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«ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ»

1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BUILD UP SKILLS – GREECE

BUS-GR

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ∆ιοίκησης
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. ΗΥ, ΕΜΠ

Παρουσίαση: ΚαθΚαθ. . ΙωάννηςΙωάννης ΨαρράςΨαρράς
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Build Up SkillsBuild Up Skills (1/3) (1/3) 

� Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία

� Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη»
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� Άξονας Ι

� Ανάλυση υφιστάµενης κατάσταση σε εθνικό

επίπεδο

� Κατασκευή Εθνικού Οδικού Χάρτη

Προσόντων

� Άξονας ΙΙ

� Σύνθεση ή/και αναβάθµιση εθνικών δοµών

εκπαίδευσης και πιστοποίησης

BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012
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Build Up SkillsBuild Up Skills (2/3) (2/3) 

� ∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο

� Συµµετοχή όλων των άµεσα εµπλεκόµενων σε θέµατα κατάρτισης και

προσόντων εγκαταστατών ΑΠΕ και ΕΞΕΝ

� Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

� Καθορισµός αναγκών καταρτισµένου εργατικού δυναµικού ΑΠΕ και

ΕΞΕΝ µέχρι το 2020.

� ∆ηµιουργία Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων, ώστε να

επιτευχθούν οι στόχοι της αειφόρου ενεργειακής πολιτικής για

το 2020.

Στόχοι Άξονα Ι

BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012
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Build Up SkillsBuild Up Skills (3/3) (3/3) 
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ΗΗ ελληνικήελληνική κοινοπραξίακοινοπραξία
� Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) –

Συντονιστής

� Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & 

∆ιοίκησης (ΕΜΠ)

� Πολυτεχνείο Κρήτης – Εργαστήριο Ανανεώσιµων & Βιώσιµων Ενεργειακών

Συστηµάτων

� Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ)

� Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)

� Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος –

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ)

� Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος – Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) 

� Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας

� Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος – Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής

Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ)

5BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012
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� 1η συνάντηση Εθνικής Πλατφόρµα Επαγγελµατικών

Προσόντων

� Γνωριµία µε τους στόχους του έργου και τους εταίρους

� Συµβολή και Καθορισµός Επόµενων Βηµάτων
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ΣτόχοιΣτόχοι ΣυνάντησηςΣυνάντησης

BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012
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Σας ευχ
αριστώ

για την προσοχ
ή

σας!

Καθ. Ιωάννης Ψαρράς, 

email: john@epu.ntua.gr

Τηλ: (+30) 210 7723583

BUS-GR NQP meeting
NTUA, 5/10/2012
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BUS-GR, 1η Συνεδρία της ΕΠΕΠ

ΕΜΠ, 5/10/2012
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ΠαρουσίασηΠαρουσίαση τηςτης ΠρωτοβουλίαςΠρωτοβουλίας

ΒΒUILD UP Skills (UILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ

∆εξιοτήτων∆εξιοτήτων) ) ––

ΣτόχοιΣτόχοι καικαι ΑναµενόµεναΑναµενόµενα

ΑποτελέσµαταΑποτελέσµατα / / 

ΤοΤο έργοέργο BUSBUS--GR GR 

∆ρ∆ρ. . ΧαράλαµποςΧαράλαµπος ΜαλαµατένιοςΜαλαµατένιος,,
ΥπεύθυνοςΥπεύθυνος τουτου ΤµήµατοςΤµήµατος ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης τουτου ΚΑΠΕΚΑΠΕ, , 

ΣυντονιστήςΣυντονιστής τουτου έργουέργου BUSBUS--GRGR
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Υπόβαθρο της Πρωτοβουλίας “BUILD UP Skills”

• Αναµενόµενη συµβολή του κτιριακού τοµέα στους ενεργειακούς
και περιβαλλοντικούς στόχους για το 2020 � Μεγάλη πρόκληση
για τον κατασκευαστικό κλάδο (και τη βιοµηχανία γενικότερα), ο
οποίος οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για ανακαινίσεις
κτιρίων µε υψηλές ενεργειακές επιδόσεις και νέα κτίρια «σχεδόν
µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας».

