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                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

      
                      ΘΕΜΑ 3o

«Κατάρτιση,  Πιστοποίηση  και
Συμβουλευτική  Υποστήριξη
Εργαζομένων  στην  Περιφερειακή
Ενότητα  Θεσσαλονίκης  στον
Αναπτυξιακό  Τομέα  Υλικά-
Κατασκευές»

Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/16-04-2021
Αριθμ. Απόφασης    3/2021

    
Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα   16  Απριλίου,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα   12:00μ.μ.

συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής
Διαβούλευσης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.:  οικ.
201830(8)/6-4-2021  έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της  κ.  Βενιαμίν
Καρακωστάνογλου, προς όλα τα μέλη,  η οποία επιδόθηκε νόμιμα την  6η  Απριλίου 2021
αντίστοιχα, σύμφωνα με α) τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010,
όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει, β)  την  παρ.1  του  άρθρου  10 της  Πράξης  Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-
2020), γ) την με αριθμό 4/12-3-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας  δ)  την  με  αρ.  πρωτ  :  Γ.Π.Κ.Μ.  οικ.  3193/5-11-2020  απόφαση
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  (ΑΔΑ  :  62857ΛΛ-0ΙΠ)  και  ε)  το  με  αρ.  πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ. 20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα σαράντα  ένα (41)  μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης ήταν:

    
                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

2. ΑΛΕΞΑΝΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
3. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8. ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
9. ΚΟΥΚΟΥΜΕΡΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
10. ΜΗΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
11. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
12. ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΜΑΡΑΝΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΝΑΣΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
15. ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΠΑΠΑΔΙΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΟΛΓΑ
3. ΒΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
5. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ
7. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
8. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
9. ΜΕΓΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12. ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
14. ΤΣΑΞΙΡΛΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15. ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
16. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
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17. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
18. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΡΑΠΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΕΚ 

ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΜ 
(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΔΣ)

21. ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
22. ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23. ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24. ΤΡΑΜΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Επίσης στη συνεδρίαση είχε προσκληθεί ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ο
οποίος  όμως  δεν  παρέστη.  Είχαν  προσκληθεί  όλες  οι  κατηγορίες  συμμετεχόντων  και
παρέστησαν οι  εξής: β) οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Κ.Μ. κ.κ. Ευστάθιος Αβραμίδης, Ανδρέας
Βεργίδης,  Κωνσταντίνος Γιουτίκας,  Ιωάννης Γιώργος, Χρήστος Μήττας, Σωτήριος Μπάτος,
Παρίσης Μπίλλιας, Παναγιώτης Σπυρόπουλος και Άγγελος Χριστέας γ) οι επικεφαλής των
περιφερειακών παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. κ.κ. Χρήστος Γιαννούλης,
Φίλιππος Γκανούλης και Δημήτρης Βάνης δ) ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
κ. Εμμανουήλ Λαμτζίδης ε) η κα Ρανέλλα ως εκπρόσωπος του πολιτικού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ
που εκπροσωπείται  στη  Βουλή  των  Ελλήνων και  στ)  η  κ.  Φωτεινή-Νιόβη  Παυλίδου  που
κατέχει  τη  θέση  του  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη  του  Πολίτη  και  της  Επιχείρησης  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
178 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το  3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Εκπαίδευση, Κατάρτιση,
Εξειδίκευση,  Πιστοποίηση  και  Δια  Βίου  Μάθηση  σε  Τεχνικές  Ειδικότητες
Επαγγελματικών κλάδων» και έδωσε το λόγο στον  κ. Γεώργιο Μαραντέλο ο οποίος έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το  Σχέδιο Πρότασης Δράσης και Ένταξης με την αριθμ.  Πρωτ.
Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης: 198722 (7)/5-4-2021  το οποίο έχει ως εξής: 

«Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική Υποστήριξη Εργαζομένων 
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης στον Αναπτυξιακό Τομέα Υλικά-Κατασκευές»

