
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γενικά
Υπηρεσίες μελετών
71.12.19.09 μηχανολόγου μηχανικού
γενικά
Υπηρεσίες μελετών χημικού
71.12.19.10
μηχανικού γενικά
71.12.19.11 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
Υπηρεσίες διαχείρισης έργων
71.12.2
για κατασκευαστικά έργα
Υπηρεσίες διαχείρισης έργων
71.12.20
για κατασκευαστικά έργα
Υπηρεσίες γεωλογικών,
γεωφυσικών και συναφών
71.12.3
επιστημονικών ερευνών και
συμβουλών
Υπηρεσίες παροχής
71.12.31
γεωλογικών και γεωφυσικών
συμβουλών
Υπηρεσίες εκπόνησης
71.12.31.01
εδαφολογικών μελετών
Υπηρεσίες εκπόνησης
71.12.31.02 μεταλλευτικών μελετών και
ερευνών
Υπηρεσίες εκπόνησης
71.12.31.03
υδρογεωλογικών μελετών
Υπηρεσίες εκπόνησης
71.12.31.04
ωκεανογραφικών μελετών

4.7 Ανάληψη μελετών Δημοσίου και εγγραφή στα αντίστοιχα
μητρώα των πτυχιούχων των ΤΕΙ
Παρότι ο Ν.3316/2005 προβλέπει την εγγραφή των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι
στο Μητρώο Μελετητών (άρθρο 39 παραγ1) δεν έχει εκδοθεί από το
Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων το Π.Δ που θα καθορίζει τους όρους
και τις προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα μητρώα των
πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
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4.8 Κατηγορίες έργων του ΜΕΚ που μπορούν να εγγραφούν με
βάση την ειδικότητα τους οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ
Σύμφωνα με το Π.Δ 472/85 οι κατηγορίες Έργων στις οποίες μπορούν
να εγγραφούν οι πτυχιούχοι Μηχανικοί των ειδικοτήτων που
περιλαμβάνονται στο ως άνω Π.Δ είναι:
Ειδικότητα Μηχανικού των
ΤΕΙ

Κατηγορίες Έργων και
εξειδικευμένων εργασιών

Πτυχ. Πολιτικοί Μηχανικοί
Δομικών Έργων

Οικοδομικά
Βιομηχανικά /Ενεργειακά (Δομικό
μέρος)

Πτυχ. Πολιτικοί μηχανικοί
Έργων Υποδομής
Τοπογράφοι μηχανικοί

Οδοποιία
Υδραυλικά
Λιμενικά

Πτυχ. Ηλεκτρολόγοι
μηχανικοί
Πτυχ. Μηχανικοί Ενεργειακής
τεχνολογίας

Ηλεκτρομηχανολογικά
Βιομηχανικά /Ενεργειακά

Πτυχ. Μηχανολόγοι
Μηχανικοί

Ηλεκτρομηχανολογικά
Υδραυλικά υπό πίεση
Βιομηχανικά/Ενεργειακά

Πτυχ. Μηχανικοί Τεχνολογίας
πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου

Έργα Γεωτρήσεων

Πτυχ. Ηλεκτρονικοί
μηχανικοί
Πτυχ. Μηχανικοί
Αυτοματισμού

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Πτυχ. Ναυπηγοί Μηχανικοί

Πλωτά και Εγκαταστάσεις
Ναυπηγείων

Πτυχ. Ηλεκτρολόγοι
Υπομηχανικοί
Πτυχ. Μηχανολόγοι
Υπομηχανικοί

Ηλεκτρομηχανολογικά
Υδραυλικά υπό πίεση
Βιομηχανικά/Ενεργειακά

Πτυχ. Πολιτικοί
Υπομηχανικοί

Οικοδομικά
Οδοποιία
Υδραυλικά
Λιμενικά
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4.9 Εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα εργοληπτών των
πτυχιούχων των ΤΕΙ
Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου και χωρίς εμπειρία
σε τεχνικά έργα οι Πτυχ. Πολιτικοί Μηχανικοί Δομικών Έργων μπορούν
να κάνουν αίτηση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα της Δ/νσης
Τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας (ΔΤΥΝΑ) που ανήκουν,
προκειμένου να συμμετέχουν σε δημοπρασίες μικρών έργων της
Νομαρχίας (προϋπολογισμού μέχρι 47.000 ευρώ) καθώς και σε ένα
γειτονικό νομό.
4.10 Ανάληψη εκτέλεσης Δημόσιων Έργων από τους πτυχιούχους
των ΤΕΙ
Οι Πτυχ. Πολιτικοί Μηχανικοί Δομικών Έργων πρέπει να εγγραφούν στα
Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Διεύθυνση Δ15).
Προϋποθέσεις εγγραφής είναι:
·
·

Για την κατάταξη στην Α΄ βαθμίδα εμπειρίας (Α’ τάξη) απαιτείται
πενταετία από την άσκηση του επαγγέλματος και εμπειρία σε έργα
(επίβλεψη, κατασκευή, μελέτη).
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι δυνατή η
απευθείας κατάταξη στην Β’ τάξη ΜΕΚ ανεξαρτήτως εμπειρίας.

4.11 Δραστηριοποίηση των πτυχιούχων των ΤΕΙ ως Τεχνικων
Ασφαλείας
Γενικά απαιτούνται 5 έτη εμπειρίας από την κτήση του Πτυχίου
Ν.1568/1985 άρθρο 5 - Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων ή 2 έτη
εφόσον έχουν παρακολουθήσει κάποιο εγκεκριμένο πρόγραμμα
κατάρτισης σχετικό με την υγιεινή και ασφάλεια τουλάχιστον 100 ωρών
(Ν.3144/2003 άρθρο 9).
Επιπλέον απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την
ειδικότητα τους και τις εταιρείες στις οποίες μπορούν να παρέχουν
υπηρεσίες ως Τεχνικοί Ασφαλείας (κατηγορία επικινδυνότητας, κλάδος
δραστηριότητας, αριθμός εργαζομένων κ.λ.π) σύμφωνα με το
Π.Δ294/88.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
5.1 Προσοντολόγιο
«Προσοντολόγιο» επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που καθορίζουν
τα προσόντα διορισμού στο Δημόσιο. Ειδικότερα, με το «προσοντολόγιο»,
καθορίζονται τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού
μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθμού, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του Π.Δ. 50/2000
και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. των άρθρων 14 Ν. 2190/94, και 1 παρ. 3 Ν. 2527/97,
όπως ισχύουν κάθε φορά. (Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. διατηρούνται σε
ισχύ ιδιαίτερες ρυθμίσεις που αναφέρονται σε προσόντα ειδικών
κατηγοριών προσωπικού).
Δημοσιεύτηκε και ισχύει ήδη από 31.12.2003, το Π.Δ. 347/2003 με
θέμα την τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», (ΦΕΚ
315/31.12.2003).
Για όλες τις ειδικότητες κλάδων Π.Ε, Τ.Ε και Δ.Ε ως πρόσθετο προσόν
διορισμού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού
Η/Υ σε βασικό επίπεδο, στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων, γ) βάσεων δεδομένων, δ) παρουσιάσεων και ε)
υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση
συγκεκριμένου προγράμματος σχετικού με την κατά περίπτωση
ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη.(παρ. 18 του
άρθρου).
Μετά τη πάροδο ενός έτους από την δημοσίευση του 347/2003 η
προβλεπόμενη από το άρθρο 27 παρ.1 γνώση Η/Υ, διαπιστώνεται
αποκλειστικά με πιστοποιητικά διεθνώς αναγνωρισμένα που χορηγούνται
από φορείς οι οποίοι εφαρμόζουν αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης.
(παρ. 16 του άρθρου).
Η παράγραφος 9 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 καταργείται. Στο
άρθρο αυτό προστίθεται νέα παράγραφος 9, καθώς και παράγραφος 10,
ως εξής:
«9. Όπου με το παρόν ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή
δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβάνονται και τα ομώνυμα
ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχία ή διπλώματα του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι, και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Α.Ε.Ι.
ή Τ.Ε.Ι, ημεδαπής, αντίστοιχα. Για τη διαπίστωση της απαιτούμενης
αντιστοιχίας αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2». «10.
Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι δυνατό να περιορίζονται,
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για θέσεις συγκεκριμένων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών που
απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόν ή τους κανονισμούς ή τους
οργανισμούς, σε ορισμένους μόνο τίτλους από τους προβλεπόμενους ή
να ορίζονται τίτλοι σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί(παρ. 5 του άρθρου
6 του Ν.2880/2001, Φ.Ε.Κ.9/Α’)».
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισμών ή κανονισμών των
οικείων φορέων, η γνώση ξένης γλώσσας καθώς και το επίπεδο αυτής ως
προϋποθέσεις διορισμού, μπορεί να καθορίζονται με την σχετική
προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του οικείου φορέα. (παρ.10 άρθρο 10
Ν.3051/2002, Φ.Ε.Κ.220/Α’)(παρ 18 του άρθρου).
Για τους πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο της
απαιτούμενης Ελληνομάθειας προσδιορίζεται με την προκήρυξη
πλήρωσης κενών θέσεων και διαπιστώνεται με πιστοποιητικό γνώσης της
Ελληνικής γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον Ν.2413/1996, Φ.Ε.Κ.
124/Α’ (άρθρο 10 παρ.3) είτε από σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.
(παρ 19 του άρθρου). Οι προσλήψεις στους δημόσιους φορείς γίνονται
μέσω Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) με γραπτό
διαγωνισμό ή με σειρά προτεραιότητας.
5.2 Μισθολόγιο
Ο Νόμος 2470/97 Φ.Ε.Κ. 40, τεύχος Α’ 21-3-1997, περιλαμβάνει την
αναμόρφωση του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης
και άλλες συναφείς διατάξεις.
Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών
(Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.) ορίζονται σε τριάντα έξι (36) και οι υπάλληλοι της
κάθε κατηγορίας εξελίσσονται σε δεκαοκτώ (18) μισθολογικά κλιμάκια.
Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με
πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο
σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εισαγωγικό βαθμό το 21ο Μ.Κ. και
καταληκτικό το 4ο Μ.Κ. (άρθρο 3).
Στον παραπάνω νόμο αναφέρονται επίσης πληροφορίες για το χρόνο και
τον τρόπο μισθολογικής εξέλιξης, τις τακτικές αποδοχές μισθολογικών
κλιμακίων, τα τακτικά επιδόματα, τα επιδόματα εορτών και αδείας, άλλα
επιδόματα και παροχές, για την αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη
καθήκοντα, οικογενειακές παροχές, το κίνητρο απόδοσης, το επίδομα
θέσεως ευθύνης, τις αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, την
υπερωριακή εργασία κ.α.
Ο παραπάνω νόμος τροποποιήθηκε με τον Ν.3016 Φ.Ε.Κ. 110Α 17-52002 άρθρο 13, παρ.1,2 όπου όλοι οι πτυχιούχοι του Τεχνολογικού
Τομέα και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού αποκτούν ενιαίο
εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 20ο και καταληκτικό το 3ο.
Με το Ν.3205/2003 Φ.Ε.Κ. 297 καθορίζονται οι μισθολογικές ρυθμίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων
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στελεχών
των
Ενόπλων
Δυνάμεων
και
αντιστοίχων
της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις. Ο Νόμος 2470/97 Φ.Ε.Κ. 40, τεύχος Α’ 21-31997, περιλαμβάνει την αναμόρφωση του μισθολογίου του προσωπικού
της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις.
Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών
(Π.Ε. με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών
αλλοδαπής, Τ.Ε. με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή
αλλοδαπής , Δ.Ε., Υ.Ε.) ορίζονται σε δεκαοκτώ (18) για κάθε κατηγορία
και οι υπάλληλοι εκάστης κατηγορίας εξελίσσονται σε αυτά με
εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ. (άρθρο 3)
Στον παραπάνω νόμο αναφέρονται επίσης πληροφορίες για τον χρόνο και
τον τρόπο μισθολογικής εξέλιξης, τις τακτικές αποδοχές μισθολογικών
κλιμακίων, τα τακτικά επιδόματα, τα επιδόματα εορτών και αδείας, άλλα
επιδόματα και παροχές, για την αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη
καθήκοντα, οικογενειακές παροχές, το κίνητρο απόδοσης, το επίδομα
θέσεως ευθύνης, τις αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, την
υπερωριακή εργασία κ.α.
Με σχετική απόφαση με
αριθμ. οικ.
2/7093/0022
και
Φ.Ε.Κ. 215/2004 επεκτείνονται οι διατάξεις
του
Ν.3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
Με το Ν.2190/94 Φ.Ε.Κ. 28 Α’/3-3-94 κεφ. Η΄ άρθρο 34 παραγ.5
περιπτώσεις γ & δ, άρθρο 36 παραγρ. 7 & 8 και με το Ν.2683/99 ΦΕΚ
19 Α’ /9-2-1999 άρθρο 79 διαμορφώνεται η εξέλιξη των αποφοίτων
Τ.Ε.Ι. στη Δημόσια Διοίκηση.
Ο Ν.2527/97 Φ.Ε.Κ. 206 Α’/ 8-10-1997 αποτελεί την τροποποίηση και
συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.2190/94.
Στο Ν.2503/97 Φ.Ε.Κ. 107 τεύχος Α’ 30-5-1997, άρθρο 8 υπάρχουν
θέματα που αφορούν την διοίκηση, οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
6.1 Δομές πληροφόρησης
6.1.1 Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΤΕΙ Σερρών
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια
Βίου Μάθησης, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, το Γραφείου
Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών λειτουργεί από τις 1/4/2010 και στεγάζεται
στο Κέντρο Ερευνών, Συμβουλευτικής και Συστημάτων Πληροφορικής.
Ο θεσμός του Γραφείου Διασύνδεσης εντάσσεται στις συστηματικές
προσπάθειες του ΤΕΙ Σερρών να συνδεθεί με το κοινωνικό και
παραγωγικό περιβάλλον και να προσφέρει στους σπουδαστές και
αποφοίτους του τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και
του σχεδιασμού της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας καθώς και τις
προοπτικές για περαιτέρω επιμόρφωση και εξειδίκευση.
Κύρια αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί η διευκόλυνση των
σπουδαστών & αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών στην μετάβαση τους από την
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην κοινωνία και ειδικότερα στην αγορά
εργασίας.
Το Γραφείο Διασύνδεσης προετοιμάζει και καθοδηγεί του σπουδαστές και
πτυχιούχους σε θέματα σταδιοδρομίας καθώς παρέχει πληροφόρηση για
τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, για προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών,
κατατακτήριες
εξετάσεις,
υποτροφίες,
προγράμματα
κατάρτισης, την αγορά εργασίας κλπ. Τους παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας που αφορούν τις
στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, την σύνταξη του βιογραφικού
σημειώματος, την συνέντευξη επιλογής.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος και τα στελέχη του Γραφείου εργάζονται
συστηματικά για να επιτευχθεί:
·

