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Ένησπο Καηαγραθής Προηεινόμενοσ Έργοσ  
[Να ζπκπιεξσζεί μερσξηζηά γηα θάζε Έξγν] 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ / ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ / ΦΟΡΔΑ /ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ/ΦΟΡΔΑ: ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 

Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

ΟΓΟ–ΑΡΙΘΜΟ-ΣΑΥ. ΚΩΓ.: Βεληδέινπ 55 

ΠΟΛΗ-ΠΔΡΙΦ. ΔΝΟΣΗΣΑ: Καβάια 

ΙΣΟΔΛΙΓΑ: www.geotee-anmak.gr 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ/Η ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Ακπειίδεο Θεόδσξνο /Σζαηαιπά Διέλε 

ΘΔΗ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Γεσπόλνο, ππάιιεινο ηνπ 
παξαξηήκαηνο/ Γηνηθεηηθή ππάιιεινο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 2510222942,222946 

FAX: 2510231505 

e-mail: geoteeam@otenet.gr  

 

Α. Σασηόηηηα Έργοσ 

Α.1. Σίηλος έργοσ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΝ ΓΡΑΔΙ 
 
Α.2.  σνοπηική περιγραθή έργοσ 

[Παξαθαινχκε λα κελ ππεξβαίλεη έλα εχινγν κέγεζνο 10 πεξίπνπ ζεηξψλ] 

Σν έξγν δνκείηαη ζε 3 βαζηθνύο άμνλεο: 

Δλέξγεηεο ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ησλ Γεσηερληθώλ σο 
πξνο ηα λέα δεδνκέλα πνπ δηέπνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή 
παξαθνινύζεζε  

Πηζηνπνίεζε Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο κε ζηόρν ηελ πηζηνπνίεζε 
πξνζόλησλ & εμεηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηθώλ πεξηγξακκάησλ 

Δλέξγεηεο θαηάξηηζεο – επηκόξθσζεο ζηα ζύγρξνλα κνληέια 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κε δπλαηόηεηα ιήςεο αληίζηνηρνπ 
πηζηνπνηεηηθνύ  

Δλέξγεηεο θαηάξηηζεο – επηκόξθσζεο ζηα νηθνλνκηθά γηα κε 
νηθνλνκνιόγνπο, γηα λένπο (είηε γηα Γεσηερληθνύο έσο 29 εηώλ, είηε 
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γηα κεγαιύηεξνπο) κε ηελ ρξήζε e-learning (ζε εηδηθό πεξηβάιινλ 
πιαηθόξκαο) γηα ηελ δπλαηόλ επξύηεξε ζπκκεηνρή σθεινπκέλσλ 

 

κοπιμόηηηα προηεινόμενης παρέμβαζης 

[πλνπηηθά πεξηγξάςηε πνηα αλάγθε αληηκεησπίδεηαη κέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

έξγνπ θαη πνηα ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απηήο] 

ηόρνο ηνπ έξγνπ ε επηθαηξνπνίεζε ηεο γλώζεο ησλ Γεσηερληθώλ ζε 
ζέκαηα ζύγρξνλσλ ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο 
βάζεη ησλ λέσλ πξνηύπσλ πηζηνπνίεζεο. Η απόθηεζε ηέηνησλ 
γλώζεσλ ζα ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ εμεύξεζε εξγαζίαο από απηνύο 
ηνπο Γεσηερληθνύο. 

Σν έξγν απνζθνπεί κέζσ ηεο δπλαηόηεηαο ρξεκαηνδόηεζεο λα 
απαληήζεη ζηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο κέζσ 
απηνρξεκαηνδόηεζεο. 

Δπηπιένλ ην έξγν κέζσ ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηώλ απνζθνπεί ζηελ 
ελδπλάκσζε ησλ λέσλ γεσηερληθώλ (έσο 29 εηώλ, αιιά θαη 
παιηόηεξσλ) σο πξνο ηελ έληαμε ηνπο ζηνλ θιάδν κέζσ ηεο 
παξαθνινύζεζεο εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο 
ηνπνζέηεζεο ηνπο κε κνξθή πξαθηηθήο άζθεζεο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 
θιάδνπ.  