• Απαιτείται µεγάλη προσπάθεια ώστε να αυξηθεί ο αριθµός των
εξειδικευµένων εργαζοµένων στην αγορά (σήµερα είναι διαθέσιµοι
1,1 εκατοµµύριο ειδικευµένοι εργαζόµενοι, ενώ εκτιµάται ότι µέχρι
το 2015 θα χρειάζονται 2,5 εκατοµµύρια), µαζί µε µέτρα που θα
διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων για κατασκευαστικά θέµατα
που σχετίζονται µε την ενέργεια από τους ιδιοκτήτες των κτιρίων.

• Η κατάρτιση και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων αποτελούν µέτρα
«µακράς πνοής» � Είναι καιρός να ξεκινήσουν δράσεις έτσι ώστε
τα Κ-Μ να είναι σε θέση να διαθέτουν ένα καλύτερα καταρτισµένο
εργατικό δυναµικό µέχρι το 2020.

BUS-GR, 1η Συνεδρία της ΕΠΕΠ

ΕΜΠ, 5/10/2012
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• Η ανάγκη για κατάρτιση και πιστοποίηση αναγνωρίζεται επίσης
από την Οδηγία για τις ΑΠΕ (2009/28/EC), στο Άρθρο 14 (3), το
οποίο περιλαµβάνει την υποχρέωση για τα Κράτη-Μέλη να είναι
προετοιµασµένα (µέχρι 31/12/2012) για την κατάρτιση και την
πιστοποίηση των εγκαταστατών µικρής κλίµακας συστηµάτων
ΑΠΕ.

• Το Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», της Γ.∆. 
για την Ενέργεια, εισήγαγε την Πρωτοβουλία BUILD UP Skills, 
για να υποστηρίξει τα Κράτη Μέλη: 

� στην εκτίµηση των αναγκών κατάρτισης για τον κατασκευαστικό
κλάδο, και

� στη διαµόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών σχετικά µε τη
συνέχιση της κατάρτισης των τεχνιτών και των εργατών του
κλάδου, και των εγκαταστατών τεχνολογιών ΕΞΕ και συστηµάτων
ΑΠΕ στα κτίρια, µε στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους µετά
τη βασική εκπαίδευσή τους.

Υπόβαθρο της Πρωτοβουλίας “BUILD UP Skills”

BUS-GR, 1η Συνεδρία της ΕΠΕΠ

ΕΜΠ, 5/10/2012
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• Η Πρωτοβουλία αυτή αναµένεται να συµβάλει στην επίτευξη των
στόχων των δύο εµβληµατικών πρωτοβουλιών της Επιτροπής: 

� την Στρατηγική «Ευρώπη 2020» - “Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί
αποδοτικά τους πόρους”, και

� την «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας». 

• Θα ενισχυθούν οι αλληλεπιδράσεις µε τις υπάρχουσες δοµές και
χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως το Ε.Κ.Τ. και το Πρόγραµµα “∆ια
Βίου Μάθησης” (Lifelong Learning). 

Υπόβαθρο της Πρωτοβουλίας “BUILD UP Skills”

BUS-GR, 1η Συνεδρία της ΕΠΕΠ

ΕΜΠ, 5/10/2012
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• H Πρωτοβουλία BUILD UP Skills έχει δύο κύριους πυλώνες:

I. Εθνικές πλατφόρµες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το
2020, και

II. Σχήµατα πιστοποίησης προσόντων και κατάρτισης (άλλες
προθεσµίες και φόρµες, άλλοι κανόνες, ...).

• Επικεντρώνει στη συνεχιζόµενη ή περαιτέρω εκπαίδευση και
κατάρτιση των επιτόπου εργαζοµένων (‘blue collar’ workers) στον
τοµέα των κτιρίων, για την ενίσχυση των προσόντων των τεχνιτών, 
των εργαζόµενων στην οικοδοµή, των εγκαταστατών συστηµάτων, 
κλπ. µετά την αρχική, υποχρεωτική εκπαίδευση ή/και κατάρτισή
τους ή µετά την έναρξη του επαγγελµατικού τους βίου.

