ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β’
Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β’ της οικονομίας
i.

Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των ορυκτών πρώτων
υλών
Το πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων, των
προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων Τεχνικών Παραγωγής και
Διαχείρισης Βιομηχανικών Ορυκτών, καθώς και στην εξοικείωσή τους με τις
τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες μεθόδους εργασίας.
Ο Τεχνικός Παραγωγής & Διαχείρισης Βιομηχανικών Ορυκτών χειρίζεται σειρά
μηχανημάτων, όπως τροφοδότες υλικών διαφόρων τύπων, σπαστήρες, μύλους
αλέσεως, κόσκινα δουνούμενα και μη, μεταφορικές ταινίες, συστήματα
αποκονίωσης, κλπ., με στόχο τη δια φυσικών μεθόδων κατεργασία ορυκτών
πρώτων υλών (μεταλλικών ή μή), μέχρις ότου αυτά αποκτήσουν τα επιθυμητά
κατά περίπτωση χαρακτηριστικά.
Το περιεχόμενο της κατάρτισης, όπως έχει διαμορφωθεί από το ΤΕΕ, απευθύνεται
σε άτομα επιπέδου εκπαίδευσης 3 (απόφοιτοι λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου) και
περιλαμβάνει 300 θεωρητικής κατάρτισης και 100 ώρες πρακτικής άσκησης σε
επιχειρήσεις (βλ. κεφ. 5.6 της Πρόσκλησης). Η επιλογή της θεματολογίας της
θεωρητικής κατάρτισης σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση θα δώσουν στον
άνεργο τα αναγκαία εφόδια ώστε να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις της
συγκεκριμένης θέσης εργασίας.
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει βασιστεί στο πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ
Επαγγελματικό Περίγραμμα με κωδ αρ. 40 και τίτλο «Τεχνικός Παραγωγής και
Διαχείρισης Βιομηχανικών Ορυκτών».
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι άνεργοι τεχνίτες που
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με το κεφ.
2.1, παρ. I της Πρόσκλησης.
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ii.

Επιφανειακές εξορυκτικές εργασίες
Το πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων, των
προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων Τεχνιτών Επιφανειακών
Εξορυκτικών Εργασιών, καθώς και στην εξοικείωσή τους με τις τεχνολογικές
εξελίξεις και τις σύγχρονες μεθόδους εργασίας.
Ο Τεχνίτης Επιφανειακών Εξορυκτικών Εργασιών αναλαμβάνει τρεις βασικές
ομάδες εργασιών, τον έλεγχο και την εξασφάλιση πρανών και βαθμίδων από
χαλαρούς όγκους πετρωμάτων (ξεσκάρωμα), τη γόμωση των διατρημάτων και την
πυροδότησή τους, καθώς και τις υποστηρικτικές της παραγωγικής διαδικασίας
εργασίες (χειροδιαλογή, επιβοήθηση των χωματουργικών μηχανημάτων,
επιβοήθηση συντήρησης εγκαταστάσεων – μηχανημάτων κλπ).
Το περιεχόμενο της κατάρτισης, όπως έχει διαμορφωθεί από το ΤΕΕ, απευθύνεται
σε άτομα επιπέδου εκπαίδευσης 3 (απόφοιτοι λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου) και
περιλαμβάνει 265 θεωρητικής κατάρτισης και 135 ώρες πρακτικής άσκησης σε
επιχειρήσεις (βλ. κεφ. 5.6 της Πρόσκλησης). Η επιλογή της θεματολογίας της
θεωρητικής κατάρτισης σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση θα δώσουν στον
άνεργο τα αναγκαία εφόδια ώστε να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις της
συγκεκριμένης θέσης εργασίας.
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει βασιστεί στο πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ
Επαγγελματικό Περίγραμμα με κωδ αρ. 62 και τίτλο «Τεχνίτης Επιφανειακών
Εξορυκτικών Έργων».
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι άνεργοι τεχνίτες που
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με το κεφ.
2.1, παρ. I της Πρόσκλησης.

iii.