 
Α.3. Ομάδα ζηότος  

[Αλαθέξαηε κε Χ ζηε ζηήιε «Ναη» ηηο θαηεγνξίεο ησλ άκεζα σθεινπκέλσλ πνπ 

αθνξά ην πξνηεηλφκελν έξγν θαη ζηε ζηήιε «Αξηζκφο» ηνλ εθηηκψκελν αξηζκφ 

σθεινπκέλσλ] 

 

Καηηγορία Ωθελοσμένων Ναι Αριθμός 

άλεξγνη ρ 60 

καθξνρξφληα άλεξγνη ρ 60 

άλεξγνη θάησ ησλ 25 εηψλ,   

άλεξγνη κεηαμχ 24-54 εηψλ   

σθεινχκελνη άλσ ησλ 54 εηψλ   

σθεινχκελνη άλσ ησλ 54 εηψλ πνπ είλαη άλεξγνη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ, ή 

νηθνλνκηθά αλελεξγνί εθηφο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο 

  

νηθνλνκηθά κε ελεξγά άηνκα   

νηθνλνκηθά κε ελεξγά άηνκα πνπ δελ παξαθνινπζνχλ 

εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε 

  

απαζρνινχκελνη  / απηναπαζρνινχκελνη   

άηνκα κε ρακειά εθπαηδεπηηθά πξνζφληα/δεμηφηεηεο   

γπλαίθεο   
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Καηηγορία Ωθελοσμένων Ναι Αριθμός 

κεηαλάζηεο, άηνκα αιινδαπήο πξνέιεπζεο, κεηνλφηεηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ, 

φπσο νη Ρνκά) 

  

άηνκα κε αλαπεξία   

άηνκα πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά ρσξίο εξγαδφκελν   

άηνκα πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά κε έλαλ ελήιηθν θαη 

εμαξηψκελα παηδηά 

  

άζηεγνη ή άηνκα πνπ έρνπλ αλεπαξθείο ζπλζήθεο ζηέγαζεο   

Άιιν (πξνζδηνξίζηε)   

 

 
Α.4.  Δνζωμάηωζη Αρτών, Ιζόηηηας ηων Φύλων, Μη-Γιάκριζης, 

Προζβαζιμόηηηας 

[Αλαθέξεηε ζε πνην βαζκφ θαη κε πνην ηξφπν ην πξνηεηλφκελν έξγν ιακβάλεη 

ππφςε ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηεο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ, ηε κε Με-

Γηάθξηζεο, θαη ηεο Πξνζβαζηκφηεηαο] 

Σν έξγν αθνξά ζε όια ηα κέιε ηνπ ΓΔΩΣΔΔ ρσξίο θακία δηάθξηζε κε 
ηελ δηαζθάιηζε ζπκκεηνρήο γπλαηθώλ θαη λέσλ έσο 29 εηώλ, ελώ 
κπνξεί λα απεπζύλεηαη θαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίαο Γεσηερληθνύο.  

 

 

Α.5. Γικαιούτος έργοσ - Φορέας Τλοποίηζης  - Φορέας 
Λειηοσργίας 

[Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζρήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ] 

 

Γηθαηνχρνο: Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΓΔΩΣ.Δ.Δ.) 

Φνξέαο Τινπνίεζεο: ΓΔΩΣΔΔ-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Φνξέαο Λεηηνπξγίαο: ΓΔΩΣΔΔ-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Παξαηεξήζεηο:  

 

 

Α.6. Μεθοδολογία σλοποίηζης 

[πλνπηηθά πεξηγξάςηε: α) ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο, β) ηα κέζα πνπ 

αμηνπνηνχληαη, γ) ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ θαη δ) ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ] 

Σν έξγν ζα πινπνηεζεί από ην παξάξηεκα ηνπ ΓΔΩΣΔΔ ζηελ 
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ελώ νη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζα 
θαιύπηνπλ ηελ γεσγξαθηθή εκβέιεηα ηνπ Ννκνύ Γξάκαο, Καβάιαο 
θαη εξξώλ. 
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Η δεκηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηγξακκάησλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί από εηδηθό επηζηεκνληθό πξνζσπηθνύ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ 
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΟΠΠΔΠ.  