• Μπορούν επίσης να συµπεριληφθούν η κατάρτιση και τα προσόντα
για τους προσωρινά ανέργους.

Υπόβαθρο της Πρωτοβουλίας “BUILD UP Skills”

BUS-GR, 1η Συνεδρία της ΕΠΕΠ

ΕΜΠ, 5/10/2012
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Στόχοι του 1ου πυλώνα, µε τίτλο “Εθνικές πλατφόρµες
προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020”

• Ανάπτυξη ενός εθνικού οδικού χάρτη για την ενσωµάτωση της

κατάρτισης σχετικά µε τις ευφυείς ενεργειακές λύσεις για τα κτίρια

στα καθιερωµένα προγράµµατα σπουδών και την πρακτική των

επαγγελµατιών του κτιρίου τους οποίους στοχεύει η Πρωτοβουλία.

• Βασιζόµενος σε µια ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε

εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να λάβει υπόψη την αναµενόµενη

συνεισφορά του κτιριακού τοµέα στους εθνικούς στόχους για το

2020 και τις απαιτήσεις για «σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης

ενέργειας» κτίρια. 

• Πρέπει να επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην κατάρτιση του

υπάρχοντος εργατικού δυναµικού (συνεχιζόµενη κατάρτιση), αλλά

µπορεί επίσης να εξεταστεί η αρχική εκπαίδευση. 

• Θα µπορούσε να επικεντρωθεί σε έναν επιλεγµένο αριθµό τεχνών

και επαγγελµάτων.
BUS-GR, 1η Συνεδρία της ΕΠΕΠ

ΕΜΠ, 5/10/2012
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• Σύσταση «εθνικής πλατφόρµας επαγγελµατικών προσόντων», 

µε σκοπό την εκκίνηση µίας πειστικής και χωρίς αποκλεισµούς

διαδικασίας διαβούλευσης.

• ∆ιασφάλιση της συµµετοχής όλων των άµεσα ενδιαφερόµενων

φορέων στους τοµείς τόσο των κτιρίων και της ενέργειας, όσο και

της εκπαίδευσης / κατάρτισης:

� εκπρόσωποι των σχετικών τεχνών / επαγγελµάτων,

� βιοµηχανικές ενώσεις (κατασκευαστές των υλικών / συστηµάτων), 

� ινστιτούτα/φορείς εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, και

� αρµόδιες δηµόσιες αρχές. 

• Οι εθνικοί οδικοί χάρτες θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τις

αρµόδιες αρχές και τα εµπλεκόµενα µέρη, µε τη δέσµευση να

υλοποιήσουν και να εφαρµόσουν την προτεινόµενη στρατηγική .

Στόχοι του 1ου πυλώνα, µε τίτλο “Εθνικές πλατφόρµες

προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020”

BUS-GR, 1η Συνεδρία της ΕΠΕΠ

ΕΜΠ, 5/10/2012

BUS-GR
IEE/12/BWI/430

8

Αποτελέσµατα που αναµένονται από τις δράσεις του
πυλώνα “Εθνικές πλατφόρµες προσόντων και οδικοί
χάρτες έως το 2020”

• Εκκίνηση εθνικού διαλόγου µε τη συµµετοχή όλων των

εµπλεκόµενων µερών στα θέµατα της κατάρτισης και των

προσόντων του εργατικού δυναµικού του κατασκευαστικού κλάδου

στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ («Εθνική Πλατφόρµα

Επαγγελµατικών Προσόντων»).

• Ανάλυση της παρούσας κατάστασης: καθορισµός αλλά και

ποσοτικοποίηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων για

την ύπαρξη ικανού αριθµού εργατικού δυναµικού καταρτισµένου

στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ µέχρι το 2020.

