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Θέμα: «Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ παξ/ηνο Αλ. Καθεδνλίαο ζε πξνγξάκκαηα»
Κε αθνξκή ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζε φηη αθνξά ηελ θαηάζεζε
θαθέινπ γηα πξνγξάκκαηα ΔΠΑ, ζαο παξαζέηνπκε θαηάινγν απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ
παξαξηήκαηνο ζε πξνγξάκκαηα ΙΑΔΘ, ζε πξφγξακκα ΣΟΠΑ, ΣΟΠΔΘΟ θαη ηα δχν επξσπατθά
πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηνπ Interreg Διιάδα-Βνπιγαξία.
Προγράμμαηα ΛΑΔΚ
1. ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ (2-15/5/2007)
πξνυπ.12600,00
2. ΤΓΥΡΟΛΔ

θαηαξηίζηεθαλ 24 ATOMA

ΣΔΥΛΗΘΔ

ΠΩΙΖΔΩΛ,

έζνδα ΓΔΩΣΔΔ 3600,00

ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΑ

&

ΠΡΟΩΘΖΖ

ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ

ΘΗ

ΤΠΖΡΔΗΩΛ MARKETING (19/3-23/4/2007)
πξνυπ. 11497,50 (10800.00) θαηαξηίζηεθαλ 25 ATOMA

έζνδα ΓΔΩΣΔΔ 3285,00

Απνπιεξσκή ην 2008, θαζαξά έζνδα 6885,00
3. ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ (5-31/5/2008)

πξνυπ. 5778,00

έζνδα ΓΔΩΣΔΔ 1926,00

Απνπιεξσκή ην 2009, θαζαξά έζνδα 1917,97
4. ΟΡΓΑΛΩΖ – ΓΗΟΗΘΖΖ Κ.Κ.Δ. (18/11-18/12/2009) 25 ΑΣΟΚΑ
Πξνυπ. 12831,00 έζνδα ΓΔΩΣΔΔ 3666,00
Απνπιεξσκή ην 2011 θαζαξά έζνδα 3652,71 αληί ηνπ 3666,00
5. ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ (23/1-3/2/2012) πξνυπ. 10437,00

έζνδα ΓΔΩΣΔΔ 2982,00

Απνπιεξσκή 2013 θαζαξά έζνδα 2971,17
6. ΔΠΗΥΔΗΡΖΚΑΣΗΘΖ ΓΔΩΡΓΗΑ, ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ – ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΘΑΗ MARKETING ΑΓΡΟΣΗΘΩΛ
ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ

28/1-/19/2/2014

πξνυπ. 10080.00

έζνδα ΓΔΩΣΔΔ 2880,00

Απνπιεξσκή ην 2015 θαζαξά έζνδα 2880,00
πλ. πνζφ ΔΌΓΩΛ 18273,85 €
(φπνπ δελ αλαθέξεηαη αξηζκφο θαηαξηηδνκέλσλ δελ έρεη βξεζεί ζην αξρείν)

Τινπνηήζακε 2 δηαζπλνξηαθά προγράμμαηα Interreg Δλλάδα-Βοσλγαρία.
Σν 1ν κε ηίηιν «ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΙΚΟ –
ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ», πξνυπνινγηζκνχ 98.202,5 επξψ κε δξάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ
θαηάξηηζε 24 Γεσηερληθψλ Διιήλσλ θαη Βνπιγάξσλ. Σν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε ηελ πινπνίεζε
δχν πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζηε Γξάκα κε ηίηιν «Θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ γεσηερληθψλ ζε
δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ θαη πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ» 110 σξψλ (60 ζ / 50 πξ.)
20/2-18/3/2008 θαη ζπκκεηείραλ 12 άλεξγνη γεσηερληθνί θαη «Θαηάξηηζε ζηελ ηππνπνίεζε,
εκπνξία, πξνψζεζε ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ» 100 σξψλ (60 ζ / 40 πξ.) 20/2-7/3/2008 κε
ηε ζπκκεηνρή 12 αλέξγσλ Βνπιγάξσλ επηζηεκφλσλ.
ην 2ν πξφγξακκα Interreg Διιάδα-Βνπιγαξία, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν Emplocomp (interreg)
Long Life training as a look for improvement of employability & competitiveness πνπ
πινπνηήζεθε ην 2012 ζημειώθηκαν καθαρά έζοδα 8.669,51 € γηα ηελ θάιπςε ηεο
κηζζνδνζίαο φισλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαζψο θαη έζνδα γηα ηελ πινπνίεζε άιισλ
δξάζεσλ