·
·
·

Η δημιουργία ενός σταθερού και δυναμικού διαύλου αμφίδρομης
επικοινωνίας (πληροφόρησης, συστηματικής ενημέρωσης και
ανατροφοδότησης) μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας
και των επιχειρήσεων (οικονομικών και παραγωγικών φορέων)
Η διευκόλυνση συνεργασιών μεταξύ της ακαδημαϊκής και
παραγωγικής κοινότητας
Η προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
Η μεθοδική και συστηματική πληροφόρηση προς τους σπουδαστές
για την αγορά εργασίας και τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας
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·

Η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για μεταπτυχιακές σπουδές,
υποτροφίες,
κατατακτήριες
εξετάσεις,
πρακτική
άσκηση,
προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευση εξ αποστάσεως (distance
learning) και για δια βίου εκπαίδευση

Αναλυτικότερα το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών:
·

·

·

·
·
·
·
·

Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των Σχολών - Τμημάτων του
ΤΕΙ Σερρών και των παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων του
Νομού αλλά και της ευρύτερης περιοχής (περιοχών προέλευσης
σπουδαστών).
Προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στους σπουδαστές και
αποφοίτους κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, παροχή
συμβουλευτικής
στη
σύνταξη
βιογραφικού
σημειώματος,
συνοδευτικών
επιστολών,
συμπλήρωση
αιτήσεων,
στην
προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής κλπ).
Πληροφορεί τους ενδιαφερομένους σπουδαστές και αποφοίτους
για την αγορά εργασίας με στοιχεία που συγκεντρώνει από τον
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, από επαγγελματικούς και
εργοδοτικούς φορείς, κοινοποιώντας τα τόσο στους χώρους του ΤΕΙ
σε ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων, όσο και στην ιστοσελίδα (ή
δημιουργώντας ειδικά links).
Διαθέτει συγκεντρωμένες τις αγγελίες για νέες διαθέσιμες θέσεις
εργασίας σε επιχειρήσεις καθώς και προκηρύξεις νέων θέσεων
εργασίας του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
Ενημερώνει τους σπουδαστές και αποφοίτους για τα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Πληροφορεί για τις παρεχόμενες υποτροφίες του ΙΚΥ και άλλα
κληροδοτήματα, για κατατακτήριες εξετάσεις.
Παρέχει έγκυρη πληροφόρηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα
των αποφοίτων των Σχολών του ΤΕΙ Σερρών.
Ενημερώνει μέσω εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ή συμμετέχει
για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του καθώς και για τα
αποτελέσματα από την υλοποίηση αυτών.

Το Γραφείο Διασύνδεσης. απευθύνεται:
·
·
·
·

Στα Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος, των Σχολών και των
Τμημάτων.
Στους σπουδαστές και πτυχιούχους του Ιδρύματος.
Στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Σε όλες τις Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικούς Αυτοδιοίκησης,
Δημόσιες Υπηρεσίες, Κοινωνικούς και Οικονομικούς Φορείς.
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6.1.2 Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
H E.E.T.E.M αποτελεί τον Επιστημονικό και Επαγγελματικό ενιαίο
φορέα οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του Τεχνολογικού
Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) και ισοτίμων σχολών
εσωτερικού και εξωτερικού.
Η Οργανωτική της διάρθρωση είναι πανελλαδική και αποτελείται από 47
περιφερειακά τμήματα σε όλους τους Νομούς της χώρας.
Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ανέρχονται σε 47.000.
Οι σκοποί της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, μεταξύ των άλλων, είναι:
·
·
·

Η προστασία των κοινών επιδιώξεων και συμφερόντων των μελών
της με κάθε νόμιμο μέσο.
Η προάσπιση και εξύψωση της επιστημονικής - τεχνολογικής
στάθμης των μελών της, ιδιαίτερα στους τομείς της εφαρμοσμένης
έρευνας και τεχνική.
Η συμβολή στην προαγωγή της Τεχνογνωσίας και Τεχνολογίας
γενικά και σε συνεργασία με άλλους φορείς για την αυτοδύναμη
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Βασικές Δραστηριότητες της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Διατηρεί αρχείο μελών και εκδίδει Αριθμό Μητρώου Πτυχιούχου
Μηχανικού.
Εκδίδει το επιστημονικό και τεχνικό περιοδικό "Τεχνικό Βήμα".
Παρέχει βεβαιώσεις που ζητούνται από Δημόσιες Υπηρεσίες.
Παρέχει βεβαιώσεις για το ότι τα μέλη μας δεν έχουν πέσει σε
Πειθαρχικά παραπτώματα κατά την άσκηση του Επαγγέλματος
προκειμένου να πάρουν μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου.
Ορίζει εκπροσώπους στα Περιφερειακά ΣΧΟΠΑΔ με βάση το
Άρθρο 33 παρ. 3ζ του Ν.1404/2011.
Συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π), ως αρμόδια επαγγελματική οργάνωση με
βάση το άρθρο 56 του Π.Δ38/2010 (ΦΕΚ 278/25-05-2010).
Στο Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Α (Ν.3665/2008 – πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε), στην
επιτροπή του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) και
στην επιτροπή του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.
Στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών Γ.ΕΠ.Ε.Ε
με βάση το (ΠΔ 100/2010 άρθρο 11 παραγ. 1 ε).
Στην Επιτροπή Εξετάσεων των Ενεργειακών Επιθεωρητών (Π.Δ
100/2010 άρθρο 9 παρ.6 β.)
Συμμετέχει με εκπροσώπους σε διάφορα συμβουλευτικά όργανα
της Πολιτείας όπως το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π),
Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε) κ.λ.π.
Συμμετέχει με εκπρόσωπο της στην Επιτροπή Τεχνικών
Επαγγελμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
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·
·
·
·
·

και Ναυτιλίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 του Ν.3982/2011.
Στο Τεχνικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας
(Ν.3748/2009, άρθρο 3Β παραγ. 4).
Συμμετέχει σε Κρατικές επιτροπές για την επεξεργασία σχεδίων
νόμων για τα Τεχνικά Έργα.
Διοργανώνει αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς,
Ημερίδες, Συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια
Παρέχει κατόπιν αιτήσεως, συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε
θέματα (επαγγελματικά, εκπαιδευτικά κ.λ.π) της αρμοδιότητας
του.
Συνεργάζεται με Κυβερνητικούς και Διεθνείς Οργανισμούς καθώς
και με όλα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Εγγραφή στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:
·
·
·

·

Αίτηση Εγγραφής
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Για τους Πτυχιούχους
Μηχανικούς του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας απαιτείται
και η βεβαίωση για την κατεύθυνση (Ηλεκτρολογίας ή
Μηχανολογίας) που έχουν ακολουθήσει.
Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Για τους Πτυχιούχους που εγγράφονται κατά τη διάρκεια του έτους
κτήσεως Πτυχίου, για την εγγραφή καταβάλλεται το ποσό των 36 ευρώ (6
ευρώ το δικαίωμα εγγραφής και 30 ευρώ η ετήσια συνδρομή). Οι
Πτυχιούχοι παλαιοτέρων ετών παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με
τη Γραμματεία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, προκειμένου να ενημερωθούν για το ποσό
που πρέπει να καταβάλουν (βλέπε Άρθρο 6 του Καταστατικού).
Η εγγραφή στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ γίνεται με την αποφοίτηση.
Στην Αθήνα: στα κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα: στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα που
λειτουργούν στις πρωτεύουσες των Νομών
Μπορούν να εγγραφούν ως μέλη της ΕΕΤΕΜ οι παρακάτω ειδικότητες
των Πτυχιούχων Μηχανικών των σχολών Σ.Τ.Εφ-ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ του
Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης:
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός
Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων
Μηχανικός Αυτοματισμού
Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής,
Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού
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Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος
Πτυχιούχος

Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
Μηχανικός Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος
Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας
Μηχανικός Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Μηχανικός Ιατρικών Οργάνων
Μηχανικός Ορυχείων
Μηχανικός Οχημάτων
Μηχανικός Περιβάλλοντος Τ.Ε.
Μηχανικός Πληροφορικής
Μηχανικός Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Μηχανικός Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Μηχανικός Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
Μηχανικός Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ναυπηγός Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων
Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής
Τοπογράφος Μηχανικός

6.1.3 Άλλοι φορείς Πληροφόρησης
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω φορείς πληροφόρησης, στους
οποίους μπορούν να απευθύνονται οι πτυχιούχοι Πολιτικοί Δομικών
Έργων για θέματα που αφορούν στο επάγγελμα και στην εργασία:
·
·
·
·
·

Ο ΟΑΕΔ και οι κατά τόπους υπηρεσίες του (Για τις Σέρρες στον
Λευκώνα Σερρών).
Τα Επιμελητήρια σε όλη τη χώρα.
Τα Κέντρα Επιχειρηματικής Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ), με
γραφεία σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών.
Το Υπουργείο Παιδείας.
Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντική δομή πληροφόρησης και υποστήριξης όλων των πτυχιούχων
και των Πολιτικών Δομικών Έργων αποτελούν τα Γραφεία Διασύνδεσης
που λειτουργούν σε όλα τα ΤΕΙ της χώρας. Στον Πίνακα που ακολουθεί
παρατίθενται οι διευθύνσεις και τα τηλεφωνά τους.
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Πίνακας 6.1 : Γραφεία Διασύνδεσης Α.Τ.Ε.Ι.

ΤΕΙ Καλαμάτας

Ταχυδρομική
Διεύθυνση
Αγ. Σπυρίδωνος
28 & Μήλου 1,
12210 Αιγάλεω
4ο χλμ Ιωαννίνων
– Αθηνών
Τ.Θ. 110 - 45500
Άρτα
Σταυρωμένος
ΤΘ 140 -71100
Ηράκλειο
Κτίριο ΣΕΥΠ
Τ.Θ. 141, 57400
Σίνδος Θες/νίκης
Αγ. Λουκάς,
ΤΘ 1231 - 65404
Καβάλα
Αντικάλαμος,
24100 Καλαμάτα

ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας

Κοίλα, 50100
Κοζάνη

Ίδρυμα
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Ηπείρου
ΤΕΙ Κρήτης
ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΤΕΙ Καβάλας

ΤΕΙ Σερρών

3ο χλμ. ΠΕΟ
Λαμίας - Αθηνών
35100 Λαμία
ΠΟ Λαρίσης –
Τρικάλων,
41110 Λάρισα
Νέα Κτίρια,
30200 Μεσολόγγι
Μ. Αλεξάνδρου 1
Κουκούλι, 26334
Πάτρα
Π. Ράλλη και
Θηβών 250,
12244 Αιγάλεω
Τέρμα Μαγνησίας,
62124 Σέρρες

ΤΕΙ Χαλκίδας
ΑΣΠΑΙΤΕ

ΤΕΙ Λαμίας
ΤΕΙ Λάρισας
ΤΕΙ
Μεσολογγίου
ΤΕΙ Πάτρας
ΤΕΙ Πειραιά

Τηλέφωνο

Ε-Mail

2105385182

career@teiath.gr

23651050737

career@teiep.gr

2810379335-7

career@career.teicrete.gr

2310013480

diasyndesi@admin.teithe.gr

2510462204

gd@teikav.edu.gr

2721069393

career@teikal.gr

2461068095

career@teikoz.gr

2231060196

career@teilam.gr

2410684725-6

career@teilar.gr

2631058276

career@teimes.gr

2610643060

career@career.gr

2105381294-5

secre@gdias.teipir.gr

2321049228

gd@teiser.gr

34400 Ψαχνά
Ευβοίας

2298099706

gdm@teihal.gr

14121 Νέο
Ηράκλειο Αττικής

2102896763

gdaspete@aspete.gr

Πηγή: Γραφεία Διασύνδεσης ΤΕΙ
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6.2 Χρηματοδοτικά προγράμματα
Αναφέρονται ενδεικτικά προγράμματα που μπορούν να αξιοποιήσουν οι
νέοι πτυχιούχοι Πολιτικοί Δομικών Έργων για την αυτοαπασχόληση ή
απασχόλησή τους.
6.2.1 Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για Πρακτική άσκηση
σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή
ΣΕΛΕΤΕ
1. Αρμόδια Υπηρεσία
Οι τοπικές υπηρεσίες
Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

του

Οργανισμού

Απασχόλησης

Εργατικού

2. Δικαιολογητικά
· Βεβαίωση ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) έναρξη πρακτικής άσκησης
σύμφωνα με την οποία ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος του
θεωρητικού μέρους των σπουδών του και είναι σε θέση να
πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση για τη λήψη του
πτυχίου του.
· Αντίγραφο της ειδικής σύμβασης πρακτικής άσκησης που
υπογράφεται από τη σχολή, τον εργοδότη και το σπουδαστή.
· Συμπλήρωση έντυπης υπεύθυνης δήλωσης εργοδότη που
διατίθεται από την αρμόδια υπηρεσία ΟΑΕΔ.
· Επίδειξη του βιβλίου αγοράς ενσήμων του εργοδότη.
3. Διαδικασία
Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου
της επιχείρησης.
4. Χρόνος καταβολής
· Έξι (6) μήνες προθεσμία μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης
για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.
· Τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας για την
είσπραξη της επιταγής.
5. Ύψος επιδότησης
Ο κάθε εργοδότης καταβάλλει στο σπουδαστή το 80% του ημερομισθίου
του ανειδίκευτου εργάτη (ΣΣΕ) και εισπράττει από τον ΟΑΕΔ το 50% του
συνολικού ποσού που κατέβαλε.
Για τους σπουδαστές που ασχολούνται στο δημόσιο καταβάλλεται
μηνιαία 176,08€. μισθός από το φορέα.
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6.2.2 Επιδότηση αμοιβής ασκούμενων μέσω του προγράμματος
ΕΣΠΑ
Με την πράξη «Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΤΕΙ Σερρών (MIS
299958)» του Ε.Π.ΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους
ενισχύεται ο κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων & Έρευνας του ΤΕΙ Σερρών
καταβάλει στον ασκούμενο, ένα μέρος της αμοιβής του (διαφοροποιείται
από Τμήμα σε Τμήμα) από την επιχορήγηση της πράξης. Ο φορέας
απασχόλησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον
απασχολούμενο ασκούμενο σπουδαστή μηνιαίως τη διαφορά από το
αναλογούν ποσό συμφώνα με τα ισχύοντα για την Πρακτική Άσκηση των
σπουδαστών του ΤΕΙ και των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για
τους ασκούμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Οι ασκούμενοι σπουδαστές στο Δημόσιο τομέα επιχορηγούνται από την
παραπάνω πράξη συμπληρωματικά επί της αμοιβής που τους
καταβάλλει η εκάστοτε υπηρεσία στην οποία απασχολούνται.
Παράδειγμα: Στον ιδιωτικό τομέα σήμερα, το ύψος της αποζημίωσης
(80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη), ανέρχεται σε
671,40 ευρώ. Αν η επιδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι 330 ευρώ,
τότε ο εργοδότης οφείλει στον ασκούμενο σπουδαστή (671,40-330)
341,40 ευρώ μηνιαίως. Ενώ στο δημόσιο τομέα, η υπηρεσία, που
απασχολείται ο ασκούμενος, καταβάλει σ’ αυτόν τα 176,08 ευρώ και το
πρόγραμμα επιδοτεί τον ασκούμενο συμπληρωματικά με 330 ευρώ π.χ.
Ο ασκούμενος σπουδαστής δεν έχει καμία αξίωση από τον φορέα
απασχόλησης αναφορικά με την επιχορήγηση μέσω του προγράμματος
ΕΣΠΑ.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