• Ανάπτυξη και ευρεία αποδοχή των Εθνικών Οδικών Χαρτών

Προσόντων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής

πολιτικής για το 2020, σε σχέση µε τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση & 

κατάρτιση του εργατικού δυναµικού του κατασκευαστικού κλάδου.
BUS-GR, 1η Συνεδρία της ΕΠΕΠ

ΕΜΠ, 5/10/2012
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Πλήρης τίτλος του έργου: BUILD UP Skills - Greece 

Ακρωνύµιο: BUS-GR

Αρ. Συµβολαίου: IEE/12/BWI/430/SI2.622870

∆ιάρκεια: 18 µήνες

Έναρξη: 08/06/2012

Πέρας: 07/12/2013

BUS-GR, 1η Συνεδρία της ΕΠΕΠ

ΕΜΠ, 5/10/2012
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Εταιρικό σχήµα του έργου “BUILD UP Skills – Greece”

BUS-GR, 1η Συνεδρία της ΕΠΕΠ

ΕΜΠ, 5/10/2012

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
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∆οµή του προγράµµατος εργασιών του έργου BUS-GR

BUS-GR, 1η Συνεδρία της ΕΠΕΠ

ΕΜΠ, 5/10/2012
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Βασικά παραδοτέα (υποχρεωτικά για την E.Ε. – EACI)

• Όπως και για κάθε άλλη από τις εθνικές δράσεις που επιλέχθηκαν

στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι της Πρωτοβουλίας, έτσι και για το BUS-

GR προβλέπονται 3 πολύ βασικά (υποχρεωτικά) παραδοτέα:

1. Τα αποτελέσµατα της εργασίας που θα γίνει στο πλαίσιο του WP2 

“Analysis of the national status quo” (Ανάλυση της παρούσας

κατάστασης), 

2.Ο Οδικός Χάρτης (Roadmap), που θα είναι διαθέσιµος στο κοινό, 

3. Η έκθεση σχετικά µε τις υλοποιηθείσες δράσεις “αποδοχής”

(endorsement activities).

• Πρέπει να είναι διαθέσιµα σε 2 γλώσσες: εθνική γλώσσα & Αγγλικά.

• Όλα τα παραδοτέα του έργου θα είναι ελεύθερα προσβάσιµα στο

κοινό και τους εν δυνάµει χρήστες τους (εάν χρειαστεί, η διάδοση

κάποιων από αυτά µπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριµένη οµάδα-

στόχο).

BUS-GR, 1η Συνεδρία της ΕΠΕΠ

ΕΜΠ, 5/10/2012
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Χρονοδιάγραµµα των δράσεων του έργου BUS-GR

Project phase / Duration of the project (in months) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Work package 1: Management

Work package 2: Analysis of the national status quo

Task 2.1 – Situation for Continuing Education and Buildings

Task 2.2 – Mapping of national policies & strategies

Task 2.3 –Needs analysis for 2020

Task 2.4 – Compilation of the Report

Work package 3: Setting up & activating the NQ Platform

Task 3.1 – Establishment of the NQP

Task 3.2 – Establishment of the Consultation Process

Task 3.3 – Sustainability plan for the NQP

Work package 4: Consultation on the national priorities

Task 4.1 – Study of building workforce qualifications

Task 4.2 – Priorities for training in RES and EE

Task 4.3 – Identification of certification requirements

Task 4.4 – Organisation of the Consultation Meetings

Work package 5: Elaboration of the NQ Roadmap

Task 5.1 – Development of Strategic Plan

Task 5.2 – Composition of the Roadmap

Task 5.3 – Publication and dissemination of the Roadmap

Work package 6: Endorsement activities

Task 6.1 – Development of endorsement plan

Task 6.2 – Platform for the consultation process

Task 6.3 – Focused actions on stakeholders engagement

Task 6.4 –Accomplishment of the endorsement statements

Work package 7: EU Exchange Activities

BUS-GR, 1η Συνεδρία της ΕΠΕΠ

ΕΜΠ, 5/10/2012
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Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα των προβλεπόµενων συναντήσεων
Type of meeting Month WP # participants Duration Place