Οη ελέξγεηεο θαηάξηηζεο – επηκόξθσζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από 
πηζηνπνηεκέλν θνξέα θαηάξηηζεο. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη λα είλαη 12 κήλεο. 

 

 

Β. Υρημαηοδόηηζη Έργοσ 

Β.1. Δνδεικηικός προϋπολογιζμός έργοσ (€) και τρημαηοδοηικό 
ζτήμα  

[πλνπηηθή αλάιπζε: α) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη β) ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ 

ζρήκαηνο ηνπ έξγνπ] 

 

Γηαρείξηζε έξγνπ από θνξέα (Κόζηνο Οκάδαο Έξγνπ): €15.000,00  

Δλέξγεηεο ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο (Γεσγξαθηθή δηαζπνξά 
θαη ζηνπο 3 λνκνύο): €30.000,00 

Πηζηνπνίεζε Πξνγξακκάησλ – Πεξηγξακκάησλ: €30.000,00 

Δλέξγεηεο θαηάξηηζεο – επηκόξθσζεο (6 θύθινη – 2 αλά αληηθείκελν 
αλά λνκό εκβέιεηαο θνξέα – δηάξθεηαο 120 σξώλ κε πξόβιεςε 
εθπαηδεπηηθνύ επηδόκαηνο): €240.000,00  

ύνολο 315.000 εσρώ 

 

Γ. Ωρίμανζη, τεδιαζμός και Τλοποίηζη Έργοσ 

Γ1. Δνδεικηικές ενέργειες ωρίμανζης προηεινόμενοσ έργοσ  

[Αλαθέξαηε κε Χ ζηε ζηήιε «Ναη» ηελ θαηεγνξία σξηκφηεηαο / ζθνπηκφηεηαο πνπ 

εληάζζεηαη ην πξνηεηλφκελν έξγν θαη ζπλνπηηθά πεξηγξάςηε ηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο σξίκαλζεο γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα απηνχ] 

  

Καηηγορία Ωριμόηηηας / Σκοπιμόηηηας Ναι 

Μλεκνληαθή Τπνρξέσζε  

ρέδην Γξάζεο Γηθαηνχρνπ ρ 

Αηξεζηκφηεηα Δ 2014-2020   

Κάιπςε Κνηλνηηθήο Οδεγίαο  

Αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε πνπ δελ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

ΔΠΑ 2007-2013 

 

Άιιν (πξνζδηνξίζηε)  

 

Ενέργειες Ωρίμανζης: 
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Ο Φνξέαο δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία πινπνίεζεο αληίζηνηρσλ 
ελεξγεηώλ όπσο ηεο πξνηεηλόκελεο, ελώ επηπιένλ κέζσ ηεο 
πξόζθαηεο εκπεηξίαο πνπ απνθόκηζε από ηελ πινπνίεζε έξγνπ ζηα 
πιαίζηα ηεο Δδαθηθήο Πξσηνβνπιίαο ΔΛΛΑΓΑ – ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 2007-
2013, θαηέγξαςε ηελ έληνλε απαίηεζε ησλ κειώλ ηνπ γηα ηελ 
παξνρή λέσλ επθαηξηώλ επηκόξθσζεο ελώ ηαπηόρξνλα ην 
ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζε πξόζθαηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 
πνπ νξγάλσζε ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ήηαλ 
ηέηνηα πνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε ηθαλνπνίεζε ηεο. 