296,58

296,58

1. Προϋποθέσεις έναρξης Πρακτικής Άσκησης
Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ο σπουδαστής πρέπει
να:
· Βρίσκεται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του Ζ΄
· Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του
προγράμματος σπουδών ή έχει συμπλήρωση 180 διδακτικές
μονάδες
· Έχει περάσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα ειδικότητας
Συγκεκριμένα για το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ισχύει 12 από
τα 13 μαθήματα ειδικότητας και να έχει περάσει τα 2/3 του συνόλου
των μαθημάτων.
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2. Κριτήρια επιλογής επιχείρησης
Οι σπουδαστές μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους
Άσκηση σε επιχειρήσεις ή υπηρεσίες που ικανοποιούν συγκεκριμένα
κριτήρια που σχετίζονται με τη συνάφεια προς το αντικείμενο σπουδών
του τμήματος. Για το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων:
· Η Πρακτική Άσκηση γίνεται σε γραφείο ιδιώτη Πολιτικού Δομικών
Έργων ή σε γραφείο ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού υπό την
προϋπόθεση ότι το αντικείμενο θα είναι τα Δομικά Έργα.
· Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να γίνει σε Τεχνικές Επιχειρήσεις ή
σε Τεχνικές Υπηρεσίες Δημόσιων Οργανισμών υπό την
προϋπόθεση, ότι στην επιχείρηση ή στην τεχνική υπηρεσία,
υπηρετεί Πολιτικός Δομικών Έργων ή Πολιτικός Μηχανικός ή
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, και το αντικείμενο θα είναι τα Δομικά
Έργα.
6.2.3 Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης
με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη
40.000 ανέργων
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με
την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως
βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του
ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την
ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 40.000
άνεργων, για πλήρη απασχόληση, με έμφαση στους νέους έως 30 ετών
και στις ειδικές ομάδες ανέργων οι οποίες αναλύονται ως εξής:
·

·
·
·

άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και
στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως
5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της
κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες
γυναίκες, άνω των 50 ετών
πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες
αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές
επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και ιδιαίτερα
εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους όπως η
πράσινη οικονομία. Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των
νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που
τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε
άλλο καθεστώς ενισχύσεων.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
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συμμετοχή στο πρόγραμμα θα αρχίσει την 9-4-2010 σύμφωνα με την
με αριθμ. Β114886/8-4-2010 απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού
ΟΑΕΔ.
1. Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση - επιλέξιμες περιοχές
Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να
χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΟΑΕΔ.
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 13 περιφέρειες της
χώρας. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:
· Άξονας Προτεραιότητας Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης στις οκτώ (8)
Περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία
& Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος:
18.560 θέσεις
· Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εξόδου στις τρεις (3)
Περιφέρειες: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία: 15.525
θέσεις
· Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εισόδου στις δύο (2)
Περιφέρειες: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα: 5.915 θέσεις
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια
επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη
de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που
χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των
οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
2. Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει
να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση
υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας
σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα πρέπει
να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που
δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή
διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό
αντικείμενο δραστηριότητας.
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Στο
πρόγραμμα
μπορούν
να
ενταχθούν
και
γυναίκες
αυτοαπασχολούμενες, που απασχολούν έως ένα (1) άτομο, για τη
δημιουργία μίας (1) νέας θέσης εργασίας με σκοπό την υποστήριξη της
λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης, για χρονικό διάστημα από
έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά το διάστημα απουσίας τους από
την επιχείρηση λόγω κυοφορίας, λοχείας ή φροντίδας παιδιών εφόσον
κατά
τον
έλεγχο
υπαγωγής
προσκομίσουν
τα
απαραίτητα
δικαιολογητικά. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος για το οποίο θα
ενταχθούν στο πρόγραμμα (από 6 έως 18 μήνες), εφόσον το επιθυμούν
δύνανται να συνεχίσουν το πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους της με
αριθμ. 6251/31-3-2010 Κ.Υ.Α.
Δεν υπάγονται:
· Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη
του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ
28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
· Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης
(άρθρο 20 του ν.2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν
εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).
· Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
· Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας,
της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή
παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται
με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται
ως προβληματικές.
· Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται
με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον
επιχειρηματία.
· Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους
στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους
εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’
βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών.
· Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
· Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και
το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.
Άνεργοι
Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που
θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
· να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο
ανεργίας σε ισχύ
· να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ
ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα μας.
· να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης
προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
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Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
· Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την
ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που
μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και
επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό
αντικείμενο δραστηριότητας, από τις οποίες προέκυψε νέα
διάδοχος επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
· Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του
Ν.2643/98.
3. Διαδικασία υπαγωγής
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον
υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην
Υπηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή
έδρας της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, τότε η αίτηση θα
υποβάλλεται στην Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η
έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθεί το προς επιχορήγηση
προσωπικό.
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή
ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο.
4. Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος
· Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισμού, για την
οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο δικαιούχος, οφείλει εντός πέντε
(5) ημερών να προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2)
αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης στις
οποίες θα έχει τεθεί η υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου και η
σφραγίδα της επιχείρησης. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
ταυτόχρονα με την παραλαβή των ανωτέρω θα προβαίνει στην
έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Η εγκριτική
απόφαση θα κοινοποιείται άμεσα στον δικαιούχο καθώς και στο
υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκει η επιχείρηση.
· Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχεται άμεσα από τον
αρμόδιο υπάλληλο «διαχειριστή» η διαθεσιμότητα του εργατικού
δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί
για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση,
ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και όλους τους
εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
· Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα
προσφοράς – ζήτησης εργασίας, και ύστερα από την διαδικασία
εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τις προτάσεις που
περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης, θα γίνεται η παραπομπή
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τους στις επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους των
Υπηρεσιών, με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης.
Μετά την εγκριτική απόφαση, η επιχείρηση οφείλει να
προχωρήσει στην πρόσληψη εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από
την εγκριτική απόφαση. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατικό
δυναμικό η αίτηση τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας επτά (7)
ημερών μετά το πέρας των τριάντα πέντε (35) ημερών από την
προέγκριση. Η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από την
επιχείρηση. Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί, δεν
καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες.
Μετά την εξατομικευμένη προσέγγιση των ανέργων, την υπόδειξή
τους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και την τελευταία
πρόσληψη, ο υπεύθυνος διαχειριστής ενημερώνει το σύστημα ότι
η αίτηση περνάει στο στάδιο της «έγκρισης» και ολοκληρώνει την
έγκριση στο σύστημα.

5. Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
5.1 Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις
ασφαλιστικές εισφορές ή σε μέρος αυτών, όπως παρακάτω υπολογίζεται
κατ’ έτος, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις ασφαλιστικές
εισφορές ή σε μέρος αυτών,
εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή
συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα
Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που
αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές ή σε μέρος αυτών, για όλους του
κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στις ασφαλιστικές
εισφορές ή σε μέρος αυτών, των αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων,
καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές ή σε μέρος αυτών εκείνων που το
ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που
αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές ή σε μέρος αυτών, των δώρων
Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες
που αυτά καταβάλλονται.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών
επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των
εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του
κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών
εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων):
· για τους κοινούς άνεργους,
o εκατό τοις εκατό (100%) για το πρώτο έτος,
o εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για το δεύτερο έτος,
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o πενήντα τοις εκατό (50%) για το τρίτο και
o είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) το τέταρτο έτος
·

για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων,
o εκατό τοις εκατό (100%) για το πρώτο και το δεύτερο
έτος και
o πενήντα τοις εκατό (50%) για το τρίτο και το τέταρτο έτος
από την κάθε πρόσληψη και αποδίδεται μέσω της χρέωσης του
αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του
λογαριασμού του εργοδότη, εκτός του ποσού επιχορήγησης, που
αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές ή μέρους αυτών, των λοιπών
επικουρικών ταμείων, το οποίο καταβάλλεται
απευθείας στην
επιχείρηση.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να
διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.
5.2 Το ποσό επιχορήγησης για τις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες που
απασχολούν έως ένα (1) άτομο, για το προσωπικό των κατηγοριών 7.1α΄
και 7.1β΄ του παρόντος που θα προσλάβουν, για την υποστήριξη της
λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης, για χρονικό διάστημα από
έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά το διάστημα απουσίας τους από
την επιχείρηση λόγω
κυοφορίας, λοχείας ή φροντίδας παιδιών
υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και
εργαζομένων) ως εξής:
· για τους κοινούς άνεργους,
o εκατό τοις εκατό (100%) για την χρονική περίοδο έως δέκα
οχτώ (18) μήνες,
o εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για το υπολειπόμενο
χρονικό διάστημα έως την συμπλήρωση του δεύτερου έτους,
o πενήντα τοις εκατό (50%) για το τρίτο έτος και
o είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) το τέταρτο έτος
· για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων, όπως
περιγράφονται στο άρθρο 1,
o εκατό τοις εκατό (100%) για την χρονική περίοδο έως δέκα
οχτώ (18) μήνες και την περίοδο από δέκα εννιά (19) έως
είκοσι τέσσερις (24) μήνες και
o πενήντα τοις εκατό (50%) για το τρίτο και το τέταρτο έτος
από την κάθε πρόσληψη και αποδίδεται μέσω της χρέωσης του
αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.-Ο.Α.Ε.Δ. και της αντίστοιχης πίστωσης
του λογαριασμού του εργοδότη, εκτός του ποσού επιχορήγησης, που
αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές ή μέρους αυτών, των λοιπών
επικουρικών ταμείων, το οποίο καταβάλλεται
απευθείας στην
επιχείρηση.
Ομοίως θα καταβάλλονται απευθείας στους εργοδότες ποσά
επιχορήγησης που ικανοποιούνται μετά από την θεραπεία των ενστάσεων
τους.
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Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται για χρονικό διάστημα από έξι (6)
μήνες έως δεκαοκτώ (18) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι γυναίκες αυτοαπασχολούμενες
εφόσον το επιθυμούν, δύναται να συνεχίσουν το πρόγραμμα, για το
υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση των σαράντα
οκτώ (48) μηνών επιχορήγησης και της δέσμευσης των δώδεκα (12)
μηνών χωρίς επιχορήγηση, σύμφωνα με τους όρους
της με αριθμ.
6251/31-3-2010 Κ.Υ.Α.
5.3 Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μέρος του αναφερόμενου συνολικού
ποσού επιχορήγησης που έχει αποδοθεί μέσω του αλληλόχρεου στο
προηγούμενο έτος και αφορά σε ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές
εισφορές ή σε μέρος αυτών των κλάδων ασθένειας σε είδος, χρήμα και
επαγγελματικού κίνδυνου του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, καταβάλλεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
σε χρήμα και ταυτόχρονα πιστώνεται ισόποσα o αλληλόχρεος, αφού οι
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ διαβιβάσουν στα αρμόδια ΚΠΑ ή ΚΠΑ2
κατάσταση με αναλυτικά στοιχεία των επιχορηγούμενων επιχειρήσεων
και των ασφαλισμένων, που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα.
6. Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης
Δικαιολογητικά
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης
αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη
επιχείρηση υποβάλλει:
· Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
o το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του
προγράμματος,
o τη χρονολογία πρόσληψης,
o τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
o το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο
εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του
προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
o το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές
εισφορές με τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως
εμφανίζονται στις ΑΠΔ,
o το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, με το οποίο βαρύνεται ο
αλληλόχρεος λογαριασμός ΙΚΑ-ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το
πρόγραμμα,
o το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται εκτός του
αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ
o στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των
προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και
πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η
επιχορήγηση.
· Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.),οι οποίες μπορούν να
υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με
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υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που
εμπεριέχονται είναι αληθή.
Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το
Σ.Ε.Π.Ε.
Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου
απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009
ΚΥΑ
τα
παραπάνω
δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για
την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία.
Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό επιχορήγησης

Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
Εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου, η επιχείρηση
υποβάλλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
καταβολή της επιχορήγησης, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω
παράγραφο.
Η Υπηρεσία εκδίδει άμεσα την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της
επιχορήγησης, εφόσον έχει προηγηθεί θετικός επιτόπιος έλεγχος κατά τη
διάρκεια του τριμήνου και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στις περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος μέχρι την υποβολή
της αίτησης, ο έλεγχος θα διενεργείται πριν την έκδοση εγκριτικής
απόφασης.
Ειδικότερα στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή της
επιχορήγησης θα ελέγχονται και τα αναφερόμενα τόσο στην ηλεκτρονική
αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση ((λειτουργία της επιχείρησης,
μείωση προσωπικού λόγω απόλυσης κατά το προηγούμενο 6μηνο
κ.λ.π.). Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι του προγράμματος η
Υπηρεσία (ΚΠΑ, ΚΠΑ2) θα προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής
απόφασης.
Σε όλους του επιτόπιους ελέγχους που αφορούν στην καταβολή της
επιχορήγησης οι ελεγκτές θα ελέγχουν εάν έχουν καταβληθεί οι
απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές ή έχουν ρυθμιστεί.
Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινοποιεί την εγκριτική απόφαση για την
καταβολή της επιχορήγησης στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η
έδρα της επιχείρησης, και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια
Περιφερειακή Διεύθυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης. την
εγκριτική απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Υποκατάστημα του
ΙΚΑ θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ χρηματικό κατάλογο, στον οποίο θα
αποτυπώνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχεί στο
ποσό της επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαριασμού του εργοδότη
και χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού
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Όροι
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την
ημερομηνία πρόσληψής του.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης
για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν
είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες
ωράριο εργασίας.
Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο
από είκοσι (20) ημέρες το μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο
καθεστώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο
πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση
Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη
επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το
απασχολεί τουλάχιστον για είκοσι (20) ημερομίσθια κατά μήνα.
Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης πρέπει να υπάρχουν είκοσι (20)
τουλάχιστον ημερομίσθια κατά μήνα για κάθε μισθωτό επιχορηγούμενο
ή μη.
Κατά τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος (διάρκεια επιχορήγησης
και περίοδος δέσμευσης) είναι δυνατόν ο μισθωτός, επιχορηγούμενος ή
μη, να πραγματοποιήσει μόνο για (3) τρεις μήνες κατ’ έτος, κάτω των
είκοσι (20) ημερομισθίων.
Ως τρίμηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος
θεωρούνται τα τρίμηνα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη
υποβολής Α.Π.Δ. (Ιανουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος
έως Σεπτέμβριος, Οκτώβριος έως Δεκέμβριος).
7. Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας
(παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος,
που ανέρχονται συνολικά σε 60 μήνες, εκτός των περιπτώσεων της παρ.
5.2 του παρόντος, που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν το πρόγραμμα
μέχρι την συμπλήρωση των σαράντα οκτώ (48) μηνών επιχορήγησης και
της δέσμευσης των δώδεκα (12) μηνών χωρίς επιχορήγηση.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον
δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα
διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30)
ημέρες, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα
διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα
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διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες
επιπτώσεις για τον εργοδότη.
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμβαση εργασίας,
καθώς και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη,
μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων.
6.2.4 Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με
επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη
25.000 ανέργων.
1. Γενικά στοιχεία – Στόχοι της πράξης
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
απευθύνεται
στις
ιδιωτικές
επιχειρήσεις
που
θέλουν
να
απασχολήσουν ανέργους, για να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της
ανωτέρω πράξης.
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με
την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως
βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του
ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την
ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 25.000
άνεργων, για πλήρη απασχόληση ή μερική απασχόληση.
Έμφαση δίνεται στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες
ανέργων οι οποίες αναλύονται ως εξής:
· άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και
στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως
5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της
κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
· γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες
γυναίκες, άνω των 50 ετών
· πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες
· αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές
επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και ιδιαίτερα
εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους όπως η
πράσινη οικονομία. Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των
νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που
τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε
άλλο καθεστώς ενισχύσεων.
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2. Θεσμικό πλαίσιο – Καθεστώς ενίσχυσης
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει
μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε
άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν
πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε
περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον
τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
3. Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις συμμετοχής
Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει
να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση
υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας
σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα πρέπει να
έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που
δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή
διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό
αντικείμενο δραστηριότητας.
Δεν υπάγονται:
· Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη
του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ
28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
· Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης
(άρθρο 20 του ν.2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν
εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).
· Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
· Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας,
της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή
παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται
με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται
ως προβληματικές.
· Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται
με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον
επιχειρηματία.
· Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους
στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους
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εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’
βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών.
Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και
το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

