ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΣ ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡEΙΏΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ο ΣΑΤΕ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) ως Δικαιούχος του Εργου/Πράξης
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)» (με κωδικό ΟΠΣ: 5035116) που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και εθνικούς πόρους.
Η Πράξη:
-

αποσκοπεί να καλύψει τα κενά που διαπιστώνονται σε γνώσεις και δεξιότητες
του εγχώριου ανθρωπίνου δυναμικού σχετικά τόσο με τη συντήρηση και
διαχείριση κτιρίων και εγκαταστάσεων, όσο και με τη διατήρηση, συντήρηση,
ανάδειξη, αξιοποίηση υποδομών πολιτιστικής κληρονομιάς,

-

στοχεύει στο να επωφεληθούν άμεσα 1.250 εργαζόμενοι – μισθωτοί του
ιδιωτικού τομέα, προερχόμενοι από το σύνολο των περιφερειών της χώρας,
μέσω της βελτίωσης του εργασιακού προφίλ τους, αλλά και έμμεσα οι επιχειρήσεις
όπου απασχολούνται, καθώς οι καταρτισμένοι εργαζόμενοι θα επιδράσουν θετικά
στην εισαγωγή καινοτομιών, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητάς τους,

-

περιλαμβάνει
αντικείμενα:
•

την

υλοποίηση

Συντήρηση-διαχείριση

προγραμμάτων
κτιρίων

και

κατάρτισης

στα

εξής

εγκαταστάσεων

θεματικά
(facility

management) (οριζόντιο θεματικό αντικείμενο).
•

Διατήρηση, συντήρηση, ανάδειξη, αξιοποίηση υποδομών πολιτιστικής
κληρονομιάς (εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο).

Τα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 82 ωρών θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική
εκπαίδευση και θα υλοποιηθούν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι της Πράξης εφόσον ολοκληρώσουν το σύνολο των ενεργειών
λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα
κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.
Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 82 Ώρες Κατάρτισης x 5,00€ = 410,00€
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην Πράξη παρακαλούμε πατήστε
εδώ.
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