Ενδεικηικό Χρονοδιάγραμμα: 

Ο θνξέαο δηαζέηεη ηελ δπλαηόηεηα άκεζεο έλαξμεο ησλ ελεξγεηώλ 
κε ρξνληθή αιιεινπρία ησλ δξάζεσλ ώζηε λα πηζηνπνηεζνύλ 
θαηαξρήλ ηα εθπαηδεπηηθά πεξηερόκελα ησλ θαηαξηίζεσλ θαη ζηελ 
ζπλέρεηα εθόζνλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζε 
πηζηνπνηεκέλν θνξέα, ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην, λα 
πινπνηεζνύλ νη αληίζηνηρεο εθπαηδεύζεηο ησλ κειώλ ηνπ. 

 

 

Γ. Άλλες πληροθορίες 
Γ.1. Για ηην προηεινόμενη παρέμβαζη έτει πραγμαηοποιηθεί 

διαβούλεσζη; 
[εκεηψζηε κε Χ κία απφ ηηο 2 επηινγέο]  

 

ΝΑΙ ρ 

ΟΧΙ  

 

Δάλ ΝΑΙ, αλαθέξαηε ζπλνπηηθά ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (π.ρ. 

εκεξίδα/ζπλάληεζε εξγαζίαο/ζχζθεςε θαη ζπκκεηέρνληεο) θαη ηα απνηειέζκαηα 

απηψλ 

Γηα ηελ πξνηεηλόκελε παξέκβαζε έρεη πξνεγεζεί ε δηαδηθαζία 
ζπλεληεύμεσλ κε Γεσηερληθνύο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο ηνπο 
ζε άιια πξνγξάκκαηα (ΣΟΠΑ θαη interreg) πνπ ζπκκεηείρε ην 
παξάξηεκα καο. Όπσο επίζεο θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Geopromotion (interreg -πξόγξακκα εδαθηθήο 
ζπλεξγαζίαο Διιάδαο Βνπιγαξίαο). Οη ζπλεληεύμεηο απηέο 
ζθνπεύαλε λα δηαγλώζνπκε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 
Γεσηερληθώλ ζε ζπλδηαζκό κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο απνθαηάζηαζε. 
Έηζη ζπληάμακε θαη ηελ παξνύζα πξόηαζε πνπ θηλείηαη πξνο απηή 
ηελ θαηεύζπλζε.  

Δπίζεο θάλακε θαη ζπλάληεζε εξγαζίαο γηα ην ζέκα κε ηελ θα 
Αληηγόλε Πελζεξνπδάθε από ην ΜΔΟΓΔΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟ 
ΤΣΗΜΑ ΚΔΚ Α.Δ. από ηελ Θεζζαινλίθε. Σειέθσλα επηθνηλσλίαο 
2310 383435-36 

2310 383034-35 

2310 489015-16 
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Γ.2. Έτεηε σλοποιήζει δράζεις ζηο πλαίζιο ηοσ ΔΠΑ 2007-2013; 
 

[εκεηψζηε κε Χ κία απφ ηηο 2 επηινγέο]  

 

ΝΑΙ x 

ΟΧΙ  

 

Δάλ ΝΑΙ, ζπκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα θάζε έξγν πνπ πινπνηήζαηε ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 

 

Α/Α Έξγνπ: 1  

Σίηινο Έξγνπ: «Γηαζπλνξηαθή Αλάπηπμε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 

ζηνλ Αγξνηηθφ Πξσηνγελή Σνκέα» 

Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ (ζε €): 98.220,00 

Κσδηθφο ΟΠ: 2006ΔΠ33130000 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα: Interreg IIIa / Phare CBC Διιάδα – 

Βνπιγαξία 2000-2006 

Παξαηεξήζεηο:  

 

Α/Α Έξγνπ: 2 

Σίηινο Έξγνπ: “Long life training as a tool for improvement 

of employability & competitiveness 

(EMPLOCOMP) 

Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ (ζε €): 164.000,00 

Κσδηθφο ΟΠ: 2011EP33180027 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα: Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα – 

Βνπιγαξία 2007-2013 

Παξαηεξήζεηο:  

 

 


