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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο της δράσης BUILD UP Skills UPSWING, πρόκειται να
υλοποιήσει

πιλοτικά

προγράμματα

τεχνικής

επαγγελματικής

κατάρτισης

σε

εργοδότες,

αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους τεχνικών επαγγελμάτων.
Στη βάση αυτή και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του πακέτου εργασίας 5 (W.P. 5)
«Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα που αφορούν
αναβαθμισμένα τεχνικά προσόντα» θα καταρτιστούν επαγγελματίες τεχνικών επαγγελμάτων, το
διάστημα Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016.
Δικαιούχοι συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης είναι εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και
εργαζόμενοι μικρών επιχειρήσεων άνω των 18 ετών οι οποίοι πρέπει να είναι επαγγελματίες στα
ακόλουθα επαγγέλματα με τις εξής προϋποθέσεις:
Επάγγελμα
Τεχνικός Μόνωσης - Μονωτής

Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής

Υποχρεωτικές Προϋποθέσεις
Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική
εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική
εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
Αδειούχοι εγκαταστάτες εγκαταστάσεων

Εγκαταστάτης – Συντηρητής Καυστήρα

καύσης (κατά προτεραιότητα) και αδειούχοι
αρχιτεχνίτες εγκαταστάσεων καύσης

Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης θα δοθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια
και σημειώσεις διδασκαλίας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν έμπειροι εκπαιδευτές, με γνώσεις υψηλού
επιπέδου στο θεματικό αντικείμενο που θα διδάξουν, αλλά και με ικανότητες αξιοποίησης των

αρχών και των μεθόδων ενεργητικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Η υλοποίηση των
προγραμμάτων θα γίνεται σε σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας ή/και σε κατάλληλα εξοπλισμένα
εργαστήρια όπου αυτό απαιτείται. Όσοι/ες ολοκληρώσουν επιτυχώς τα προγράμματα κατάρτισης
θα λάβουν θα λάβουν μέρος σε διαδικασία πιστοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων και
προσόντων / δεξιοτήτων, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα ακόλουθα:
Α/Α

1

Επάγγελμα

Αντικείμενα κατάρτισης

Τεχνικός

Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Μόνωσης -

και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Μονωτής

στις Μονώσεις Κτιρίων

Ώρες

Προγράμματα
κατάρτισης

Πόλεις

Άτομα

Αθήνα,
30

3

Θεσ/νίκη,

45

Ηράκλειο

Ενεργειακά αποδοτική
συναρμολόγηση/κατασκευή
2

Αλουμινοσιδηρο

και εφαρμογή

κατασκευαστής

προϊόντων/κουφωμάτων

Αθήνα,
30

3

Θεσ/νίκη,

45

Ηράκλειο

αλουμινίου και σιδήρου στα
κτίρια
Εγκαταστάτης –

Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Συντηρητής

και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Καυστήρα

στις Εγκαταστάσεις Καύσης

3

Αθήνα,
30

3

Θεσ/νίκη,

45

Ηράκλειο

Σε κάθε ειδικότητα θα υλοποιηθούν 3 προγράμματα κατάρτισης (1 ανά πόλη), διάρκειας 30
ωρών το καθένα και θα συμμετάσχουν 15 άτομα ανά πρόγραμμα.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους στα παραρτήματα του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ. Κάθε ενδιαφερόμενος/η καλείται να υποβάλει την αίτηση συμμετοχής – απογραφικό
καταρτιζόμενου/ης στις ακόλουθες διευθύνσεις:


Για Αθήνα: Αριστοτέλους 46, TΚ 10433, Αθήνα, τηλ. 210 8846852 (εσωτερικό 305),
φαξ 210 8543636, e-mail: info@imegsevee.gr



Για Θεσσαλονίκη: Κωλέττη 24, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 545967/2310
500581, φαξ 2310 546275, e-mail: thessaloniki@imegsevee.gr



Για Ηράκλειο: Βασιλείου Πατρικίου 11, ΤΚ 71409, Ηράκλειο, τηλ. 2810 361040, φαξ
2810 361150, e-mail: iraklio@imegsevee.gr

Οι αιτήσεις υποβάλλονται: α) ιδιοχείρως (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 15:00 και απόγευμα
μετά από συνεννόηση), β) μέσω φαξ (στα νούμερα που προαναφέρονται, με επιβεβαίωση
παραλαβής εκ μέρους του ενδιαφερόμενου) και γ) μέσω ταχυδρομείου με ημερομηνία

πρωτοκόλλου την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου (στις διευθύνσεις που προαναφέρονται,
υπόψη των προσώπων επικοινωνίας).
Οι υποψήφιοι/ες ωφελούμενοι/ες εφόσον ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες των
δικαιούχων κατατάσσονται βάσει των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής – απογραφικό
καταρτιζόμενου/ης και καλούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης μόλις
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός καταρτιζόμενων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου των αιτήσεων.
Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», επομένως
όσοι συμμετάσχουν σε αυτά δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.
Οι

ενδιαφερόμενοι/ες

μπορούν

να

βρουν

την

αίτηση

συμμετοχής

–

απογραφικό

καταρτιζόμενου/ης καθώς και πληροφορίες για το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης,
στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ http://www.imegsevee.gr/europaika-programmata/upswingbuild-up-skills-pillar-ii, στην έδρα και στα παραρτήματα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Γιώργος Καββαθάς

BUILD UP Skills UPSWING
Η δράση BUILD UP Skills UPSWING – υλοποιούμενη στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Ευρωπαϊκής
Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills* - στοχεύει στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή σχημάτων
πιστοποίησης προσόντων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και, στη συνέχεια, στην
αναγνώριση και εφαρμογή τους σε μεγάλη κλίμακα για τους:
i. τεχνικούς μόνωσης,
ii. αλουμινοσιδηροκατασκευαστές,
iii. εγκαταστάτες - συντηρητές καυστήρων,
σύμφωνα με τις προτεραιότητες και συστάσεις του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων για την Ελλάδα, ο
οποίος αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Πυλώνα I της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills.
*Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία BUILD UP Skills:
Αποτελεί στρατηγική Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων
και δεξιοτήτων των εργατών και τεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου. Στόχος της είναι η επάρκεια το 2020
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ικανό να υλοποιεί ανακαινίσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης και νέα
“σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας” κτήρια, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι ‘20-20-20’. Αρχικά (Πυλώνας Ι),
αναπτύχθηκαν οι Εθνικοί Οδικοί Χάρτες Προσόντων (ΕΟΧΠ) για το 2020 σε 30 Ευρωπαϊκές χώρες – και στην Ελλάδα
(έργο BUS-GR) – στους οποίους προσδιορίζονται μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης και του πλαισίου για τα επαγγελματικά προσόντα των εργαζομένων στον κλάδο της
οικοδομής στα θέματα ΕΞΕ και ΑΠΕ. Βασιζόμενος στους ΕΟΧΠ, ο Πυλώνας ΙΙ της Πρωτοβουλίας υποστηρίζει δράσεις
για την ανάπτυξη νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων σχημάτων κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών
προσόντων.
Εταίροι του έργου BUILD UP Skills UPSWING

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Συντονιστής του Έργου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) – Σχολή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων
και Διοίκησης
Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ) – Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
(ΙΝΕ-ΓΣΕΕ)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών. Δεν εκφράζει κατ’ ανάγκη τη γνώμη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Περαιτέρω πληροφορίες:
Για την Πρωτοβουλία BUILD UP Skills στην ιστοσελίδα: www.buildupskills.eu
Για το Πρόγραμμα ΕΕΕ στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/energy/intelligent

