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Αξηζ. Πξση. 645 

Αζήλα, 06/09/2021 
ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΔΜΑ: Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ε Ηκεξίδα Πξνβνιήο 

θαη Γεκνζηόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζε γλώζεωλ θαη           

δεμηνηήηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο» πνπ πινπνηεί ε ΟΣΔΤΔΔ 

 

Η Οκνζπνλδία πιιφγσλ Δξγαδνκέλσλ Σερληθψλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο (ΟΔΣΔΔ), ζην πιαίζην 

ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ Έξγνπ «Καηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ     

εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο» (mis 5003077) πξαγκαηνπνίεζε ηελ Σεηάξηε 01   ε-

πηεκβξίνπ 2021, ζην Δξγαηηθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο, Ηκεξίδα Πξνβνιήο θαη Γεκνζηφηεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηεί σο αλάδνρνο ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο            

«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020».  

 

Σελ εθδήισζε άλνημε ν πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Γξ. Αλδξέαο Σηνϊκελίδεο, ν νπνίνο ζηάζεθε 

ηδηαίηεξα ζην κείδνλ ζέκα ηεο θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ρψξα, θαζψο «ππνιεηπφκαζηε πάξα 

πνιχ ζηελ αλαλέσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο     

βίνπ», φπσο είπε ραξαθηεξηζηηθά.  

«Η ΟΔΣΔΔ ζηεξίδεη θαη θαηαζηαηηθά έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ, ηελ   

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ κειψλ ηεο αιιά θαη ηε ζπκβνιή ηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ» πξφζζεζε θαη αλαθέξζεθε ζην πξφγξακκα πνπ βξίζθεηαη ζε      

εμέιημε ζπκίδνληαο φηη είλαη αλνηρηή ε δεχηεξε πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε απηφ, δηαδηθαζία ζηελ 

νπνία ζα δνζεί νιηγνήκεξε παξάηαζε, κέρξη ηελ εξρφκελε Σεηάξηε 08/09 πξνθεηκέλνπ φζν ην      

δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα Καηάξηηζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο.  

 

ηε ζπλέρεηα, ηνλ ιφγν πήξε ν Πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο Φάξεο              

Κππξηαλίδεο, ν νπνίνο αλέθεξε φηη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηεί ε ΟΔΣΔΔ «ζα          

κπνξέζνπκε λα εμνπιίζνπκε ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζχγρξνλεο        

απαηηήζεηο αιιά θαη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα ζεθψζνπλ ην βάξνο απηψλ ησλ       

απαηηήζεσλ» πξνζζέηνληαο παξάιιεια φηη «Μφλν ζεηηθά βιέπνπκε ηέηνηεο ελέξγεηεο θαη ειπίδσ θαη 

άιινη ζχιινγνη θαη άιιεο νκνζπνλδίεο λα ζπλερίζνπλ ζηνλ ίδην δξφκν».  

 

ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε ν θ. Γεκήηξηνο Βαξγηάκεο, Α’ Aληηπξφεδξνο ΓΔΒΔΔ: «Γηα καο, ε 

δηαξθήο θαηάξηηζε απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ ηεο      

ρψξαο. Η ΟΔΣΔΔ μεθίλεζε κία πνιχ ζεκαληηθή δξάζε γηαηί εθηφο απφ ηελ εθπαίδεπζε, ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ πνξεία ησλ θνηλσληψλ παγθφζκηα παίξλεη θαη ε δηά βίνπ εθπαίδεπζε. Καη ζήκεξα είκαζηε 

κάξηπξεο κία πξαγκαηηθφηεηαο πνπ κηιάεη γηα έληνλν πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα παγθνζκίσο, γηα 
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θξίζε πεξηβαιινληηθή θαη άξα ζα πξέπεη λα ζηνρεχζνπκε ζε απηφ πνπ ιέκε βηψζηκε αλάπηπμε. Αλ 

δελ πάκε ζε ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο, ζε ζηνρεπκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπλνδεπφκελν απφ έλα 

ζχζηεκα δηά βίνπ κάζεζεο, φπσο είλαη απηφ ην πξφγξακκα, ηφηε δελ ζα έρνπκε απνηειέζκαηα. Απηφ 

ην πξφγξακκα είλαη ζε πνιχ ζεηηθή θαηεχζπλζε». 

 

Ο θ. Θενράξεο Καηζάλεο, κέινο Γ ΣΤΔ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Θεζζαινλίθεο, απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ππνζηήξημε φηη ε κεγάιε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα Καηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο   

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο απνδεηθλχεη νπζηαζηηθά ηε 

κεγάιε ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη εξγαδφκελνη ζηελ αχμεζε θαη βειηίσζε ησλ γλψζεψλ ηνπο πάλσ ζε 

έλα ηφζν ζεκαληηθφ δήηεκα. «Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ εξγαδφκελνπο πνπ 

απαζρνινχληαη ζηνλ πξσηνγελή αιιά θαη ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο Οηθνλνκίαο θαη είλαη ζε       

εηαηξείεο πνπ είηε παξάγνπλ απφβιεηα είηε παξάγνπλ αλαθπθιψζηκν πιηθφ είηε ζα πξέπεη γηα λα    

γίλεη ε εξγαζία ηνπο λα ηεξνχλ πεξηβαιινληηθνχο φξνπο» αλέθεξε ηνλίδνληαο φηη πνιχ κεγάιν      

θίλεηξν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο είλαη ην γεγνλφο φηη νδεγεί ζε           

πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηνχληαη κε γξαπηή εμέηαζε θαη κάιηζηα απφ δηαπηζηεπκέλνπο 

θνξείο. 