Αντικείμενο  της  προτεινόμενης  Δράσης  «Κατάρτιση,  Πιστοποίηση  και  Συμβουλευτική
Υποστήριξη  Εργαζομένων  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Θεσσαλονίκης  στον
Αναπτυξιακό  Τομέα  Υλικά-Κατασκευές» είναι  η  παροχή  υπηρεσιών  επαγγελματικής
συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 300 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας,  ανεξαρτήτου  κλάδου  απασχολήσεως,  ώστε  να  αποκτήσουν  τις  γνώσεις  και
δεξιότητες,  που  θα  τους  επιτρέψουν  να  ανταποκριθούν  στις  αναπτυξιακές  απαιτήσεις  του
τομέα Υλικά-Κατασκευές.
Τρέχουσα Κατάσταση
Ένα  κυρίαρχο  χαρακτηριστικό  της  επιχειρηματικότητας  στην  Περιφερειακή  Ενότητα
Θεσσαλονίκης είναι η περιορισμένη προσαρμοστικότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και του
ανθρώπινου δυναμικού στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι
συνθήκες  της  αγοράς  επιβάλουν  ευελιξία  και  προσαρμογή  σε  νέα  οργανωτικά,
επιχειρηματικά, λειτουργικά και παραγωγικά μοντέλα. Το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να
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αποκτήσει νέες δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να σταματήσει ο φαύλος κύκλος που οδηγεί
στην έλλειψη κατάλληλων στελεχών εκπαιδευμένων σε ειδικότητες αιχμής.
Επιπλέον  γνώρισμα  της  επιχειρηματικότητας  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Θεσσαλονίκης,
είναι ο κατακερματισμός των κλάδων με πολυάριθμο αριθμό εταιρειών,  οι οποίες λόγω του
ότι  ανήκουν  στην  συντριπτική  πλειοψηφία  τους  στην  κατηγορία  των  πολύ  μικρών
επιχειρήσεων  δεν  διαθέτουν  εξειδικευμένα  στελέχη  ενώ οι  όποιες  προσπάθειες  ανάπτυξης
πραγματοποιούνται χαρακτηρίζονται από έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής. 
Ο τομέας Υλικά-Κατασκευές αποτελεί τομέα με σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε
όρους  τεχνολογίας,  ποιότητας  και  εξωστρέφειας  για  την  Περιφερειακή  Ενότητα
Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το
2015, οι εξαγωγές προϊόντων του τομέα αντιπροσώπευαν περίπου το 5,5% των συνολικών
εξαγωγών της χώρας, κατατάσσοντάς τον σχεδόν στην κορυφή ανάμεσα σε 99 κλάδους της
οικονομίας. 
Πρέπει να αναφερθεί ότι τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ο τομέας ζημιώθηκε ιδιαίτερα
πολύ,  με  αποτέλεσμα να συρρικνωθεί  ο  αριθμός  των εργαζομένων και  να  μην υπάρχει  η
δυνατότητα  εξειδίκευσης,  γεγονός  που  αποτελεί  εμπόδιο  στην  περαιτέρω  ανάπτυξη  της
εγχώριας αλλά και εξαγωγικής δραστηριότητας. 
Την ίδια στιγμή, η σύνδεση του Τομέα Υλικά-Κατασκευές με την εξοικονόμηση ενέργειας
δημιουργεί μία νέα αναπτυξιακή ευκαιρία, η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί μέσα από την
απόκτηση  των  κατάλληλων  γνώσεων  και  δεξιοτήτων.  Επιπρόσθετα,  στον  τομέα  Υλικά-
Κατασκευές η χρήση νέων τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα για βελτίωση της παραγωγικής
διαδικασίας, εξασφαλίζοντας ακρίβεια, ταχύτητα και ποιότητα. 
Με βάση τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι ο τομέας έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης
στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Όμως η έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων τόσο σε επίπεδο
εξοικονόμησης  ενέργειας  και  νέων  τεχνολογιών  αλλά  και  σε  επίπεδο  εξαγωγών  των
προϊόντων καθιστά αναγκαία την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού,  ώστε  να δοθεί  η
δυνατότητα απασχόλησης σε ένα δυναμικό τομέα, ο οποίος εμπίπτει στους 9 στρατηγικούς
τομείς  που  αναγνωρίσθηκαν  και  καταγράφηκαν  στο νέο  αναπτυξιακό  μοντέλο  της  χώρας
«Ελλάδα 2021». 
Στόχος Έργου
Το Έργο στοχεύει σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτου κλάδου
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να:

 Αναβαθμίσουν  τις  γνώσεις  τους  σε  αντικείμενα  που  θα  συμβάλουν  στην
επαγγελματική  τους  εξέλιξη  σε  ένα  τομέα  με  αναπτυξιακό  χαρακτήρα  ή/και
βελτιώνοντας τις ευκαιρίες επαγγελματικής κινητικότητας, ενισχύοντας την εργασιακή
τους ασφάλεια

 Συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας
 Βελτιώσουν  την  εξωστρέφεια  της  επιχειρηματικότητας  στην  τοπική  κοινωνία

προωθώντας έναν εξαγωγικό χαρακτήρα

Αντικείμενο Έργου
Το Έργο θα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

1. Παροχή  υπηρεσιών  επαγγελματικής  συμβουλευτικής  στους  συμμετέχοντες  της
δράσης.  Η  ενέργεια  θα  περιλαμβάνει  4  ατομικές  συνεδρίες,  ανά  συμμετέχοντα  με
στόχο την  προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική του εξέλιξη. 

2. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης για 300 εργαζόμενους του ιδιωτικού
τομέα της  οικονομίας,  ανεξαρτήτου κλάδου απασχόλησης.  Η ενέργεια  αφορά στην
υλοποίηση  τριών  προγραμμάτων  οριζόντιας  κατάρτισης,  διάρκειας  100  ωρών  με
θεματικά  αντικείμενα  κρίσιμης  σημασίας  για  την  ανάπτυξη  του  τομέα  Υλικά-
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Κατασκευές όπως είναι η επίτευξη των εξαγωγών και η χρήση νέων τεχνολογιών για
την εξοικονόμηση της ενέργειας. 

3. Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας του και χωρίς καμία
εμπλοκή της επιχείρησης προσέλευσης. 

4. Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων συμμετεχόντων.  Μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πιστοποίηση,
από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και
οι οποίοι  είτε  είναι  διαπιστευμένοι  σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε
είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.

5. Διαχείριση και δημοσιότητα της Δράσης. 
Ο  δικαιούχος  οφείλει  να  τηρεί  τους  όρους  ενημέρωσης  και  πληροφόρησης  που  θέτει  ο
Κανονισμός  Ε.Ε.  1303/2013  (Γενικός  Κανονισμός),  ο  Κανονισμός  Ε.Ε.  1304/2013
(Κανονισμός ΕΚΤ) καθώς και ο Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της
Εθνικής Αρχής Συντονισμού

Όροι υλοποίησης του έργου

 Το ωριαίο κόστος των συνεδριών ανά συμμετέχοντα δεν θα ξεπερνά τα 35 ευρώ ανά
συνεδρία

 Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα  περιλαμβάνει κατάρτιση 100 ωρών 
 H υλοποίηση των προγραμμάτων δύναται  να  περιλαμβάνει   συμπληρωματικά και  εξ

Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-learning)  και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι ανάδοχοι
να συμμορφώνονται με τις « Κατευθυντήριες Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρμογής όταν η
Υλοποίηση της Κατάρτισης γίνεται με την Χρήση (e-learning)” του ΕΠΑΝΕΚ

 Το ωριαίο κόστος των προγραμμάτων κατάρτισης ανά συμμετέχοντα δεν θα υπερβαίνει
το ποσό των 12  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 5
ευρώ ανά ώρα κατάρτισης 

 Μετά την ολοκλήρωση συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης, θα είναι υποχρεωτική η
συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων –δεξιοτήτων

 Η Πιστοποίηση Δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024
(Πιστοποίησης Προσώπων) ή ΕΟΠΠΕΠ 

 Το κόστος της πιστοποίησης δεξιοτήτων δεν θα ξεπερνά τα 120 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Αποτελέσματα Έργου
Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου  αναμένεται να είναι τα κάτωθι:
 Δυναμική  προσαρμογή  των  γνώσεων  και  των  δεξιοτήτων  των  συμμετεχόντων  στις

σύγχρονες τεχνολογικές συνθήκες στην τοπική κοινωνία
 Βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση της

θέσης τους στην αγορά εργασίας της τοπικής κοινωνίας
 Αναγνωρισιμότητα των προσόντων των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας της τοπικής

κοινωνίας
 Επικύρωση και ταξινόμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων με βάση

αναγνωρισμένα διεθνή συστήματα πιστοποίησης  προσόντων

Προϋπολογισμός Έργου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319381, 832 

E-mail :   pep  d  @pkm.gov.gr  
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Προϋπολογισμός ανά
δράση

Ανάλυση Τιμή

Προϋπολογισμός Δράσης 
Συμβουλευτικής

4 συνεδρίες ανά άτομο με κόστος ανά 
συνεδρία 35 ευρώ

42.000

Προϋπολογισμός 
Κατάρτισης

7 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης ανά 
άτομο (κάθε πρόγραμμα θα έχει 
διάρκεια 100 ώρες)

210.000

Προϋπολογισμός Σύνταξης 
Εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων

10.000 ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα 30.000

Προϋπολογισμός 
Εκπαιδευτικών Επιδομάτων

5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης ανά 
άτομο

150.000

Προϋπολογισμός 
Πιστοποίησης

120 ευρώ ανά άτομο 36.000

Προϋπολογισμός 
Δημοσιότητας

Περιλαμβάνει δράσης ενημέρωσης του
έργου και των αποτελεσμάτων του 
στην τοπική κοινωνία

15.000

Προϋπολογισμός 
Αξιολόγησης έργου

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση του 
έργου

15.000

Προϋπολογισμός 
Διαχείρισης Έργου

Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες για 
την ορθή διαχείριση του έργου

40.000

Σύνολο Προϋπολογισμού 538.000

Διάρκεια Έργου

Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου απαιτούνται 12 μήνες.

       
Η  Περιφερειακή  Επιτροπή  Διαβούλευσης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας

έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  178  του  Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Αποφασίζει  ομόφωνα

Γνωμοδοτεί   θετικά  επί  του έργου  «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική
Υποστήριξη  Εργαζομένων  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Θεσσαλονίκης  στον
Αναπτυξιακό Τομέα Υλικά-Κατασκευές». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ενδεικτικός. Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319381, 832 

E-mail :   pep  d  @pkm.gov.gr  
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παρούσα να διαβιβασθεί στον αρμόδιο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη για περαιτέρω ενέργειες
δια των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως: 

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Π.Κ.Μ.

                                                                              ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ
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