Άνεργοι
Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που
θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
· να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο
ανεργίας σε ισχύ
· να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ
ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα μας.
· να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης
προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
· Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την
ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που
μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και
επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό
αντικείμενο δραστηριότητας, από τις οποίες προέκυψε νέα
διάδοχος επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
· Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του
Ν.2643/98.
4. Ποσό επιχορήγησης – Διάρκεια επιχορήγησης
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος των
μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, για πλήρη ή μερική απασχόληση
όπως παρακάτω υπολογίζεται κατ’ έτος, για όλους τους κλάδους κύριας
ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ,
καθώς και σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το
ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με πλήρη ή μερική
απασχόληση, και αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά
Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε
μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για όλους του κλάδους
κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σε μέρος των μηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων, καθώς
και σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ
εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής
Ασφάλισης.
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Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που
αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των δώρων Χριστουγέννων και
Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά
καταβάλλονται.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών
επιχορήγησης λαμβάνονται α) για την πλήρη απασχόληση οι
πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων
που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως
ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και β) για τη μερική απασχόληση
οι
πραγματικές
ακαθάριστες
αποδοχές
των
εργαζομένων/
επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κάθε φορά
διαμορφωμένου
ποσού
που προκύπτει από τον συνδυασμό του
αναφερόμενου κατώτατου βασικού μισθού, με τις ώρες εργασίας .
Τα αναφερόμενο πόσο επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του
αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του
λογαριασμού του εργοδότη, σε ποσοστό:
· για τους κοινούς άνεργους,
o ογδόντα τοις εκατό (80%) για το πρώτο έτος και
o εξήντα τοις εκατό (60%) για το δεύτερο έτος,
από την κάθε πρόσληψη.
· για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων, όπως
περιγράφονται στο άρθρο 1,
o ογδόντα τοις εκατό (80%) για το πρώτο έτος και
o ογδόντα τοις εκατό (80% για το δεύτερο έτος,
από την κάθε πρόσληψη.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να
διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.
Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μέρος του αναφερόμενου συνολικού
ποσού επιχορήγησης που έχει αποδοθεί μέσω του αλληλόχρεου στο
προηγούμενο έτος και αφορά σε ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των
εισφορών των κλάδων ασθένειας σε είδος, χρήμα και επαγγελματικού
κίνδυνου του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, καταβάλλεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε χρήμα και
ταυτόχρονα πιστώνεται ισόποσα ο αλληλόχρεος, αφού οι αρμόδιες
Υπηρεσίες του ΙΚΑ διαβιβάσουν στα αρμόδια ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 κατάσταση
με αναλυτικά στοιχεία των επιχορηγούμενων επιχειρήσεων και των
ασφαλισμένων, που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα.
Οι αξιώσεις των εργοδοτών για τα παραπάνω ποσά της επιχορήγησης που
δεν ικανοποιούνται μέσω του αλληλόχρεου θα καταβάλλονται απευθείας
στην επιχείρηση (θεραπεία ενστάσεων, κλπ).

-64-

5. Διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα
Προθεσμία και διαδικασία υποβολής «αίτησης υπαγωγής στο
πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης»
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά στην ειδική
περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, στην
Υπηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή
έδρας της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, τότε η αίτηση θα
υποβάλλεται στην Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η
έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθεί το προς επιχορήγηση
προσωπικό.
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή
ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από 09/04/2010. Η ημερομηνία λήξης της
υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή
στο πρόγραμμα, θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή
του ΟΑΕΔ.
Προέγκριση αίτησης - Διαδικασία σύζευξης προσφοράς και
ζήτησης εργασίας
Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται
ηλεκτρονικά ο δικαιούχος, οφείλει εντός πέντε (5) ημερών να
προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2) αντίγραφο της ανωτέρω
αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης στις οποίες θα έχει τεθεί η υπογραφή
του νόμιμου εκπρόσωπου και η σφραγίδα της επιχείρησης.
Ο
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ταυτόχρονα με την παραλαβή των ανωτέρω
θα προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Η
εγκριτική απόφαση θα κοινοποιείται άμεσα στον δικαιούχο καθώς και
στο υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκει η επιχείρηση.
Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχεται άμεσα από τον αρμόδιο
υπάλληλο «διαχειριστή» η διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις
απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον
Προϊστάμενο και όλους τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα προσφοράς
– ζήτησης εργασίας, και ύστερα από την διαδικασία εξατομικευμένης
προσέγγισης και σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στα ατομικά
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σχέδια δράσης, θα γίνεται η παραπομπή τους στις επιχειρήσεις από τους
εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών, με στόχο τη σύζευξη
προσφοράς και ζήτησης.
Μετά την εγκριτική απόφαση, η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην
πρόσληψη εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την εγκριτική απόφαση.
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό η αίτηση τίθεται σε
«αναμονή» διάρκειας επτά (7) ημερών μετά το πέρας των τριάντα πέντε
(35) ημερών από την προέγκριση. Η πρόσληψη καταχωρείται
ηλεκτρονικά από την επιχείρηση. Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει
αιτηθεί, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται
άκυρες.
Μετά την εξατομικευμένη προσέγγιση των ανέργων, την υπόδειξή τους
στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και την τελευταία πρόσληψη, ο
υπεύθυνος διαχειριστής ενημερώνει το σύστημα ότι η αίτηση περνάει στο
στάδιο της «έγκρισης» και ολοκληρώνει την έγκριση στο σύστημα.
6. Έναρξη, Όροι και διαδικασία επιχορήγησης
Δικαιολογητικά
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην, αναφερόμενη στο άρθρο 7,
καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που
η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει :
· Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
o το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του
προγράμματος,
o τη χρονολογία πρόσληψης,
o τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
o το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο
εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του
προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
o το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές
εισφορές με τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως
εμφανίζονται στις ΑΠΔ,
o το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, με το οποίο βαρύνεται ο
αλληλόχρεος λογαριασμός ΙΚΑ-ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το
πρόγραμμα,
o το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται εκτός του
αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ
o στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των
προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και
πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η
επιχορήγηση.
· Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.),οι οποίες μπορούν να
υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που
εμπεριέχονται είναι αληθή.
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Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το
Σ.Ε.Π.Ε.
Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου
απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009
ΚΥΑ
τα
παραπάνω
δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για
την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/ 2007, το ποσό της
επιχορήγησης δεν παρακρατείται και δεν εκχωρείται.
Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό επιχορήγησης.

Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
Εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου, η επιχείρηση
υποβάλλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
καταβολή της επιχορήγησης, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω
παράγραφο.
Η Υπηρεσία εκδίδει άμεσα την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της
επιχορήγησης, εφόσον έχει προηγηθεί θετικός επιτόπιος έλεγχος κατά τη
διάρκεια του τριμήνου και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στις περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος μέχρι την υποβολή
της αίτησης, ο έλεγχος θα διενεργείται πριν την έκδοση εγκριτικής
απόφασης.
Ειδικότερα στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή της
επιχορήγησης θα ελέγχονται και τα αναφερόμενα τόσο στην ηλεκτρονική
αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση ((λειτουργία της επιχείρησης,
μείωση προσωπικού λόγω απόλυσης κατά το προηγούμενο 6μηνο
κ.λ.π.). Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι του προγράμματος η
Υπηρεσία (ΚΠΑ, ΚΠΑ2) θα προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής
απόφασης.
Σε όλους τους επιτόπιους ελέγχους που αφορούν στην καταβολή της
επιχορήγησης οι ελεγκτές θα ελέγχουν εάν έχουν καταβληθεί οι
απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές ή έχουν ρυθμιστεί.
Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινοποιεί την εγκριτική απόφαση για την
καταβολή της επιχορήγησης στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η
έδρα της επιχείρησης, και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια
Περιφερειακή Διεύθυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης. την
εγκριτική απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Υποκατάστημα του
ΙΚΑ θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ χρηματικό κατάλογο, στον οποίο θα
αποτυπώνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχεί στο
ποσό της επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαριασμού του εργοδότη
και χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού.
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την
ημερομηνία πρόσληψής του.
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Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους ή μερικής
απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, εφόσον
υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης.
Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο
από είκοσι (20) ημέρες το μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο
καθεστώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο
πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση. Σε αντίθετη
όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη επιχορηγούμενου
προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί και να το
ασφαλίζει τουλάχιστον για είκοσι (20) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.
Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης πρέπει να υπάρχουν είκοσι (20)
τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά μήνα για κάθε μισθωτό
επιχορηγούμενο ή μη.
Κατά τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος (διάρκεια επιχορήγησης
και περίοδος δέσμευσης) είναι δυνατόν ο μισθωτός, επιχορηγούμενος ή
μη, πλήρους ή μερικής απασχόλησης να πραγματοποιήσει μόνο για (3)
τρεις μήνες κατ’ έτος, κάτω των είκοσι (20) ημερών ασφάλισης..
Ως τρίμηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος
θεωρούνται τα τρίμηνα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη
υποβολής Α.Π.Δ. (Ιανουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος
έως Σεπτέμβριος, Οκτώβριος έως Δεκέμβριος).
Χρόνος Υποχρεωτικής Απασχόλησης - Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας
(παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος,
που ανέρχονται συνολικά σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον
δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα
διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό.
Ως δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό (παλαιές θέσεις)
θεωρείται ο αριθμός του προσωπικού που είχε η επιχείρηση κατά την
ημερομηνία
υποβολής
της
ηλεκτρονικής αίτησης
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30)
ημέρες, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα
διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα
διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες
επιπτώσεις για τον εργοδότη.
Ως ειδικότητα νοείται η ειδικότητα του επιχορηγούμενου ατόμου που
αποχώρησε (λόγω καταγγελίας της εργασιακής σχέσης).
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Κατά συνέπεια, όταν η επιχείρηση αναζητά αντικατάσταση με
διαφορετική ειδικότητα από εκείνη του αποχωρήσαντα, η Υπηρεσία,
εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα υπόδειξης ατόμου με τη νέα
ειδικότητα και η θέση παραμείνει κενή, θα διακόπτει το πρόγραμμα.
Στην περίπτωση που η Υπηρεσία προτείνει άνεργο της νέας ειδικότητας
που έχει ζητηθεί και η πρόσληψη πραγματοποιηθεί, το πρόγραμμα θα
συνεχίζεται κανονικά.
Επισημαίνεται ότι και για την αντικατάσταση επιχορηγούμενου ατόμου
θα ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμβαση εργασίας, όπως
επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του
εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων
εθελούσιας εξόδου.
Είναι δυνατή η μετατροπή της μερικής απασχόλησης του
επιχορηγούμενου προσωπικού σε πλήρη. Το αντίθετο δεν επιτρέπεται.
6.2.5 Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας, 10000 ανέργων ηλικίας 16-24 ετών, νεοεισερχόμενων
στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών
εισφορών, με την δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για
επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας
1. Γενικά στοιχεία – Στόχοι της πράξης
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
ενημερώνει τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από 29/10/2010. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής
των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα,
θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών,
νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, με την απασχόλησή τους σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
2. Θεσμικό πλαίσιο – Καθεστώς ενίσχυσης
Σύμφωνα με τη παρ.6 του άρθρου 2 του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ
65/Α/06.05.2010) επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα που συνάπτουν με ανέργους ηλικίας 16 έως 24 ετών συμβάσεις
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες και
βάσει των ως άνω συμβάσεων καταβάλλουν στους προσλαμβανόμενους
το 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου, όπως αυτό
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ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας και τους ασφαλίζουν στους κλάδους σύνταξης, ασθένειας σε
είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δικαιούνται να
επιχορηγηθούν για τις ασφαλιστικές εισφορές από τον ΟΑΕΔ. Επίσης
σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο μετά το πέρας της σύμβασης
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας είναι δυνατή η συνέχιση της
επιχορήγησης, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας, για επιπλέον χρονικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών.
Μετά το πέρας της σύμβασης αυτής είναι δυνατή η συνέχιση της
απασχόλησής τους και η ένταξη σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, εφόσον η
σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση
εργασίας.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια
επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη
de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που
χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των
οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
3. Δικαιούχοι – Ωφελούμενοι και Προϋποθέσεις συμμετοχής
Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει
να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση
υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας
σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα πρέπει να
έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που
δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή
διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό
αντικείμενο δραστηριότητας.
Δεν θεωρείται μείωση η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω
συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου
χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, που αφορά στον εργαζόμενο,
εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
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Δεν υπάγονται:
· Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη
του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ
28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
· Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης
(άρθρο 20 του ν.2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν
εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).
· Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν τους ανέργους τις βραδινές
ώρες πέραν της 22ης ώρας
· Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
· Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας
(από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως και την
τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά, π.χ.
ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης,
ορυχεία κλπ) , στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών
προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη
μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους των γεωργικών προϊόντων
και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή
έμμεσα [οι δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση, οι οποίες
είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για
την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των
σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή η πρώτη πώληση προς
μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές επιχειρήσεις].
· Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται
με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον
επιχειρηματία.
· Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους
στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους
εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’
βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών.
· Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
· Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και
το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.
· Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές .
Μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προβληματική
επιχείρηση όταν πληρεί τους ακόλουθους όρους:
· αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει
απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου
και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί
κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
· αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη
έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει
απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται
στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο
αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα
τελευταίων μηνών, ή
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·

ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική
επιχείρηση πληρεί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας
ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.

Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν
θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι είναι
προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν πληρούν
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας
παραγράφου.
Μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
· εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει
απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου
και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί
κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή·
· εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη
έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει
απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται
στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα
τελευταίων μηνών, ή·
· ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληρεί τις
προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την
υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις
που αναφέρονται παραπάνω, μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να
θεωρείται προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις
μιας προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του
κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική
ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση
των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της
αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η
επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί
αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.
Άνεργοι
Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που
θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
· Να είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ηλικίας 16 - 24
ετών, και να μην έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατόν
πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης.
· Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο
ανεργίας σε ισχύ
· Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ
ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και
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·

απασχόλησης στη χώρα μας.
Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης
προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
· Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την
ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που
μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και
επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό
αντικείμενο δραστηριότητας, από τις οποίες προέκυψε νέα
διάδοχος επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
· Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του
Ν.2643/98.
4. Διαδικασία υπαγωγής
Προθεσμία και διαδικασία υποβολής «αίτησης υπαγωγής στο
πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης»
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα (α’ στάδιο
και δυνητικά στο β΄ στάδιο), εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην Υπηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 που
βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή έδρας της επιχείρησης.
Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, τότε η αίτηση θα
υποβάλλεται στην Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η
έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθεί το προς επιχορήγηση
προσωπικό.
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή
ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο.
Προέγκριση αίτησης – Διαδικασία σύζευξης και προσφοράς
ζήτησης εργασίας
Όσον αφορά στο α΄ στάδιο του προγράμματος, ισχύουν τα κάτωθι:
· Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισμού, για την
οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο δικαιούχος, οφείλει εντός πέντε
(5) ημερών να προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2)
αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης στις
οποίες θα έχει τεθεί η υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου και η
σφραγίδα της επιχείρησης.
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
ταυτόχρονα με την παραλαβή των ανωτέρω θα προβαίνει στην
έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Η εγκριτική
απόφαση θα κοινοποιείται άμεσα στον δικαιούχο καθώς και στο
υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκει η επιχείρηση.
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·
·

·

·

Μετά την εγκριτική απόφαση ο υπεύθυνος διαχειριστής
ενημερώνει το σύστημα ότι η αίτηση περνάει στο στάδιο της
«έγκρισης» και ολοκληρώνει την έγκριση στο σύστημα.
Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχεται άμεσα από τον
αρμόδιο υπάλληλο «διαχειριστή» η διαθεσιμότητα του εργατικού
δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί
για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση,
ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και όλους τους
εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα
προσφοράς – ζήτησης εργασίας, και ύστερα από την διαδικασία
εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τις προτάσεις που
περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης, θα γίνεται η παραπομπή
τους στις επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους των
Υπηρεσιών, με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης.
Μετά την εγκριτική απόφαση και εντός τριάντα πέντε (35) ημερών
η επιχείρηση οφείλει να συνάψει με τον άνεργο την σύμβαση
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο
εργατικό δυναμικό η αίτηση τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας επτά
(7) ημερών μετά το πέρας των τριάντα πέντε (35) ημερών από την
προέγκριση.

Όσον αφορά στο β΄ στάδιο του προγράμματος ισχύουν τα κάτωθι:
· Κατά τη λήξη του α’
σταδίου και εφόσον οι επιχειρήσεις
μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε
σύμβαση εργασίας, μπορούν με αίτησή τους να επιχορηγηθούν
για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες με την υποχρέωση να
διατηρήσουν τον νέο για επιπλέον έξι (6) μήνες δίχως
επιχορήγηση.
· Η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, στην
Υπηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 που βρίσκεται πλησιέστερα στην
περιοχή έδρας της επιχείρησης, εντός 30 ημερών, από τη λήξη της
σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
· Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισμού, για την
υπαγωγή της επιχείρησης στο β’ στάδιο για την οποία
ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο δικαιούχος, οφείλει εντός πέντε (5)
ημερών να προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2) αντίγραφο
της ανωτέρω αίτησης και τη μετατροπή της σύμβασης απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας στις οποίες θα έχει
τεθεί η υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου και η σφραγίδα της
επιχείρησης. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ταυτόχρονα με την
παραλαβή των ανωτέρω θα προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής
ή απορριπτικής απόφασης. Η εγκριτική απόφαση θα κοινοποιείται
άμεσα στον δικαιούχο καθώς και στο υποκατάστημα του ΙΚΑ που
ανήκει η επιχείρηση.
· Μετά την εγκριτική απόφαση ο υπεύθυνος διαχειριστής
ενημερώνει το σύστημα ότι η αίτηση για συνέχιση της
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επιχορήγησης περνάει στο στάδιο της «έγκρισης» και ολοκληρώνει
την έγκριση στο σύστημα.
5. Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης
Η διάρκεια της επιχορήγησης που αφορά στο α’ στάδιο του
προγράμματος (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) ορίζεται μέχρι δώδεκα
(12) μήνες.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των
κλάδων σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως αυτό υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αποδοχών
του 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή επί των ακαθαρίστων
μηνιαίων αποδοχών του 80% του κατώτατου ημερομισθίου, όπως
ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.
Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του
αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του
λογαριασμού του εργοδότη.
Το ποσό και η διάρκεια της επιχορήγησης για το β’ στάδιο ορίζεται σε
δώδεκα (12) μήνες.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των
μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για
όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της
επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 70% των μηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει
υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα
Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που
αντιστοιχεί στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για όλους του
κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο 70% των μηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων, καθώς
και στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ
εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που
αντιστοιχεί στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, των δώρων
Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες
που αυτά καταβάλλονται.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών
επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των
εργαζομένων / επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του
κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.
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Για το α’ και β’ στάδιο του προγράμματος, ισχύουν τα κάτωθι:
Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μέρος του αναφερόμενου συνολικού
ποσού επιχορήγησης που έχει αποδοθεί μέσω του αλληλόχρεου στο
προηγούμενο έτος και αφορά σε ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των
εισφορών των κλάδων ασθένειας σε είδος, σε χρήμα (μόνο για το β’
στάδιο) και επαγγελματικού κίνδυνου του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, καταβάλλεται στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε χρήμα και ταυτόχρονα πιστώνεται ισόποσα ο αλληλόχρεος,
αφού οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ διαβιβάσουν στα αρμόδια ΚΠΑ ή
ΚΠΑ2 κατάσταση με αναλυτικά στοιχεία των επιχορηγούμενων
επιχειρήσεων και των ασφαλισμένων, που έχουν υπαχθεί στο
πρόγραμμα.
Οι αξιώσεις των εργοδοτών για τα παραπάνω ποσά της επιχορήγησης που
δεν ικανοποιούνται μέσω του αλληλόχρεου θα καταβάλλονται απευθείας
στην επιχείρηση (θεραπεία ενστάσεων).
6. Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
Εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου, η επιχείρηση
υποβάλλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
καταβολή της επιχορήγησης.
Η Υπηρεσία εκδίδει άμεσα την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της
επιχορήγησης, εφόσον έχει προηγηθεί θετικός επιτόπιος έλεγχος κατά τη
διάρκεια του τριμήνου και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στις περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος μέχρι την υποβολή
της αίτησης, ο έλεγχος θα διενεργείται πριν την έκδοση εγκριτικής
απόφασης.
Ειδικότερα στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή της
επιχορήγησης θα ελέγχονται και τα αναφερόμενα τόσο στην ηλεκτρονική
αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση ((λειτουργία της επιχείρησης,
μείωση προσωπικού λόγω απόλυσης κατά το προηγούμενο 6μηνο
κ.λ.π.). Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι του προγράμματος η
Υπηρεσία (ΚΠΑ, ΚΠΑ2) θα προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής
απόφασης.
Σε όλους του επιτόπιους ελέγχους που αφορούν στην καταβολή της
επιχορήγησης οι ελεγκτές θα ελέγχουν εάν έχουν καταβληθεί οι
απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές ή έχουν ρυθμιστεί.
Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινοποιεί την εγκριτική απόφαση για την
καταβολή της επιχορήγησης στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η
έδρα της επιχείρησης, και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια
Περιφερειακή Διεύθυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης. την
εγκριτική απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Υποκατάστημα του
ΙΚΑ θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ χρηματικό κατάλογο στον οποίο θα
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αποτυπώνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στο
ποσό της επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαριασμού του εργοδότη
και χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού (ΙΚΑ –ΟΑΕΔ).
Όροι
Α΄ στάδιο
Κάθε άτομο που υπάγεται στο α΄ στάδιο του προγράμματος
επιχορηγείται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης
για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους που έχουν υπογράψει
την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν είκοσι
(20) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο
εργασίας.
Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης ασφαλιζόταν για
λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες το μήνα και εξακολουθεί να
εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς ασφάλισης του και μετά την υπαγωγή της
επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η
επιχορήγηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη
επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το
απασχολεί και να το ασφαλίζει τουλάχιστον για είκοσι (20) ημέρες
ασφάλισης κατά μήνα.
Κατά τη διάρκεια του α΄ σταδίου του προγράμματος (απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας) είναι δυνατόν ο επιχορηγούμενος νέος ή το μη
επιχορηγούμενο προσωπικό, να ασφαλίζεται μόνο για ένα (1) μήνα ,
κάτω των είκοσι (20) ημερών ασφάλισης.
Β΄ στάδιο
Κάθε άτομο που υπάγεται στο
β΄ στάδιο του προγράμματος
επιχορηγείται από την ημερομηνία πρόσληψής του.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης
για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν
είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες
ωράριο εργασίας.
Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης ασφαλιζόταν για
λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες το μήνα και εξακολουθεί να
εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς ασφάλισης του και μετά την υπαγωγή της
επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η
επιχορήγηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη
επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το
απασχολεί και να το ασφαλίζει τουλάχιστον για είκοσι (20) ημέρες
ασφάλισης κατά μήνα.
Κατά
τη
διάρκεια
του
β΄
σταδίου
του
προγράμματος
συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος της δέσμευσης
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είναι δυνατόν ο επιχορηγούμενος νέος ή το μη επιχορηγούμενο
προσωπικό, να ασφαλίζεται μόνο για τρεις (3) μήνες, κάτω των είκοσι
(20) ημερών ασφάλισης.
Ως τρίμηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος
θεωρούνται τα τρίμηνα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη
υποβολής Α.Π.Δ. (Ιανουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος
έως Σεπτέμβριος, Οκτώβριος έως Δεκέμβριος).
Δικαιολογητικά
Α΄ στάδιο
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης
αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη
επιχείρηση υποβάλλει :
· Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
o το ονοματεπώνυμο του ανέργου βάσει του προγράμματος,
o την χρονολογία υπογραφής της σύμβασης απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας
o οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
o το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο
εργαζόμενος και που αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου
βασικού μισθού ή επί των ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών
του 80% του κατώτατου ημερομισθίου, όπως αυτό ορίζεται
κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας.
o το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές
εισφορές με τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως
εμφανίζονται στις ΑΠΔ,
o το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, με το οποίο βαρύνεται ο
αλληλόχρεος λογαριασμός ΙΚΑ-ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το
πρόγραμμα,
o το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται εκτός του
αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ,
o στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των
προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και
πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η
επιχορήγηση.
· Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να
υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που
εμπεριέχονται είναι αληθή.
· Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το
Σ.Ε.Π.Ε.
· Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου
απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009
ΚΥΑ
τα
παραπάνω
δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για
την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Σύμφωνα με την
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·

παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/ 2007, το ποσό της
επιχορήγησης δεν παρακρατείται και δεν εκχωρείται.
Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό επιχορήγησης

Β΄ στάδιο
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης
αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη
επιχείρηση υποβάλλει :
· Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
o το ονοματεπώνυμο του επιχορηγούμενου νέου βάσει του
προγράμματος,
o την χρονολογία της πρόσληψης
o οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
o το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο
εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του
προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίες (Σ.Σ.Ε.).
o το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές
εισφορές με τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως
εμφανίζονται στις ΑΠΔ,
o το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, με το οποίο βαρύνεται ο
αλληλόχρεος λογαριασμός ΙΚΑ-ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το
πρόγραμμα,
o το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται εκτός του
αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ,
o στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των
προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και
πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η
επιχορήγηση.
· Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να
υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που
εμπεριέχονται είναι αληθή.
· Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το
Σ.Ε.Π.Ε.
· Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου
απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009
ΚΥΑ
τα
παραπάνω
δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για
την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/ 2007, το ποσό της
επιχορήγησης δεν παρακρατείται και δεν εκχωρείται.
· Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό επιχορήγησης
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Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις
· Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις παλαιές θέσεις
εργασίας και τις θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά το
α΄ στάδιο του προγράμματος, όσο διαρκεί η σύμβαση
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των έξι (6) μηνών και μεγαλύτερη των δώδεκα
(12) μηνών.
Σε περίπτωση αποχώρησης του επιχορηγούμενου (οικειοθελής ή
καταγγελία σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας) πριν την λήξη
της σύμβασης του, η επιχείρηση οφείλει να τον αντικαταστήσει για το
υπολειπόμενο χρονικό διάστημα με άνεργο νέο, εντός 30 ημερολογιακών
ημερών. Η μη αντικατάσταση του επιχορηγούμενου, επιφέρει διακοπή
του προγράμματος κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το
προσωπικό, και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΚΥΑ.
Αντίθετα η μη
αντικατάσταση του επιχορηγούμενου, λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα
διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο
για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του δεσμευόμενου
προσωπικού πριν τη λήξη της σύμβασης του ανέργου, η επιχείρηση
οφείλει να το αντικαταστήσει. Αν δεν τον αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα
(30) ημερολογιακές ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες
θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό, με αναζήτηση του
αναλογούντος ποσού της επιχορήγησης.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30)
ημέρες, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
·

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας
(παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του β’ σταδίου του
προγράμματος, που ανέρχεται συνολικά στους δέκα οκτώ (18)
μήνες (δώδεκα μήνες επιχορήγηση και έξι μήνες δέσμευση).