 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εκεξίδαο, ηνπνζεηήζεθαλ κεηαμχ άιισλ εθπξφζσπνη ηεο νκάδαο έξγνπ αιιά 

θαη ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Η θ. Δηξήλε Σύιιειε, Τπεχζπλε Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ παξνπζίαζε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Πξάμεο ζπλνιηθνχ θφζηνπο 1.495.000 επξψ, πνπ νινθιεξψλεηαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2021,          

επηζεκαίλνληαο φηη ην έξγν έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή θαηάξηηζεο ζε 1.250 εξγαδφκελνπο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ζε δεηήκαηα πεξηβάιινληνο, ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ ηελ      

απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη παξάιιεια ηελ πηζηνπνίεζε ησλ απνθηεζέλησλ γλψζεσλ. 

«Σα αληηθείκελα θαηάξηηζεο πξνέθπςαλ κέζσ δηαδηθαζίεο δηάγλσζεο αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πινπνίεζε ε ΟΔΣΔΔ» είπε ε θ. χιιειε, πξνζζέηνληαο φηη ε πξάμε 

ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ γηα ην πεξηβάιινλ, αλαβαζκίδεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα 

πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπο πξνεηνηκάδεη ζηελ αληαπφθξηζε ζηα λέα δεδνκέλα ηνπ λένπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

«Πξφθεηηαη γηα κία θαηλνηφκα πξάμε γηαηί είλαη ε πξψηε θνξά πνπ επηρεηξείηαη ζε ηέηνην βαζκφ ε 

θαηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο» δήισζε. 

Παξάιιεια, αλαθέξζεθε ζηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηα νπνία είλαη ε αλάπηπμε θαη 

ε ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε επηηάρπλζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο κεηαβνιέο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο, ε αχμεζε ηεο επειημίαο θαη ηεο                  

θηλεηηθφηεηαο, ε πξναγσγή ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο        

αιιαγέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο αιιά θαη ε επηθέληξσζε ζε ηνκείο παξαγσγηθνχο,                

αληαγσληζηηθνχο θαη ελ δπλάκεη εμσζηξεθείο θαη θαηλνηφκνπο φπσο είλαη ν ηνκέαο ηνπ                   

πεξηβάιινληνο. 
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Ο Γξ. Σηπιηαλόο Μαπξίδεο, Ννκηθφο χκβνπινο ηεο Οκάδαο Έξγνπ, αλαθέξζεθε ζηηο δπζθνιίεο 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηέηνησλ εγρεηξεκάησλ,            

εμαίξνληαο ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ πξσηνβνπιία ηεο ΟΔΣΔΔ πνπ επηηπρψο πινπνηεί έλα ηέηνην 

πξφγξακκα πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ επξσπατθά θνλδχιηα. Σν θχξην πξφβιεκα πνπ                

παξνπζηάδεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα είλαη ην πνζνζηφ απνξξφθεζεο ησλ θνλδπιίσλ, φπσο 

αλέθεξε ν θ. Μαπξίδεο, ν νπνίνο ζπλεράξε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο «γηαηί ηφικεζαλ, 

ζθέθηεθαλ, ζρεδίαζαλ θαη πινπνίεζαλ έλα ηέηνην πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο          

αμηνπνηψληαο επξσπατθά θνλδχιηα γηα λα θαηαξηίζνπλ Έιιελεο εξγαδφκελνπο. Απηφ είλαη            

δεηνχκελν ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα θαη είλαη έλα κεγάιν ζηνίρεκα πνπ πξέπεη λα θεξδίζνπκε σο 

ρψξα». 

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Αζαλάζηνο Σθνξδάο (Γηπι. Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, Msc, Πεξηβαιινληνιφγνο) 

αλέιπζε ην πεξηερφκελν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο            

θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σο κέινο ηνπ κεηξψνπ εθπαηδεπηψλ          

ελειίθσλ ΔΟΠΠΔΠ. Ο θ. θνξδάο ραξαθηήξηζε «πνιχ ελδηαθέξνπζα» ηε δνκή θαη «πιήξεο» ην    

πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Μάιηζηα αλαθέξζεθε ζηα επηκέξνπο θεθάιαηα θαηάξηηζεο, φπσο είλαη νη: 

