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Πικέρμι, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “SOLAR CV - SSA to cover skill needs through delivery and
recognition of EU joint CV in Concentrated Solar Power” (πλαίσιο Erasmus+,
www.solar-cv.eu/) διοργανώνει δύο παράλληλα διαδικτυακά πιλοτικά σεμινάρια
για τα Συγκεντρωτικά Θερμικά Ηλιακά (ΣΘΗ) συστήματα, στα οποία προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν.
Το πρόγραμμα ”SolarCV” αφορά στην οργάνωση/πιστοποίηση της εκπαίδευσης στον
τομέα των ΣΘΗ συστημάτων και ειδικότερα των χειριστών του ηλιακού πεδίου. Τα
ΣΘΗ συστήματα αναμένεται να αναδειχθούν σε σημαντική πηγή πράσινης ενέργειας
μέσα στις επόμενες δεκαετίες, συνεισφέροντας στην παραγωγή «καθαρής»
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και ενισχύοντας δυναμικά την ανάπτυξη των
επενδύσεων, την δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξοικονόμηση CO2 και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Τα σεμινάρια, που θα οργανωθούν στα πλαίσια του έργου, είναι τα εξής:


Πιλοτικό σεμινάριο για την κατάρτιση προσωπικού που εργάζεται ή
πρόκειται να εργαστεί σε εγκαταστάσεις ΣΘΗ.
o Απευθύνεται σε ειδικούς και επαγγελματίες στον χώρο των ΑΠΕ με
τεχνικό υπόβαθρο, καθώς και σε τελειόφοιτους φοιτητές του
ενεργειακού τομέα.
o Θα δοθεί Πιστοποιητικό Κατάρτισης στους συμμετέχοντες που θα
ολοκληρώσουν επιτυχώς το σεμινάριο.
o Διάρκεια: ~ 300 ώρες / Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017.



Πιλοτικό σεμινάριο για την επικύρωση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης
επαγγελματιών σε εγκαταστάσεις ΣΘΗ.
o Απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς και επαγγελματίες στον χώρο
των ΑΠΕ με τεχνικό υπόβαθρο και με εμπειρία στον τομέα των ΣΘΗ.
o Θα δοθεί Πιστοποιητικό Ειδικού Εμπειρογνώμονα στους
συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το σεμινάριο.
o Διάρκεια: ~ 150 ώρες / Νοέμβριος – μέσα Δεκεμβρίου 2017.

Η γλώσσα των σεμιναρίων είναι η Αγγλική και η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι
δωρεάν.

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων θα γίνει μετά από αξιολόγηση της Δήλωσης
Συμμετοχής καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.
Η Δήλωση Συμμετοχής – με προθεσμία υποβολής την Τετάρτη 27η Σεπτεμβρίου
2017 – και σχετικό ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του
ΚΑΠΕ www.cres.gr/kape/calendar/hmerides.htm.