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον
δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα
διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30)
ημέρες, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα
διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα
διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες
επιπτώσεις για τον εργοδότη.
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμβαση εργασίας.
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6.2.6 Προκήρυξη για την ενίσχυση Επιστημόνων-Ελεύθερων
Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) Προκήρυξης για την Ενίσχυση
Επιστημόνων-Ελεύθερων Επαγγελματιών μέσα από τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Αφορά και
Μηχανικούς. Αναφέρεται στην περίοδο 07-08/2010. Αναμένεται νέο
πρόγραμμα με τον ίδιο σκελετό. Τα προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.
ΚΥΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μηχανικοί
Ελάχιστος
προϋπολογισμός
Μέγιστος
προϋπολογισμός

ΟΡΙΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
4.000-8.000 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
80%

50%

5.000 €

8.000 €

10.000 €

16.000 €

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών για:
· Εξοπλισμό Η/Υ (Desktop, Laptop, Servers, Racks)
· Περιφερειακά
(Εκτυπωτές,
Πολυμηχανήματα,
Plotters,
Φωτοαντιγραφικά, Οθόνες, Προβολείς κτλ)
· Δικτυακό Εξοπλισμό (Switch, Routers)
· Telecoms (Τηλεφωνικά κέντρα, IP Τηλεφωνικές Συσκευές)
· Εξειδικευμένο εξοπλισμό, για τις ειδικότητες που αφορούν, σε
συνεργασία με τους προμηθευτές
Στην κατηγορία του Λογισμικού περιλαμβάνονται:
· Λογισμικό
για
μηχανικούς
(σχεδιαστικά
προγράμματα,
πρόγραμμα ασφαλούς οικονομικής παρακολούθησης κατασκευών
έργων, κτλ)
· Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, κειμενογράφους, λειτουργικά
συστήματα για server κτλ.
6.2.7 Πρόγραμμα για την πρόσληψη 5.000 πτυχιούχων ΑΕΙ*
Πρόκειται για αναμενόμενη υλοποίηση προγράμματος επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, από το υπουργείο Εργασίας
και ΟΑΕΔ .
Μέσω του προγράμματος αυτού προσδοκάται να δημιουργηθούν στον
ιδιωτικό τομέα 5.000 νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας, πλήρους
απασχόλησης, με την πρόσληψη από επιχειρήσεις ανέργων πτυχιούχων
ή κατόχων μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού τίτλου σπουδών
ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, ηλικίας έως 35 ετών.
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Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση στο πρόγραμμα θα μπορούν να
ενταχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα (πλην ορισμένων εξαιρέσεων) που δεν έχουν προβεί σε μείωση
προσωπικού κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής
στο πρόγραμμα.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 27 μήνες, εκ των οποίων
οι 24 αφορούν επιχορήγηση και οι 3 απασχόληση χωρίς επιχορήγηση.
Οι επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν με 30 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους
απασχόλησης τους πρώτους 12 μήνες και με το ποσό της ασφάλισης
εργοδοτών και εργαζομένων και των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και
των επιδομάτων αδείας για άλλους 12 μήνες. Οι επιχειρήσεις που θα
ενταχθούν στο πρόγραμμα οφείλουν να προσλάβουν ανέργους με τις
εξής ιδιότητες:
· Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο
ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από
την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ) που θα προκύπτει από το ειδικό
μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος (πτυχιούχοι οι οποίοι
ασφαλίζονται σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία πλην ΙΚΑ, κάτοχοι
άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται,– Γιατροί,
Δικηγόροι, Φαρμακοποιοί, Μηχανικοί, κλπ).
· Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ
ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα μας.
· Να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ανώτατων
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων
πανεπιστημιακού
ή
τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως
και το 35ο έτος της ηλικίας τους).
· Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση
ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ.
· Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν:
o βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από
το ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του
πτυχίου,
o βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην
περίπτωση που υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από
τη χώρα προέλευσης του πτυχίου, σύμφωνα με το Π.Δ.
38/2010 (ΦΕΚ 78/Α) και γενικότερα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα:
· Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την
ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες
επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν
νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε
άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.
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·
·
·

·

Για τα άτομα που απασχολούνταν στον ίδιο χώρο σε άλλο
εργοδότη με όμοια δραστηριότητα.
Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν.
2643/98.
Για άτομα που θα προσληφθούν για την κάλυψη συμβατικών
υποχρεώσεων της επιχείρησης όπως της δημιουργίας θέσεων
εργασίας από επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται σε άλλο
καθεστώς ενίσχυσης, που αφορά σε μισθολογικό και μη
μισθολογικό κόστος των προσληφθέντων.
Για άτομα που θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή
έμμισθη εντολή.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ένταξης επιχειρήσεων
πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα από τον ΟΑΕΔ.

στο

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο
του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Διευκόλυνση
της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013.
*Πηγή: http://www.proslipsis.gr.
6.2.8 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους,
μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και στήριξης της
απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της
οικονομικής κρίσης
1. Στόχος προγράμματος
Το πρόγραμμα στοχεύει:
· Στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς
ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των
ανενεργών ατόμων.
· Στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η
προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως
αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκειμένου να
ανταποκρίνεται σε κρίσεις που συνδέονται με την οικονομική και
κοινωνική αναδιάρθρωση, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη βιωσιμότητα της τοπικής
οικονομίας κ.α.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται οι παρακάτω 2 δράσεις:
· «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και
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·

νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των
επιχειρήσεων
και
εργαζομένων
τους,
μέσω
δράσεων
συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την
τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην
αγορά εργασίας»

2. Φορείς υλοποίησης του προγράμματος
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις
εκχώρησης. Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι
Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την
υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
3. Αναλυτική παρουσίαση των δράσεων
Δράση 1
«Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και
νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»
Η Δράση είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 € και στοχεύει
στην ίδρυση άνω των 1.000 νέων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα
προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέες θέσεις εργασίας.
Επιλέξιμες για υπαγωγή σε αυτή τη δράση του προγράμματος είναι όλες
οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς της ελληνικής
οικονομίας, εκτός από τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ που αναφέρονται στον
Οδηγό του Προγράμματος.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
· Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την
1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας
δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
· Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
· Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι
μέχρι 64 ετών.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με
κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 10.000€ και
ανώτατο 20.000 €.
Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων
θέσης/θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί
να ανέλθει μέχρι το ποσό των 35.000€ (Δημόσια Δαπάνη) με την
προϋπόθεση ότι η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα
πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί
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για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.
Οι επιλέξιμες ενέργειες-δαπάνες της πρώτης δράσης είναι:

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Κατηγορία Ενέργειας Δαπάνης
ΕΝΟΙΚΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

Μέγιστο επιλέξιμο
ποσοστό-ποσό στον
προϋπολογισμό του
επιχειρηματικού
σχεδίου
50%
40%
10%
10%
5%
20%
5%
10%
15.000€

Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς
δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την
επιχείρηση.
Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να
ξεπερνά τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Δράση 2
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των
επιχειρήσεων
και
εργαζομένων
τους,
μέσω
δράσεων
συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την
τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην
αγορά εργασίας»
Τα σχέδια αυτά που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της Δράσης πρέπει να
περιλαμβάνουν
συγκεκριμένες
δράσεις
που
συνδέονται
με
προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην
οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως:
· η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην
εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν
στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ. πρώτων υλών, ενέργειας,
τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού),
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·

·

·

η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται
με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο
περιβάλλον (π.χ. διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και
διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων,
διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία),
η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει την
προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής
δραστηριότητας (π.χ. τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ,
προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
η
ανάπτυξη
μοντέλων
και
πρακτικών
κατάλληλης
προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας
(εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των
επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την
εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 36.000.000€.
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που έχουν κάνει έναρξη
δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011, απασχολούν 5
εργαζόμενους (σε ΕΜΕ) και άνω και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην
εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα
οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο
επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον.
Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια
παρέμβασης με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια
Δαπάνη) 20.000€.
Στο πλαίσιο του προτεινόμενου ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης,
μπορεί ακόμη να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία νέας/ων θέσης/εων
εργασίας (1 ΕΜΕ) και διατήρησή τους τουλάχιστον για (12) μήνες από
την ημερομηνία πρόσληψης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανώτατος
επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι το ποσό των
35.000€ (Δημόσια Δαπάνη).
Ως επιλέξιμες ενέργειες για τις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για
χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος
θεωρούνται οι δύο παρακάτω ενέργειες:
· Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες,
οι
οποίες
περιλαμβάνουν
υπηρεσίες Συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής
λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.
· Ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του
προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής
εργασία και κατάρτιση.
Κατά
τη
διαμόρφωση
του
συνολικού
προτεινόμενου
προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η
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σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω
κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
· Υπηρεσίες Συμβούλων. Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες
αφορούν:
o Τεχνική βοήθεια (σύνταξη σχεδίου προσαρμογής, σύνταξη
φακέλου υποβολής, επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου και
σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων καθώς και της τελικής
έκθεσης – αναφοράς).
o Δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην
επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, ή
προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήματα-διαδικασίες.
o H αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής υπολογίζεται ως
εξής: 150 ευρώ ανά εργαζόμενο (x) επί το συνολικό αριθμό
απασχολουμένων της επιχείρησης. (ελάχιστη Αμοιβή 750
ευρώ – μέγιστη 5.000 ευρώ.
· Ενέργειες Κατάρτισης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις
δαπάνες:
o Δαπάνες
πιστοποιημένων
Κέντρων
Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ)
o Δαπάνες καταρτιζομένων (Αμοιβές καταρτιζομένων )
o Δαπάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής
άσκησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, πρώτες ύλες
πχ γραφική ύλη ή αποσβέσεις εξοπλισμού)
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προγράμματος
κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ανέρχεται μέχρι το ποσό των
δεκαέξι (16,00) Ευρώ, εκ των οποίων πέντε (5) ευρώ ανά ώρα
κατάρτισης είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε καταρτιζόμενο,
και το υπόλοιπο ποσό αφορά:
· στην αμοιβή του ΚΕΚ για τις δαπάνες υλοποίησης της
κατάρτισης, και
· στις δαπάνες της επιχείρησης για πρόσθετη παροχή σε
πρώτες ύλες, αποσβέσεις εξοπλισμού και λοιπές δαπάνες
για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης
· Δημιουργία Νέας/ων Θέσης/εων εργασίας
Για τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας (1 ΕΜΕ),
προβλέπεται η κάλυψη του μισθολογικού κόστους για δώδεκα (12)
μήνες μέχρι του ποσού των 15.000€.
Η διάρκεια υλοποίησης των ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης
δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από
την ημερομηνία ένταξής τους.
4. Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων μπορούν να
υποβάλλονται από την 15η
Νοεμβρίου 2011 έως την 17
Φεβρουαρίου 2012, ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου
www.ependyseis.gr

-87-

H προσκόμιση των δικαιολογητικών απαιτείται μετά την ένταξη των
προτάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος, ο
οποίος έχει τροποποιηθεί από 13/01/2012 (Δείτε τον πλήρη
τροποποιημένο Οδηγό στους διαδικτυακούς τόπους :
· του ΥΠΟΙΑΝ (www.mindev.gr),
· της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
· του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr),
· του ΕΣΠΑ ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ),
· του ΕΑΑΠ (www. www.epeaa.gr)
· του ΚΕΠΑ (www.e-kepa.gr)
· του Επιμελητηρίου Σερρών (www.serreschamber.gr)
5. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα, το έντυπο υποβολής όπως και τα έντυπα του
προγράμματος, οι υποψήφιοι επενδυτές των Περιφερειών της
Κεντρικής
και
Δυτικής
Μακεδονίας
μπορούν
να
απευθύνονται/ενημερώνονται από:
·

·
·

·

·

τους δικτυακούς τόπους:
o του ΥΠΟΙΑΝ (www.mindev.gr),
o της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
o του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr),
o του ΕΣΠΑ ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ),
o του ΕΑΑΠ (www. www.epeaa.gr)
o του ΚΕΠΑ (www.e-kepa.gr)
o του Επιμελητηρίου Σερρών (www.serreschamber.gr)
από
την
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου
Αντύπα
41,
Θέρμη
Θεσσαλονίκης,
τηλ. 2310-480000, ιnfo@e-kepa.gr, www.ekepa.gr)
Από τα Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
και την ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΟΠαράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην Περιφέρεια της Δυτικής
Μακεδονίας στην Κοζάνη) καθώς και τους διαδικτυακούς τους
τόπους. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, Γραφείο Πληροφόρησης
Επενδυτών, κα Θωμαή Μπόζιου, τηλ: 2321099732, διαδικτυακός
τόπος: www.serreschamber.gr
από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και τους Αναπτυξιακούς
Φορείς, της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, τα στοιχεία
επικοινωνίας των οποίων, αναφέρονται στον Οδηγό του
Προγράμματος.
από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο
τηλ.8011136300.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ
ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΚΑΤΗΓΟΥΠΟΚΑΡΙΕΣ
ΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Βιομηχανία
τροφίμων.
Παραγωγή παγωτών
Αρτοποιία· παραγωγή
νωπών ειδών
ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή
παξιμαδιών και
μπισκότων· παραγωγή
διατηρούμενων ειδών
ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή
μακαρονιών,
λαζανιών, κουσκούς
και παρόμοιων
αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή κακάου,
σοκολάτας και
ζαχαρωτών
Επεξεργασία τσαγιού
και καφέ
Επεξεργασία
υποκατάστατων του
καφέ· εκχυλισμάτων,
αποσταγμάτων και
συμπυκνωμάτων του
καφέ ή των
υποκατάστατων του
καφέ· λοβού και
φλοιού καφέ
Επεξεργασία
πράσινου τσαγιού
(που δεν έχει υποστεί
ζύμωση), μαύρου
τσαγιού (που έχει
υποστεί ζύμωση) και
τσαγιού που έχει
υποστεί εν μέρει
ζύμωση, που
διαθέτονται σε άμεσες
συσκευασίες
περιεχομένου <= 3 kg
Επεξεργασία

10
10.52
10.71

10.72

10.73

10.82
10.83

10.83.12

10.83.13

10.83.14

-89-

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΚΑΤΗΓΟΥΠΟΚΑΡΙΕΣ
ΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
εκχυλισμάτων,
αποσταγμάτων,
συμπυκνωμάτων και
παρασκευασμάτων
τσαγιού ή μάτε
Επεξεργασία
αφεψημάτων βοτάνων
Παραγωγή αρτυμάτων
και καρυκευμάτων
Παραγωγή έτοιμων
γευμάτων και
φαγητών
Παραγωγή
ομογενοποιημένων
παρασκευασμάτων
διατροφής και
διαιτητικών τροφών
Παραγωγή σουπών
και ζωμών και
παρασκευασμάτων
τους
Βιομηχανία Ποτών
Παραγωγή
αποσταγμένων
αλκοολούχων ποτών
Ζυθοποιία
Παραγωγή
αναψυκτικών·
παραγωγή μεταλλικού
νερού και άλλων
εμφιαλωμένων νερών
Παραγωγή προϊόντων
καπνού
Παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών
υλικών.
Κατασκευή ειδών
ένδυσης.
Κατεργασία και δέψη
δέρματος, κατασκευή
ειδών ταξιδιού
(αποσκευών ), τσαντών
, ειδών σελοποιίας,
ειδών σαγματοποιίας
και υποδημάτων και
υποδημάτων.
Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων

10.83.15
10.84
10.85

10.86

10.89.11
11
11.01.1
11.05

11.07

12
13
14

15

16
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ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΚΑΤΗΓΟΥΠΟΚΑΡΙΕΣ
ΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
από ξύλο και φελλό,
εκτός από τα έπιπλα,
κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής.
Κατασκευή
χαρτοπολτού, χαρτιού
και προϊόντων από
χαρτί.
Εκδόσεις, εκτυπώσεις
και αναπαραγωγή
προεγγεγραμμένων
μέσων εγγραφής ήχου
και εικόνας ή μέσων
πληροφορικής.
Παραγωγή
οπτάνθρακα και
προϊόντων διύλισης
πετρελαίου
Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων.
Παραγωγή βασικών
φαρμακευτικών
προϊόντων και
φαρμακευτικών
σκευασμάτων
Παραγωγή προϊόντων
από ελαστικό
(καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες.
Κατασκευή άλλων
προϊόντων από μη
μεταλλικά ορυκτά.
Παραγωγή βασικών
μετάλλων.
Κατασκευή
μεταλλικών
προϊόντων, με
εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα
είδη εξοπλισμού.
Κατασκευή
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και
οπτικών προϊόντων
Κατασκευή
ηλεκτρολογικού

17

18

19
20

21

22

23
24

25

26

27
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ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΚΑΤΗΓΟΥΠΟΚΑΡΙΕΣ
ΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
εξοπλισμού
Κατασκευή
μηχανημάτων και
ειδών εξοπλισμού
π.δ.κ.α.
Κατασκευή
μηχανοκίνητων
οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων
οχημάτων
Κατασκευή λοιπού
εξοπλισμού
μεταφορών
Κατασκευή επίπλων
Άλλες μεταποιητικές
δραστηριότητες
Επισκευή και
εγκατάσταση
μηχανημάτων
εξοπλισμού.
Συλλογή, επεξεργασία
και παροχή νερού
Επεξεργασία Λυμάτων
Συλλογή, επεξεργασία
και διάθεση
απορριμμάτων·
ανάκτηση υλικών
Δραστηριότητες
εξυγίανσης και άλλες
υπηρεσίες για τη
διαχείριση αποβλήτων
Κατασκευές Κτιρίων
Έργα Πολιτικού
μηχανικού
Εξειδικευμένες
Κατασκευαστικές
Δραστηριότητες
Χονδρικό Εμπόριο
(πλην εμπόριο
μηχανοκινήτων
οχημάτων /
μοτοσικλετών)
Χερσαίες μεταφορές
και μεταφορές μέσω
αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Αεροπορικές

28

29

30
31
32
33
36
37
38

39
41
42
43

46

49
50
51
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ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΚΑΤΗΓΟΥΠΟΚΑΡΙΕΣ
ΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
μεταφορές
Αποθήκευση και
υποστηρικτικές προς
τη μεταφορά
δραστηριότητες
Ταχυδρομικές και
ταχυμεταφορικές
δραστηριότητες
Καταλύματα
Ξενοδοχεία και
παρόμοια
καταλύματα
Καταλύματα
διακοπών και άλλα
καταλύματα σύντομης
διαμονής
Χώροι κατασκήνωσης,
εγκαταστάσεις για
οχήματα αναψυχής
και ρυμουλκούμενα
οχήματα
Εκδοτικές
Δραστηριότητες
Τηλεπικοινωνίες
Ενσύρματες
τηλεπικοινωνιακές
δραστηριότητες
Ασύρματες
τηλεπικοινωνιακές
δραστηριότητες
Δορυφορικές
τηλεπικοινωνιακές
δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Προγραμματισμού
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
παροχής συμβουλων
και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες
υπηρεσιών
πληροφορίας

52

53
55
55.10
55.20 (όλες οι
υποκατηγορίες
εξαιρουμένης
της 55.20.19)
55.30

58
61
61.1
61.2
61.3

62

63
70

Δραστηριότητες
παροχής
επιχειρηματικών

70.22
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ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΚΑΤΗΓΟΥΠΟΚΑΡΙΕΣ
ΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
CPA

70.22.1

70.22.11

70.22.13

70.22.15

70.22.16

70.22.17

70.22.2

71
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ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

συμβουλών και άλλων
συμβουλών
διαχείρισης
Υπηρεσίες παροχής
επιχειρηματικών
συμβουλών
διαχείρισης
Υπηρεσίες μελετών
οργάνωσης και
70.22.12.10
επιχειρησιακής
έρευνας
Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών
στρατηγικής
διαχείρισης
Υπηρεσίες
αποτίμησης
70.22.12.02
επιχειρήσεων πριν
από συγχωνεύσεις
ή/και εξαγορές
Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών σε θέματα
μάρκετινγκ
Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών σε θέματα
οργάνωσης
παραγωγής
Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών για
θέματα εφοδιασμού
και άλλων συμβουλών
διαχείρισης
Υπηρεσίες συμβουλών
70.22.16.01
σε θέματα
επιμελητείας (logistic)
Υπηρεσίες
διαχείρισης
επιχειρηματικών
διαδικασιών
Υπηρεσίες
διαχείρισης έργων
εκτός των
κατασκευαστικών
Αρχιτεκτονικές
δραστηριότητες και
δραστηριότητες
μηχανικών· τεχνικές
δοκιμές και

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΚΑΤΗΓΟΥΠΟΚΑΡΙΕΣ
ΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
αναλύσεις

71.20
72
73
73.11.11
73.11.11.01

73.11.11.02

73.11.11.03

73.11.11.04

73.11.11.05

74

74.10.1

74.10.2
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Τεχνικές Δοκιμές και
Αναλύσεις
Επιστημονική έρευνα
και ανάπτυξη
Διαφήμιση και έρευνα
αγοράς
Υπηρεσίες πλήρους
διαφήμισης
Υπηρεσίες γραφίστα
διαφημίσεων
Υπηρεσίες
κατασκευής
διαφημιστικών
πινάκων γενικά (πανό)
και επιγραφών
Υπηρεσίες
καταχώρισης
αγγελιών και
διαφημίσεων σε
εφημερίδες και
περιοδικά
Υπηρεσίες
σχεδιασμού (όχι
παραγωγής)
διαφημιστικών
αντικειμένων ή
ταινιών
Υπηρεσίες
σχεδιασμού
διαφημιστικών
αφισών
Άλλες
επαγγελματικές,
επιστημονικές και
τεχνικές
δραστηριότητες
Υπηρεσίες
σχεδιασμού
εσωτερικών χώρων,
βιομηχανικής
σχεδίασης και άλλες
υπηρεσίες
εξειδικευμένου
σχεδιασμού
Παραγωγή
πρωτοτύπων σχεδίων

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΚΑΤΗΓΟΥΠΟΚΑΡΙΕΣ
ΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δραστηριότητες
συσκευασίας (μόνο
προϊόντων που
ανήκουν σε
επιλέξιμες δρασ.).
Υπηρεσίες
εγκατάστασης
95.11.10.01
πακέτων λογισμικού ή
επεκτάσεων

82.92

95.11

6.2.9 Άλλα Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε
ειδικές ομάδες πληθυσμού
Άλλα προγράμματα του ιδίου τύπου με το Β. 8. όπως «Ενίσχυση
Νεανικής
Επιχειρηματικότητας»
και
«Ενίσχυση
Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας» αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του Μαΐου
2012.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕΙ, ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης
τους, μπορούν να ασφαλιστούν στα παρακάτω Ταμεία (αναμένεται η
ψήφιση του νέου συστήματος ασφάλισης):
· Στο Ι.Κ.Α, όσοι δραστηριοποιούνται ως μισθωτοί στον Ιδιωτικό
Τομέα,
· Στον
Ο.Α.Ε.Ε,
όσοι
δραστηριοποιούνται
ως
ελεύθεροι
επαγγελματίες ή με «μπλοκάκι» (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών).
· Στο E.T.A.A (τομέας - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε), όσοι δραστηριοποιούνται ως
εργολήπτες Δημοσίων Έργων ή στελεχώνουν εργοληπτικές
εταιρείες και για το διάστημα που ασκούν αυτή την
δραστηριότητα.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω ταμεία ασφάλισης:
7.1 Ι.Κ.Α.
Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ.,
συστάθηκε με το Ν.6298/1934 και καλύπτει τους εργαζομένους που
παρέχουν:
·

·

·

·
·

Εξαρτημένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη
(Ιδιωτικός Τομέας - Δημόσιος Τομέας , Ν.Π.Δ.Δ. ή ΔημόσιοΚοινωνικός Τομέας) και εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν
υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας
Ασφάλισης.
Εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που
εδρεύει στην Ελλάδα με την προϋπόθεση η χώρα που εργάζεται να
μην έχει με την Ελλάδα διμερή σύμβαση ή να μην ανήκει στην
Ε.Ο.Κ.
Την προσωπική τους εργασία με σύμβαση εκμίσθωσης έργου κατά
κύριο ή συγκύριο επάγγελμα και εφόσον για την εργασία τους
αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας
Ασφάλισης.
Τα μέλη οικογένειας
Οι Αλλοδαποί

Επίσης καλύπτονται διάφορες κατηγορίες προσώπων που παρέχουν την
εργασία τους σε μη σταθερό εργοδότη και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι
που στερούνται επαγγελματικής στέγης (φορτοεκφορτωτές, στιλβωτές
υποδημάτων, πωλητές Λαϊκού Λαχείου, εφημεριδοπώλες, αποκλειστικές
νοσοκόμες, πλανόδιοι και υπαίθριοι μικροπωλητές κ.λπ.). Η ασφάλιση
των προσώπων αυτών γίνεται μέσω σωματείων ή ασφαλιστικών
συνεταιρισμών.
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Η ασφάλιση των αποκλειστικών νοσοκόμων διέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1976/91 (Εγκ. Ι.Κ.Α. 60/95). (Δεν
ασφαλίζονται πλέον μέσω σωματείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισμών). Η
ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Αυτό σημαίνει ότι η
ασφάλιση δεν εξαρτάται από τη θέληση του εργαζομένου ή του εργοδότη
και αρχίζει από την πρώτη μέρα εργασίας.
Με την ασφάλισή του ο εργαζόμενος γίνεται δικαιούχος πολλών παροχών
τόσο από το Ι.Κ.Α. όσο και από άλλους Οργανισμούς.
7.2 Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.)
Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
(Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος-Τ.Ε.Β.Ε. ασφαλίζονται οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και τα μέλη των οικογενειών τους.
Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν. 3029/2002
(ΦΕΚ Α, 160), όπως εκάστοτε ισχύουν, των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών
εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων και από το κοινοτικό δίκαιο.
Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
7.3 Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
Στην
ασφάλιση
του
Ταμείου
Ασφάλισης
Δημοτικών
Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) υπάγονται υποχρεωτικά:
·

·

·
·
·

·

και

Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και
Κοινοτικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Συνδέσμων Δήμων και
Κοινοτήτων οι οποίοι υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του
Δημοσίου.
Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και του
Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης. Οι διοριζόμενοι μετά την 1-499, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Τ.Ε.Α.Δ.Υ, τακτικοί
υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών υπάγονται στην ασφάλιση
του ανωτέρω Ταμείου και όχι στην ασφάλιση του Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
Το τακτικό προσωπικό του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. καθώς
και των παραρτημάτων αυτού.
Το τακτικό προσωπικό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).
Οι νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι των Δήμων, Κοινοτήτων,
Δημοτικών Ιδρυμάτων, Δημοτικών Νομικών Προσώπων και του
Ταμείου, εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην ασφάλισή
τους.
Οι μη αιρετοί Νομάρχες και εφόσον επιλέξουν την ασφάλισή τους
στο Ταμείο.
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·
·
·
·
·
·
7.4

Οι Δήμαρχοι εκτός αν είναι βοηθηματούχοι του Ταμείου και
υποβάλλουν αίτηση εξαίρεσης τους από την ασφάλιση σε
προθεσμία τριών (3) μηνών από την εκλογή τους.
Οι τακτικού υπάλληλοι του πρώην Κλάδου Συντάξεων Κοινοτικών
Υπαλλήλων, εφόσον επέλεξαν την ασφάλιση τους στο Ταμείο.
Οι Γενικοί Γραμματείς Δήμων εφόσον υποβάλλουν αίτηση
υπαγωγής τους στην ασφάλιση σε προθεσμία έξι (6) μηνών από του
διορισμού τους.
Το προσωπικό των πρώην Δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων το
οποίο από 1-11-1972 υπήχθη στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953
εξακολουθεί να υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου.
Το προσωπικό των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδος(Τ.Ε.Δ.Κ.) εφ' όσον επέλεξε την ασφάλιση του στο ΤΑΔΚΥ
Οι αιρετοί Νομάρχες και πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
από 1-1-1995.
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) εγγράφονται:
·
·
·
·
·
·
7.5

·
·

Εργοληπτών Δημοσίων

Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες,
Πολιτικοί Μηχανικοί κ.λ.π.) καθώς και οι Εργολήπτες Δημοσίων
Έργων (Α.Ν. 2326/40) εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π.
Οι ελεύθερα απασχολούμενοι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ.
3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. ( Ν.Δ.
3971/59).
Οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80.
Οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων απόφοιτοι των Κ.Α.Τ.Ε.Ε-Τ.Ε.Ι.
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1156/97 Απόφαση του Δ.Σ. του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και του Τ.Ε.Ε.
Ο Διευθυντής Ιατρός και ο Αναπληρωματικός Διευθυντής ( επί
θητεία ) του Κ.Υ.Τ. καθώς και οι με έμμισθη εντολή Δικηγόροι.
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Στο
Ταμείο
Υγείας
Δημοτικών
(Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) ασφαλίζονται:
·
·

και

και

Κοινοτικών

υπαλλήλων

Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και οι συνταξιούχοι.
Οι μηχανικοί μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. εφόσον έχουν το
δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα.
Οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι Δήμαρχοι και Πρόεδροι εφόσον
είναι ανασφάλιστοι.
Τα μέλη της οικογένειάς τους εφόσον έχουν τις νόμιμες
προϋποθέσεις.
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7.6