1. Πεξηβαιινληηθνί φξνη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ 

2. Πεξηβαιινληηθνί φξνη ηερληθψλ θαη άιισλ έξγσλ ππνδνκήο 

3. Υξεκαηνδφηεζε έξγσλ 

4. Δηδηθνί πεξηβαιινληηθνί φξνη ζηνλ ζρεδηαζκφ, παξαγσγή θαη επίβιεςε 

5. Παξαθνινχζεζε δεηθηψλ θαη πνηφηεηαο απνδεθηψλ  

ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ ελνηήησλ είπε φηη αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά ε επξσπατθή λνκνζεζία ε    

ζπζρέηηζε θφζηνπο πινπνίεζεο θαη κε πινπνίεζεο ππνρξεψζεσλ, ηα δηεζλή πξφηππα θαη νη ηάζεηο 

ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ε ρξεκαηνδφηεζε πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε 

δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, ε ζχληαμε ησλ αλαγθαίσλ πεξηβαιινληηθψλ            

αλαθνξψλ, κειεηψλ θαη εθζέζεσλ, ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, νη βαζηθέο αξρέο ηνπ      

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηέινο ε εθαξκνγή ηε αξρήο ηεο κε 

δηάθξηζεο. 

«Ο ζθνπφο θαη νη ζηφρνη απηνχ ηνπ πνιχ θηιφδνμνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξψ φηη επηηεχρζεθαλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηαηί νπιίζηεθαλ κε γλψζεηο πνπ ηνπο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία κε κεγαιχηεξεο αμηψζεηο θαη φζνη είραλ θάπνην εκπεηξία     

κπφξεζαλ λα ζπλδπάζνπλ ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε κε ηελ εκπεηξία απηή θαη λα κπνξέζνπλ λα    

ζηαζνχλ πνιχ πην αμηνπξεπψο ζηελ εξγαζία ηνπο ή θαη λα αλαδεηήζνπλ λέα εξγαζία πνιχ πην      

εχθνια» δήισζε ν θ. θνξδάο. 

 

Η εκεξίδα νινθιεξψζεθε κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θ. Μάξζαο Γηαλλαθίδνπ ηεο εθπξνζψπνπ ηεο  

αλαδφρνπ "Έλσζεο εηαηξεηψλ αξσλίο –Γίαο" πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ θαηάξηηζε, ε νπνία γίλεηαη εμ 

απνζηάζεσο, είλαη δηάξθεηαο 80 σξψλ (20 ψξεο κε ηε κέζνδν ηεο ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο θαη 60 
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ψξεο κε ηε κέζνδν ηεο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο). «Η πξάμε πεξηιακβάλεη θαη ηελ πηζηνπνίεζε 

κέζσ δηαπηζηεπκέλσλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 17024. Οη σθεινχκελνη πνπ 

ζπκκεηέρνπλ επηηπρψο ζην πξφγξακκα ιακβάλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ηεο ηάμεο ησλ 400      

επξψ» είπε ε θ. Γηαλλαθίδνπ, ε νπνία έδσζε θαη αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ζπκκεηνρήο 

σθεινπκέλσλ ζην πξφγξακκα.  

«ηελ πξψηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαξηίζηεθαλ κέρξη ζήκεξα 926 εξγαδφκελνη 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απ’ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη δεκηνπξγήζεθαλ ζπλνιηθά 56    

ηκήκαηα θαηάξηηζεο», είπε. 

 

Αλαιπηηθά ην πιήζνο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ αλά πεξηθέξεηα: 

Αλ. Μαθεδνλία θαη Θξάθε  108  

Κεληξ. Μαθεδνλία  197  

Θεζζαιία  172 

Ήπεηξνο 27 

Κεληξ. Διιάδα  81 

Γπη. Μαθεδνλία  18 

Πεινπφλλεζνο  34 

Ιφληα λεζηά  17 

Κξήηε  39 

Αηηηθή  177 

η. Διιάδα  41 

Ν. Αηγαίν 15 

Απφ ηνπο 926 σθεινχκελνπο, έιαβαλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο 796 εθ ησλ νπνίσλ νη 432 

είλαη επηηπρφληεο. 

 

Η ΟΔΣΔΔ ζέιεη λα ζπκίζεη φηη ε Β΄ πξφζθιεζε ησλ σθεινχκελσλ είλαη αλνηρηή θαη νη               

εξγαδφκελνη κηζζσηνί ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο έσο ηελ     

Σεηάξηε 8 επηεκβξίνπ ζην 024.osetee.gr . 

 
 Γηα ηελ Ο.Σ.Δ.Τ.Δ.Δ  

Ο Πξφεδξνο  Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο 

 

 

 
 

 

 
        ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΪΜΔΝΙΓΗ                                                     ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΡΙΣΩΣΑΚΗ 

 

Το έργο σλοποιείηαι με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης (Εσρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) ζηο 

πλαίζιο ηοσ Επιτειρηζιακού Προγράμμαηος «Ανηαγωνιζηικόηηηα Επιτειρημαηικόηηηα και Καινοηομία 2014-2020». 

**


