10 Δεκεμβρίου 2019

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Ωφελουμένων
για την Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση
Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Μόνωσης»

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος Εργαζομένων για
Κατάρτιση και Πιστοποίηση

Για πληροφορίες Τερψιχόρης 11, Χολαργός, 210 6521112, espa@psem.gr

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ.) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί την πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο
Μόνωσης» η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 20142020» {ΕΠΑνΕΚ}.
Για τον λόγο αυτό καλεί εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα
(ανεξαρτήτως κλάδου και μορφής
απασχόλησης), καθώς και εποχικά εργαζόμενους, για συμμετοχή
σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης με στόχο την απόκτηση
νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική τους
κινητικότητα και την προοπτική
βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαλέξουν μεταξύ τεσσάρων
προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία οδηγούν σε αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
ISO/IEC 17024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΗΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α1 | Οργάνωση εφαρμογής σύνθετων
μονωτικών συστημάτων σε κτήρια /
εγκαταστάσεις

Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής
σε Κτήρια | Υπεύθυνος Συνεργείου

Α2 | Παρεμβάσεις υγροθερμικής
μόνωσης για εξοικονόμηση ενέργειας
στα κτήρια

Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής
σε Κτήρια | Ειδικός Εφαρμογών Μόνωσης

Α3 | Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων
οργάνωσης εργοταξίου των έργων
μόνωσης σε κτήρια / εγκαταστάσεις

Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής
σε Κτήρια | Υπεύθυνος Συνεργείου

Α4 | Σχεδιασμός εφαρμογών μόνωσης
για την επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτηριακής παθολογίας και την εξοικονόμηση ενέργειας

Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής
σε Κτήρια | Ειδικός Εφαρμογών Μόνωσης

Όροι Υλοποίησης
Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 90
ωρών
Τύπος κατάρτισης: Συμβατική (face
to face)
Υλοποίηση εκτός ωραρίου εργασίας
Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή

Εξετάσεις και επανεξετάσεις πιστοποίησης
Εκπαιδευτικό επίδομα 5,00€/ώρα κατάρτισης (για όσους ολοκληρώσουν την
κατάρτιση και συμμετέχουν στις εξετάσεις
πιστοποίησης)

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται μέσω
του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Πράξης

https://katartisipsem.gr/2019/12/06/
προκήρυξη-για-την-επιλογή-ωφελουμένων/

Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο email espa@psem.gr και στο τηλέφωνο 210
6521112 (ώρες επικοινωνίας 11:00 – 13:00).

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων από
6/12/2019 έως 31/12/2019
https://katartisipsem.gr/
_________________________________
Αποστολή Δικαιολογητικών έως
9/1/2020
Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης προγραμμάτων: Φεβρουάριος 2020

