ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Α. Ημερίδα
Κοινωνικές επιχειρήσεις και μηχανικοί – επιστήμονες/ παρουσίαση σχεδίων
κοινωνικών επιχειρήσεων
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013, ώρα 18:00 αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ (Αθήνα,
Νίκης 4, 1ος όροφος) – είσοδος ελεύθερη
Το πρόγραμμα Προαιρετική δήλωση συμμετοχής

Β. Επιδοτούμενα προγράμματα:
1. Για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης στον παραγωγικό
τομέα Β’ της οικονομίας (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση
πετρελαίου & φυσικού αερίου)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2013
Στο ΤΕΕ λειτουργεί Γραφείο Υποδοχής για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων
(τηλ. 210 3291222 και ώρες 09.00-17.00).
Αντίστοιχο Γραφείο Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης για το Πρόγραμμα λειτουργεί
στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. ΤΕΕ,
τηλ. 211.800.1644, ώρες 10.00-18.00, υπεύθυνος κ. Άγγελος Γιουβάνογλου.
Δηλώστε το e-mail σας για να έχετε άμεση επαφή: email: gram.iekemtee@gmail.com
Στην ιστοσελίδα του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. ΤΕΕ υπάρχει όλη η σχετική με το Πρόγραμμα
πληροφόρηση.
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με e-mail για
οτιδήποτε σχετικό προκύπτει, για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο e-mail:
gram.iekemtee@gmail.com

2.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή 40 νέων
επιστημόνων (Μηχανικών, Αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών) στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Ανακύκλωση-Τοπική Ανάπτυξη και
Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη"
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31/03/2013

3.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για
συμμετοχή
αυτοαπασχολούμενων (με 0-3 άτομα προσωπικό) και εργαζομένων σε
επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας σε προγράμματα
κατάρτισης /επανακατάρτισης

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου
αριθμού αιτήσεων των καταρτιζόμενων
Τα σεμινάρια στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. ΤΕΕ στα πλαίσια της παραπάνω πρόσκλησης θα
στοχεύσουν στην ανάδειξη της ανάγκης για εισαγωγή καινοτομιών και νέων
τεχνολογιών στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στον συμβουλευτικό και
ουσιαστικό ρόλο των μηχανικών σε αυτές, στον τρόπο διασύνδεσης
μηχανικών με επιχειρήσεις.

Γ. 2η Ημερίδα για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, 5μμ, στο ΤΕΕ, Νίκης 4
Δήλωση συμμετοχής

Θα απαντηθούν ερωτήματα, πέραν αυτών που διατυπώνονται στο forum.
Ερωτήματα μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση:

tee_iekem@tee.gr, έως την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου.

Δ. Προγράμματα εκτός ΙΕΚΕΜΤΕΕ
1. Πρόγραμμα 456 εκατ. ευρώ με κονδύλια του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις
25 Απριλίου

2. Ξεκινά στις 14 Ιανουαρίου η υποβολή προτάσεων για τη δράση
ICT4GROWTH
Η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου
2013