ηνπ

παξαξηήκαηνο

(εκεξίδεο,

ζεκηλάξηα

γηα

Γεσηερληθνχο,

ιεηηνπξγηθά

έμνδα

παξαξηήκαηνο, έθδνζε βηβιίνπ αξσκαηηθψλ θπηψλ, γξαθηθή χιε θ.α.). Τινπνηήζεθαλ δχν
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ην έλα κε ηίηιν «Γηαρείξηζε θαη ηερληθέο είζπξαμεο νθεηιψλ θαη
ππνρξεψζεσλ» ζηηο έξξεο κε αξηζκφ θαηαξηηδνκέλσλ 20 γεσηερληθψλ θαη ην άιιν κε ηίηιν
«Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε Κηθξψλ θαη Κεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ κε έκθαζε ζε πεξηφδνπο θξίζεο» ζηελ
Θαβάια φπνπ θαηαξηίζηεθαλ 25 γεσηερληθνί απφ ηνπο λνκνχο ηεο Θαβάιαο θαη ηεο Γξάκαο. Σα
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο είραλ δηάξθεηα 50 σξψλ έθαζην θαη πινπνηήζεθαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα
10/9-12/10/2012. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηε
Βνπιγαξία. ηα νηθνλνκηθά νθέιε δελ ππνινγίδνπκε ηα νθέιε πξνο ηα κέιε καο πνπ ζπκκεηείραλ
ζηα πξνγξάκκαηα απηά απφ ηα νπνία απνθφκηζαλ επηζηεκνληθέο γλψζεηο, εκπεηξίεο, ζέζεηο
εξγαζίαο, επηδφκαηα παξαθνινχζεζεο, επηζηεκνληθά βηβιία θ.ι.π. θαη άιια πνπ δελ κπνξνχλ λα
απνηηκεζνχλ ινγηζηηθά.
Κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζπκκεηείρακε ζε έλα πξφγξακκα Σνπηθέο δξάζεο θνηλσληθήο
έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο ΣΟΠ/ΔΚΟ «Πράζινη Βιώζιμη Απαζτόληζη» ζηνλ πξσηνγελή
ηνκέα. ε απηφ σθεινχκελνη ήηαλ κέιε καο, φπσο επίζεο κέιε καο ήηαλ θαη νη εθπαηδεπηέο
Γεσηεξρληθνί.

Όπσο επίζεο θαη ζε έλα πξφγξακκα ΣΟΠΑ (Σοπικό τέδιο για ηην

Απαζτόληζη)

«σγκράηηζη

Νέων

ΔΠιζηημόνΩν

ηην

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ»

(σνεπώς

Περιθέρεια) πνπ αθνξνχζε θαη σθεινχζε νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ηα κέιε καο.
πγθεθξηκέλα ζπκκεηείραλ 40 σθεινχκελνη κέιε καο Γεσηερληθνί ζην ΣΟΠΑ. Σν έξγν
απνζθνπνχζε ζηελ αλάζρεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ, ζηελ θαηάιιειε
πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ επαθή ηνπο κε ηηο ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο.

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ ήηαλ 17.147 € για ηο ΣΟΠ/ΔΚΟ και
53.899 € για ηο ΣΟΠΑ. ηα πξνγξάκκαηα απηά, πνπ ζπκκεηείρακε απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ
ηνπο σο επηζηεκνληθνί ζχκβνπινη, πέξαλ ηεο σθέιεηαο πνπ ζα απνθφκηδαλ ηα κέιε καο θαη ε
ηνπηθή θνηλσλία θαη αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο, ζα απνθφκηδε θαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά
νθέιε ην παξάξηεκα καο θαη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γεληθφηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 15% ησλ αλσηέξσ
πξνυπνινγηζκψλ αθνξνχζε ηηο έκκεζεο δαπάλεο, κε ηηο νπνίεο ην παξάξηεκα καο ζα κπνξνχζε λα
θαιχςεη ιεηηνπξγηθά έμνδα (θσο, λεξφ, ηειέθσλν, γξαθηθή χιε, αλαιψζηκα, εθηππψζεηο θ.ι.π.).
Δπηπξφζζεηα νη θσδηθνί πνπ αθνξνχζαλ ηελ ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ παξαξηήκαηνο ζα
πήγαηλαλ ζηε κηζζνδνζία φισλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. (φπσο έγηλε κε ην Emplocomp).
Δπίζεο, ζα κπνξνχζακε λα θαιχςνπκε κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ εθδειψζεηο ηνπ
παξαξηήκαηνο, ζεκηλάξηα γηα ηα κέιε καο, ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ θ.α. δξάζεηο.
Βξεζήθακε φκσο αληηκέησπνη κε ην άιπην δήηεκα ηεο επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΦΠΑ θαη απνπνηεζήθακε
ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεηαθέξνληαο ηα αλσηέξσ πνζά ζε άιινπο εηαίξνπο.
Παξακείλακε φκσο ζην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ πξνγξακκάησλ, ζηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχζαλ κέιε
καο. Έηζη πινπνηήζακε σο ελδηάκεζνο θνξέαο δξάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα κέιε καο –
σθεινχκελνη, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή ζην ΣΟΠΑ απφ έκπεηξνπο
Γεσηερληθνχο ζε λένπο Γεσηερληθνχο. Ζ δξάζε απηή ήηαλ άθξσο ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ε κε πινπνίεζε ηεο απφ κέξνπο καο ζα εμέζεηε ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. αλεπαλφξζσηα
ζηα κέιε ηνπ - σθεινχκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηηο δξάζεηο φκσο πνπ είρακε πινπνηήζεη κέρξη ηφηε δεηήζακε λα καο θαιχςεη ηελ δαπάλε ε
Θ.Τ.. πγθεθξηκέλα αηηεζήθακε 2.620 €, ηα νπνία καο δφζεθαλ. Πιεξψζεθαλ νη νθεηιέο καο ζην
πξφγξακκα θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ δαπαλψλ επηρνξεγεζήθακε απφ ην
πξφγξακκα θη επηζηξέςακε 2.292 € ζηελ Θ.Τ. (ρξεψζεθε ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κφλν ηνλ ΦΠΑ, φπνπ
ππήξρε, πνπ δελ ήηαλ επηιέμηκνο, 328,00 €). Πέξαλ απηνχ ην παξάξηεκα καο είρε θαη έζνδα
343,84 € απφ ηηο έκκεζεο δαπάλεο πνπ αληηπξνζψπεπαλ ην 15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηψλ ησλ
πινπνηεκέλσλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηα ρξήκαηα απηά θαιχςακε ιεηηνπξγηθά έμνδα
ηνπ παξαξηήκαηνο.