Υπόγειες εξορυκτικές εργασίες
Το πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων, των προσόντων
και των εργασιακών δεξιοτήτων των ανέργων Τεχνιτών Υπόγειων Εξορυκτικών
Εργασιών, καθώς και στην εξοικείωσή τους με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις
σύγχρονες μεθόδους εργασίας.
Ο Τεχνίτης Υπογείων Εξορυκτικών Εργασιών (ή τεχνίτης ορυχείων) πραγματοποιεί
τρεις βασικές ομάδες εργασιών της υπόγειας εξόρυξης, το ξεσκάρωμα, τη γόμωση
και τις γενικές εργασίες υποστήριξης υπογείων έργων (τοποθέτηση πλέγματος
ασφαλείας, τοποθέτηση δικτύων κλπ).
Το περιεχόμενο της κατάρτισης, όπως έχει διαμορφωθεί από το ΤΕΕ, απευθύνεται
σε άτομα επιπέδου εκπαίδευσης 3 (απόφοιτοι λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου) και
περιλαμβάνει 280 θεωρητικής κατάρτισης και 120 ώρες πρακτικής άσκησης σε
επιχειρήσεις (βλ. κεφ. 5.6 της Πρόσκλησης). ). Η επιλογή της θεματολογίας της
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θεωρητικής κατάρτισης σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση θα δώσουν στον
άνεργο τα αναγκαία εφόδια ώστε να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις της
συγκεκριμένης θέσης εργασίας.
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει βασιστεί στο πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ
Επαγγελματικό Περίγραμμα με κωδ αρ. 63 και τίτλο «Τεχνίτης Υπογείων
Εξορυκτικών Έργων».
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι άνεργοι τεχνίτες που
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με το κεφ.
2.1, παρ. I της Πρόσκλησης.
iv.

Χειρισμός κινητών μηχανημάτων – μηχανήματα έργου
Το πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων, των
προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων Χειριστών Κινητών Μηχανημάτων
Έργου, καθώς και στην εξοικείωσή τους με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις
σύγχρονες μεθόδους εργασίας.
Ο Χειριστής Κινητών Μηχανημάτων – Μηχανημάτων Έργου ενεργοποιεί τα
διάφορα συστήματα του μηχανήματος για την παραγωγή συγκεκριμένου έργου,
συνδέοντας τις πληροφορίες του περιβάλλοντος με τις ενδείξεις των οργάνων. Ο
χειριστής οδηγεί, χειρίζεται, συντηρεί και μέσω του μηχανήματος παράγει έργο.
Το περιεχόμενο της κατάρτισης, όπως έχει διαμορφωθεί από το ΤΕΕ, απευθύνεται
σε άτομα επιπέδου εκπαίδευσης 3 (απόφοιτοι λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου) και
περιλαμβάνει 270 θεωρητικής κατάρτισης και 130 ώρες πρακτικής άσκησης σε
επιχειρήσεις (βλ. κεφ. 5.6 της Πρόσκλησης). ). Η επιλογή της θεματολογίας της
θεωρητικής κατάρτισης σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση θα δώσουν στον
άνεργο τα αναγκαία εφόδια ώστε να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις της
συγκεκριμένης θέσης εργασίας.
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει βασιστεί στο πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ
Επαγγελματικό Περίγραμμα με κωδ αρ. 48 και τίτλο «Χειριστής Κινητών
Μηχανημάτων – Μηχανημάτων Έργου».
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι άνεργοι τεχνίτες που
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με το κεφ.
2.1, παρ. I της Πρόσκλησης.

v.