ΔΗΜΟΣΙΟ

Η ασφάλιση των εργαζομένων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα υπάγεται στις γενικές διατάξεις περί Ασφαλίσεως Δημοσίων
Υπαλλήλων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Πρώτο
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων μετά από σπουδές
υψηλού επιπέδου από τις οποίες έλαβαν επιστημονικές και επαγγελματικές
ικανότητες και δεξιότητες που συντελούν αποφασιστικά στην κοινωνική τους
αποκατάσταση και στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους, συμβάλουν
στην ανάπτυξη της χώρας. Οι πτυχιούχοι έχουν καλή φήμη στην κοινωνία και
στις επιχειρήσεις και σε αρκετές περιπτώσεις εντάσσονται σχετικά έγκαιρα στην
αγορά εργασίας.
Δεύτερο
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων καλούνται να
εργασθούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης. Είναι αλήθεια ότι στον
τομέα των κατασκευών σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας
(197.000 την τριετία 2009-2011) σε σύγκριση με κάθε άλλο παραγωγικό
κλάδο. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι μειώθηκε η ζήτηση για σχολές του
κατασκευαστικού κλάδου, που έχει πληγεί έντονα από την κρίση καθώς και
για σχολές που οδηγούν στον δημόσιο τομέα, όπου γίνονται ελάχιστες
προσλήψεις. Ιδιαίτερα, η μεγάλη κρίση στην οικοδομή έφερε και τη μείωση
της ζήτησης στα Τμήματα Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων.
Ωστόσο, επειδή πολλά χρήματα έχουν επενδυθεί στη μόρφωση αυτών των
πτυχιούχων, όπως και των περισσότερων νέων ανθρώπων, ώστε εντέλει η
Ελλάδα να διαθέτει σήμερα έναν από τους πιο μορφωμένους πληθυσμούς της
Ε.Ε., όταν η οικονομία ξαναγίνει ανταγωνιστική, η αγορά των εκπαιδευθέντων
νέων θα ενισχύσει και πάλι την ανάπτυξη.
Επίσης, ο κατασκευαστικός κλάδος δεν είναι κορεσμένος. Υπάρχει ανάγκη
σύγχρονων νοσοκομείων, ασφαλών δρόμων, αντισεισμικών δημόσιων κτιρίων,
σύγχρονων σχολείων, αναβάθμισης των πόλεων.
Τομείς επενδυτικής δραστηριότητας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα
πολύ και άμεσα μεταξύ άλλων είναι και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων
που είναι στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του Τμήματος καθώς και η
ανάπλαση των πόλεων και η εξοχική κατοικία στα πλαίσια ενός καινούργιου
χωροταξικού σχεδίου της χώρας.
Τρίτο
Όσοι επιλέξουν εξαρτημένη εργασία, αλλά ισχύει και για τους
αυτοαπασχολούμενους, πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι σημαντικό για τις
εταιρείες να βρίσκουν ανθρώπους που δεν χωρίζουν τις δουλειές σε α’ και β’
κατηγορίας. Οι εταιρείες χρειάζονται χαμηλό προφίλ. Σήμερα ο φόβος είναι ότι
ένας εργαζόμενος με περγαμηνές θα θεωρεί πάντα “ λιγότερη” τη δουλεία που
προσφέρεται από αυτή που του αξίζει, άρα θα είναι δυσαρεστημένος και δεν θα
αποδίδει. Υπάρχουν για παράδειγμα προσωρινές θέσεις ή προσωρινά project

τα οποία οι υποψήφιοι προσπερνούν. Αντίστοιχα υπάρχουν θέσεις τις οποίες
θεωρούν δεύτερης κατηγορίας και τις υποτιμούν. Η συμβουλή είναι ότι εάν
πρόκειται για θέση η οποία είναι στο αντικείμενο του υποψήφιου, να τη δεχτεί.
Εάν πρόκειται για σωστή επιχείρηση θα είναι βοηθητική για την καριέρα του,
γιατί θα έχει εξασφαλίσει την πολυπόθητη προϋπηρεσία. Οι εταιρείες
παραπονιούνται εδώ και χρόνια ότι δεν βρίσκουν στελέχη με προϋπηρεσία,
τοσούτω μάλλον καθόσον τώρα που οι θέσεις λιγοστεύουν το πρόβλημα γίνεται
πιο εμφανές εύλογο το ερώτημα: Πώς μπορούν οι νέοι να αποκτήσουν εμπειρία
εάν δεν προσλαμβάνονται; Ο χρυσός κανόνας λοιπόν ας είναι “ Θα δεχθώ ότι
μου προσφερθεί εάν είναι στον τομέα μου, ελπίζοντας ότι θα είναι ένα
σκαλοπάτι και όχι … σκάλωμα”
Τέταρτο
Από την άλλη μεριά, όσοι ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα πρέπει να
γνωρίζουν ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ήταν πάντα η ραχοκοκαλιά
της ελληνικής οικονομίας. Επειδή πριν από πενήντα χρόνια δεν υπήρχε τόσο
εκτεταμένος δημόσιος τομέας, οι περισσότεροι είδαν και έζησαν τον μόχθο των
μικρομεσαίων της μεταπολεμικής οικονομικής άνθησης. Η πραγματική
κατάσταση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, φαίνεται αν
εξετασθεί η «ατμομηχανή» που είναι η οικοδομή. Η οικοδομή είναι ακόμη ένας
προνομιακός χώρος ανάπτυξης αυτής της επιχειρηματικότητας.
Οι εμπλεκόμενοι στην οικοδομή (χτίστες,
είναι
ένα
χαρακτηριστικό
δείγμα
επιχειρηματικότητας, λειτουργούν όμως
παραοικονομούν, νοιάζονται ελάχιστα για
έχουν after sale service, συλλογικά
πιστοποίησης.

υδραυλικοί, μαραγκοί κ.λ.π), που
της
ελληνικής
μικρομεσαίας
βραχυπρόθεσμα, χωρίς σχέδιο,
την ικανοποίηση των πελατών, δεν
δεν έχουν αναπτύξει μεθόδους

Η επιχειρηματικότητα στην οικοδομή, εκ των προηγούμενων και
περιστασιακών κερδών της θα μπορούσε να είναι μακροπρόθεσμη. Καλές είναι
λοιπόν οι προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας να στηρίξει τους
μικρομεσαίους, με τα προγράμματα που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης.
Αρκεί οι εμπλεκόμενοι να βλέπουν τις επιδοτήσεις ως θρυαλλίδα ανάπτυξής
τους, και όχι σαν βοήθημα που το κράτος τους οφείλει και να αποφασίσουν να
γίνουν επιχειρηματίες με σχέδιο και προοπτική.
Πέμπτο
Σε περίπτωση που οι πτυχιούχοι δεν καταφέρουν να εργαστούν στο αντικείμενό
τους, να σχεδιάσουν-κατασκευάσουν κτίρια και να θέσουν σε εφαρμογή τις
γνώσεις και τη δημιουργικότητά τους, (επειδή σχεδιάζουν μέν, αλλά δεν
έχουν, όπως στο εξωτερικό, την εποπτεία της κατασκευής ενός κτιρίου ως το
τέλος, δεν κατασκευάζονται καθόλου καινούργια κτίρια και τα μεγάλα έργα,
όπως εμπορικά κέντρα, γίνονται από κατασκευαστικές εταιρείες), θα πρέπει να
βρουν διεξόδους που ξεπροβάλουν εν καιρώ κρίσης:
· Νομιμοποίηση αυθαιρέτων:
Η νομιμοποίηση αυθαιρέτων είναι αρκετά καλά αμειβόμενη. Η χαμηλότερη
αμοιβή είναι περίπου 1000 ευρώ. Τα αυθαίρετα είναι πάρα πολλά στη χώρα.
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Και με ένα αυθαίρετο τον μήνα μπορεί ο πτυχιούχος να ζήσει.
· Ενεργειακές επιθεωρήσεις:
Η απόφαση για ενεργειακό έλεγχο όλων των κτιρίων έως το 2014 δημιούργησε
μεγάλη ζήτηση για ενεργειακούς επιθεωρητές. Οι προβλεπόμενες αμοιβές είναι
αρκετά χαμηλές (η επιθεώρηση ενός σπιτιού κοστίζει περί τα 200 ευρώ). Ο
πτυχιούχος παρακολουθεί σεμινάρια σε ΚΕΚ για δίπλωμα ενεργειακού
επιθεωρητή.
· Έλεγχοι δόμησης:
Ήδη οι κατευθύνσεις των νέων νόμων που αφορούν τη δόμηση εκσυγχρονίζουν
τη διαδικασία αδειοδότησης, μετατοπίζοντας την τελική ευθύνη από το Δημόσιο
στους ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο ρόλο με
συγκεκριμένες ευθύνες. Ίσως το γεγονός ότι ο πτυχιούχος θα αναγκαστεί να
ασχοληθεί με τη διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη σε σχέση με το Δημόσιο
να είναι προς όφελός του.
· Γενικά:
Ο Πτυχιούχος κοιτά γύρω του τι γίνεται και το κάνει. Στον δρόμο θα αναπτύξει
και πάλι προσδοκίες και όνειρα.
.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων
α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας,
δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 1
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών
του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων
1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
των ισοτίμων Σχολών, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις
τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε
συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της
τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των Δομικών Έργων, ήτοι
οικοδομικών – κτιριακών έργων και των συναφών με αυτά εργασιών.
2. Οι πτυχιούχοι της παρ. 1 μπορούν να απασχολούνται στους εξής
ειδικότερους τομείς και δραστηριότητες:
2.1 Στην κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων, ήτοι κατασκευή κτιρίων για
κάθε χρήση και συναφείς εργασίες.
2.2 Στην κατασκευή δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής
με την εκτέλεση δημοσίων έργων νομοθεσίας, που εμπίπτουν στην ειδικότητα
του Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων.
2.3 Στην επίβλεψη εφαρμογής των μελετών, ειδικότερα, οικοδομικώνκτιριακών έργων, για λογαριασμό ή με εντολή υπηρεσιών του ευρύτερου
δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως
μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί, είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης
(επίβλεψη κάθε οικοδομικού-δομικού έργου).
2.4 Στη μελέτη ή επίβλεψη μελέτης οικοδομικών-κτιριακών έργων και
εργασιών που εμπίπτουν στην κατηγορία των Κατοικιών, Καταστημάτων ή
Γραφείων ή κατηγορία κτιρίων ΝΕΑΚ ΣΙ, Σ2, όπως αυτή ορίζεται σήμερα.
Ειδικότερα, μελετούν και υπογράφουν μελέτες που εμπίπτουν στην ειδικότητα
του Πολιτικού Μηχανικού, μόνο για τα κτιριακά-οικοδομικά έργα, υπό τους
περιορισμούς των κατηγοριών κτιριακών έργων, όπως αυτές αναγράφονται
ανωτέρω.
2.5 Οι Μηχανικοί Πολιτικών Δομικών Έργων, ως μέλη οργανωμένων
υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μελετητικού γραφείου,
συμμετέχουν και υπογράφουν τη σύνταξη, τον έλεγχο και την επίβλεψη
μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων οικοδομικών-κτιριακών έργων και εργασιών,
που γίνονται με την ευθύνη της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου μελετών.
2.6 Ως μέλη ιδιωτικού u956 μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν στη
συμπλήρωση του δυναμικού του μελετητικού γραφείου με δυναμικό μονάδων,
ως ακολούθως:
(α) Μισή μονάδα μετά τετραετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
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(β) Μία μονάδα μετά οκταετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
(γ) Δύο μονάδες μετά δωδεκαετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
2.7 Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί, στην εκπόνηση μελετών και επίβλεψη
ιδιωτικών οικοδομικών-κτιριακών έργων και εργασιών, όπως αυτές
περιγράφονται στην παρ. 2.4.
2.8 Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων, μπορούν να
συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών οικοδομικών-κτιριακών έργων του
δημοσίου τομέα ως μέλη της ομάδας μελέτης, με δυναμικό μονάδων ίσο με το
ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη τάξη πτυχίου της
μελέτης. Το υπόλοιπο του δυναμικού των μονάδων μιας συγκεκριμένης
μελέτης καλύπτεται απαραίτητα με 5 τη συμμετοχή Διπλωματούχου
Μηχανικού. Οι προϋποθέσεις χορήγησης σχετικών αδειών εκπόνησης μελετών
είναι οι αντίστοιχες με αυτές των Διπλωματούχων Μηχανικών.
2.9 Κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο πλαίσιο του Ν.
3316/2005.
3. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τμήματος
Πολιτικών Δομικών Έργων λαμβάνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός
τους, μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης
επαγγελματικής επάρκειας της ειδικότητάς τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος, που διεξάγονται κατ’ έτος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Π.Δ.
27.11/14.12.1926, κατ’ αντιστοιχία με τις εξετάσεις των Διπλωματούχων
Μηχανικών.
4. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τμήματος
Πολιτικών Δομικών Έργων έχουν δικαίωμα αναβάθμισης των επαγγελματικών
δικαιωμάτων τους στην κατηγορία των οικοδομικών-κτιριακών έργων, με τα
αντίστοιχα των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών, μετά τριετή συμμετοχή
στην ΄Γ τάξη πτυχίου, όπως αυτή ορίζεται σήμερα, στην κατηγορία των
οικοδομικών-κτιριακών έργων, και μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις
αναβάθμισης επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικότητας, που διεξάγονται κατ’
έτος, οι οποίες είναι αντίστοιχες των u949 εξετάσεων των Διπλωματούχων
Πολιτικών Μηχανικών, στον τομέα των οικοδομικών-κτιριακών έργων μόνο, και
εγγράφονται στην αντίστοιχη ειδικότητα Μηχανικών του ΤΕΕ. Η επιτυχής
ολοκλήρωση της εξέτασης πιστοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
με βεβαίωση.
Παρατήρηση
Το ανώτατο δικαστήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε παράνομα
πέντε σχέδια προεδρικών διαταγμάτων για την αναγνώριση επαγγελματικών
δικαιωμάτων αποφοίτων πτυχιούχων 17 τμημάτων της σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών των ΤΕΙ, φρενάροντας την αναγνώριση σε κρίσιμες ειδικότητες που
ανέμεναν να διασφαλίσουν την «αυτόματη» εγγραφή τους στο ΤΕΕ.
Το Σ.Τ.Ε. όπως ήταν αναμενόμενο, επέστρεψε στο Υπουργείο Παιδείας τα
σχέδια ΠΔ για την επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων ΤΕΙ προκειμένου
αυτά να τροποποιηθούν με βάση τις νομοτεχνικές παρατηρήσεις του, έτσι ώστε
να είναι όσο το δυνατόν συμβατά με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το Σ.Τ.Ε. εστιάζει κυρίως στις ρυθμίσεις περί «διευρυμένων επιμελητηρίων»,
«τεχνικής ευθύνης» κ.λ.π των σχεδίων Π.Δ οι οποίες δεν απορρέουν από
εξουσιοδοτικές διατάξεις νόμου.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Οδηγός Επαγγελμάτων πτυχιούχων του Τμήματος Πολιτικών Δομικών
Έργων ΤΕΙ Σερρών, 2006
Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων ΤΕΙ (ΤΕΙ Αθήνας)
Ο Νόμος Πλαίσιο για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(όπως τροποποιήθηκε και με το ν. 2916/2001).
Π.Δ. 561/85, ΦΕΚ 19/27.11.85 (Ιδρύεται το Τμήμα Πολιτικών Έργων)
ΕΕΤΕΜ
ΟΑΕΔ
Υπουργείο Παιδείας
Υπουργείο Ανάπτυξης
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007- 2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας
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