Οργάνωση και διοίκηση τμημάτων παραγωγής εργοταξίου
Το πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων, των
προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων Εργοδηγών Τμημάτων Παραγωγής,
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καθώς και στην εξοικείωσή τους με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες
μεθόδους εργασίας.
Ο Εργοδηγός Τμημάτων Παραγωγής αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη βαθμίδα
διοίκησης στην παραγωγή, δηλαδή τον άμεσο Προϊστάμενο των
εργαζομένων/εργατών παραγωγής στα ορυχεία και εργοτάξια. Για το λόγο αυτό ο
τίτλος του σήμερα τείνει να αλλάξει σε «προϊστάμενο πρώτης γραμμής».
Το περιεχόμενο της κατάρτισης, όπως έχει διαμορφωθεί από το ΤΕΕ, αφορά τις
δραστηριότητες του εξορυκτικού - μεταλλευτικού κλάδου, απευθύνεται σε άτομα
επιπέδου εκπαίδευσης 4 (απόφοιτοι μεταλυκειακών σχολών μη τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης) και περιλαμβάνει 300 θεωρητικής κατάρτισης και 100 ώρες
πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις (βλ. κεφ. 5.6 της Πρόσκλησης). Η επιλογή της
θεματολογίας της θεωρητικής κατάρτισης σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση
θα δώσουν στον άνεργο τα αναγκαία εφόδια ώστε να προσαρμοστεί άμεσα στις
απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας.
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει βασιστεί στο πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ
Επαγγελματικό Περίγραμμα με κωδ αρ. 11 και τίτλο «Εργοδηγός Τμημάτων
Παραγωγής».
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι άνεργοι τεχνίτες που
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με το κεφ.
2.1, παρ. I της Πρόσκλησης.
vi.

Χειρισμός μονάδων παραγωγής πετρελαιοειδών
Το πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων, των
προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων Χειριστών Μονάδων Παραγωγής
Πετρελαιοειδών, καθώς και στην εξοικείωσή τους με τις τεχνολογικές εξελίξεις και
τις σύγχρονες μεθόδους εργασίας.
Ο Χειριστής Μονάδων Παραγωγής Πετρελαιοειδών έχει την ευθύνη της ομαλής,
παραγωγικής και ασφαλούς λειτουργία των επιμέρους μονάδων παραγωγής
πετρελαιοειδών, και ελέγχει, καταγράφει και παρακολουθεί τη χρονική εξέλιξη
διαφόρων μεταβλητών λειτουργίας της Μονάδας και του επιμέρους εξοπλισμού.
Επίσης, μεριμνά για την παραγωγή προϊόντων εντός προδιαγραφών και εκδίδει τις
σχετικές άδειες εργασίας για τις εργασίες συντήρησης ή μετατροπών ή
επεκτάσεων που γίνονται στην εγκατάσταση ευθύνης του.
Το περιεχόμενο της κατάρτισης, όπως έχει διαμορφωθεί από το ΤΕΕ, απευθύνεται
σε άτομα επιπέδου εκπαίδευσης 4 (απόφοιτοι μεταλυκειακών σχολών μη
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και περιλαμβάνει 235 θεωρητικής εκπαίδευσης και
165 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις (βλ. κεφ. 5.6 της Πρόσκλησης). Η
επιλογή της θεματολογίας της θεωρητικής κατάρτισης σε συνδυασμό με την
4

Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ),
από το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013

πρακτική άσκηση θα δώσουν στον άνεργο τα αναγκαία εφόδια ώστε να
προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας.
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει βασιστεί στο πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ
Επαγγελματικό Περίγραμμα με κωδ αρ. 43 και τίτλο «Χειριστής Μονάδων
Παραγωγής Πετρελαιοειδών».
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι άνεργοι τεχνίτες που
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με το κεφ.
2.1, παρ. I της Πρόσκλησης.

vii.

Επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργου, εκτός αυτοκίνησης
Το πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων, των
προσόντων και των εργασιακών δεξιοτήτων των ανέργων Τεχνιτών Μηχανημάτων
Έργου, εκτός αυτοκίνησης, καθώς και στην εξοικείωσή τους με τις τεχνολογικές
εξελίξεις και τις σύγχρονες μεθόδους εργασίας.
Ο Τεχνίτης Μηχανημάτων Έργου, εκτός αυτοκίνησης επισκευάζει και συντηρεί
μηχανές & υδραυλικά συστήματα, συστήματα μετάδοσης κίνησης κλπ σε
μηχανήματα έργου, επεμβαίνει σε συστήματα καυσίμου, φρένων και μετάδοσης
κίνησης, συνδέει ηλεκτρονικές συσκευές, χρησιμοποιεί ποικιλία εργαλείων στην
εργασία του, επισκευάζει, αντικαθιστά, καθαρίζει και λιπαίνει μέρη των
μηχανημάτων όπου απαιτείται.
Το περιεχόμενο της κατάρτισης, όπως έχει διαμορφωθεί από το ΤΕΕ, απευθύνεται
σε άτομα επιπέδου εκπαίδευσης 3 (απόφοιτοι λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου) και
περιλαμβάνει 270 θεωρητικής κατάρτισης και 130 ώρες πρακτικής άσκησης σε
επιχειρήσεις (βλ. κεφ. 5.6 της Πρόσκλησης). Η επιλογή της θεματολογίας της
θεωρητικής κατάρτισης σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση θα δώσουν στον
άνεργο τα αναγκαία εφόδια ώστε να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις της
συγκεκριμένης θέσης εργασίας.
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει βασιστεί στο πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ
Επαγγελματικό Περίγραμμα με κωδ αρ 60 και τίτλο «Τεχνίτης Μηχανημάτων Έργων
(εξαιρουμένων της αυτοκίνησης)».
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι άνεργοι τεχνίτες που
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με το κεφ.
2.1, παρ. I της Πρόσκλησης.
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viii. Επιφανειακή εκμετάλλευση υπαίθριων λιγνιτωρυχείων με τη μέθοδο συνεχούς
λειτουργίας
Το πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων, των
προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων Τεχνιτών Επιφανειακής
Εκμετάλλευσης Υπαίθριων Λιγνιτωρυχείων, καθώς και στην εξοικείωσή τους με τις
τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες μεθόδους εργασίας.
Ο Τεχνίτης Επιφανειακής Εκμετάλλευσης Υπαίθριων Λιγνιτωρυχείων αναλαμβάνει
τον χειρισμό των Μηχανημάτων των Υπαίθριων Λιγνιτωρυχείων (Καδοφόρων
Εκσκαφέων, Αποθετών, Ταινιοδρόμων κλπ) και εκτελεί με ασφάλεια τις εργασίες
εγκατάστασης, χειρισμού, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών του Κύριου
Εξοπλισμού Ορυχείων, γνωρίζοντας τη μέθοδο εκμετάλλευσης, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, τις συνθήκες αποδοτικής λειτουργίας τους και τις
απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. Παράλληλα,
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού
εκμετάλλευσης και του προσωπικού ενώ γνωρίζει και εφαρμόζει τις διαδικασίες
προστασίας του περιβάλλοντος στη λειτουργία του Ορυχείου.
Το περιεχόμενο της κατάρτισης, όπως έχει διαμορφωθεί από το ΤΕΕ, απευθύνεται
σε άτομα επιπέδου εκπαίδευσης 3 (απόφοιτοι λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου) και
περιλαμβάνει 280 θεωρητικής κατάρτισης και 120 ώρες πρακτικής άσκησης σε
επιχειρήσεις (βλ. κεφ. 5.6 της Πρόσκλησης). Η επιλογή της θεματολογίας της
θεωρητικής κατάρτισης σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση θα δώσουν στον
άνεργο τα αναγκαία εφόδια ώστε να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις της
συγκεκριμένης θέσης εργασίας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι άνεργοι τεχνίτες που
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με το κεφ.
2.1, παρ. I της Πρόσκλησης.
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B)

Ομάδα B: Θεματικά αντικείμενα για Διπλ. Μηχανικούς (ΜΜΜ, ΗΜ, ΜΜ, ΧΜ):
ix.

Εξορυκτική και Μεταλλευτική Βιομηχανία
Το πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην επικαιροποίηση των γνώσεων, την
αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων και την εξοικείωση τους με τις
τεχνολογικές εξελίξεις της Εξορυκτικής & Μεταλλευτικής Βιομηχανίας.
Απευθύνεται σε διπλωματούχους μηχανικούς των ειδικοτήτων ΜΜΜ, ΧΜ, ΗΜ και
ΜΜ που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης τους στις
Εξορυκτικές & Μεταλλευτικές επιχειρήσεις.
Ο Διπλωματούχος Μηχανικός επιχειρήσεων της Εξορυκτικής & Μεταλλευτικής
Βιομηχανίας γνωρίζει και εφαρμόζει τις μεθόδους επιφανειακής και υπόγειας
εκμετάλλευσης, σχεδιάζει και διαστασιολογεί μονάδες επεξεργασίας των πρώτων
υλών και επιλέγει, συντηρεί και γενικότερα διαχειρίζεται τον σταθερό και κινητό
εξοπλισμό που έχει στη διάθεση του. Παράλληλα, οργανώνει το τμήμα του, ασκεί
διοίκηση προσωπικού, παρακολουθεί τα στοιεία κόστους, εκπονεί
οικονομοτεχνικές μελέτες και εγκαθιστά / εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης
ποιότητας, περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας.
Το περιεχόμενο της κατάρτισης, όπως έχει διαμορφωθεί από το ΤΕΕ, περιλαμβάνει
278 θεωρητικής κατάρτισης και 122 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις (βλ.
κεφ. 5.6 της Πρόσκλησης). Η επιλογή της θεματολογίας της θεωρητικής κατάρτισης
σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση θα δώσουν στον άνεργο τα αναγκαία
εφόδια ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις των
επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί
ειδικοτήτων ΜΜΜ, ΧΜ, ΗΜ & ΜΜ που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με το κεφ. 2.1, παρ. ΙI της Πρόσκλησης.

x.

Εξόρυξη και Επεξεργασία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Το πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην επικαιροποίηση των γνώσεων, την
αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων και την εξοικείωση τους με τις
τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου Εξόρυξης & Επεξεργασίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου. Απευθύνεται σε διπλωματούχους μηχανικούς των ειδικοτήτων
ΜΜΜ, ΧΜ, ΗΜ και ΜΜ που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τη δυνατότητα
πρόσβασης τους στη βιομηχανία Εξόρυξης & Επεξεργασίας Πετρελαίου &
Φυσικού Αερίου.
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Ο Διπλωματούχος Μηχανικός επιχειρήσεων Εξόρυξης & Επεξεργασίας Πετρελαίου
& Φυσικού Αερίου, παράλληλα με την ευθύνη μελετών, παραγωγής και
συντήρησης / διαχείρισης εξοπλισμού, οργανώνει το τμήμα του, ασκεί διοίκηση
προσωπικού, παρακολουθεί τα στοιχεία κόστους, εκπονεί οικονομοτεχνικές
μελέτες και εγκαθιστά / εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης ποιότητας,
περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας.
Το περιεχόμενο της κατάρτισης, όπως έχει διαμορφωθεί από το ΤΕΕ, περιλαμβάνει
316 θεωρητικής κατάρτισης και 84 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις (βλ.
κεφ. 5.6 της Πρόσκλησης). Η επιλογή της θεματολογίας της θεωρητικής κατάρτισης
σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση θα δώσουν στον άνεργο τα αναγκαία
εφόδια ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις των
επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί
ειδικοτήτων ΜΜΜ, ΧΜ, ΗΜ & ΜΜ που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με το κεφ. 2.1, παρ. ΙI της Πρόσκλησης.
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