Kick-off meeting (1st partners meeting) 1 1 18 1 day Athens

2nd partners (and Steering Committee) meeting 6 1 10 1 day Athens

3rd partners (and Steering Committee) meeting 12 1 10 1 day Athens

4th partners (and Steering Committee) meeting 17 1 10 1 day Athens

Closed working meeting of the BUS-GR consortium with the MELLRA 2 2 7 1 day Athens

Closed working meeting of the BUS-GR consortium with the MEECC 2 2 7 1 day Athens

Closed working meeting of the BUS-GR consortium with the MELLRA 3 2 7 1 day Athens

Closed working meeting of the BUS-GR consortium with the MEECC 3 2 7 1 day Athens

NQP Kick-off  Meeting 3 3 (&2) More than 30 1 day Athens

1st Consultation Meeting (of the NQP) 8 4 More than 30 1 day Athens

2nd Consultation Meeting (of the NQP) 10 4 More than 30 1 day Athens

3rd Consultation Meeting (of the NQP) 12 4 More than 30 1 day Athens

4th Consultation Meeting (of the NQP) 14 4 (&5) More than 30 1 day Athens

SPC’s 1st meeting (in coordination with the NQP meeting) 12 5 Around 10 1 day Athens

SPC’s 2nd meeting (in coordination with the NQP meeting) 14 5 Around 10 1 day Athens

SPC’s 3rd meeting 16 5 Around 10 1 day Athens

SPC’s 4th meeting 18 5 Around 10 1 day Athens

Roundtable to consult the major regional authorities & stakeholders associations 12 6 Around 15 1 day Patras

Roundtable to consult the major regional authorities & stakeholders associations 12 6 Around 15 1 day Thessaloniki

Roundtable to consult the major regional authorities & stakeholders associations 12 6 Around 15 1 day Heraklio

Regional consultation days with workers 13 6 Around 20 1 day Ioannina

Regional consultation days with workers 13 6 Around 20 1 day Volos

Regional consultation days with workers 13 6 Around 20 1 day Chania

BUS-GR, 1η Συνεδρία της ΕΠΕΠ

ΕΜΠ, 5/10/2012
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ΚΑΠΕ

www.cres.gr

Χαράλαμπος Μαλαματένιος

210-6603340, malam@cres.gr



Σχεδιασµός και εφαρµογή

του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Όλγα Κωνσταντοπούλου

Τµήµα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, 

Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων & 

Ισοτιµιών

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

� Η ανάπτυξη Πλαισίου Προσόντων σε εθνικό επίπεδο

αναγνωρίζεται ως πεδίο στρατηγικής σηµασίας.

� Τέλος του έτους 2011 δηµιουργείται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µέσω

της συγχώνευσης τριών φορέων µε στόχο την ανάπτυξη

Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την υλοποίηση πολιτικών

πιστοποίησης προσόντων που να συνδέονται µε την αγορά

εργασίας και την απασχόληση µέσω των Επαγγελµατικών

Περιγραµµάτων.

� Σε περιβάλλον δηµοσιονοµικής κρίσης και σε συνθήκες

οξείας και παρατεταµένης οικονοµικής ύφεσης, οι δράσεις

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οφείλουν να συµβάλλουν στην

αποδυνάµωση κανονιστικών ασυµµετριών, κοινωνικών, 

περιφερειακών και οικονοµικών ανισοτήτων.

2

Θεσµικά, οικονοµικά και

κοινωνικά δεδοµένα



� ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

� ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

� ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

� ∆ηµιουργία ενός συνδυαστικού συστήµατος για την ανάπτυξη
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. O ΕΟΠΠΕΠ :
� θα φέρει την ευθύνη για την εκπόνηση & ανάπτυξη των απαιτούµενων
µεθοδολογικών εργαλείων, 

� θα καθορίζει τους όρους διαµόρφωσης και εφαρµογής του Πλαισίου, κατόπιν & 
εισήγησης της Γνωµοδοτικής Επιτροπής. 

� Ανάπτυξη από τον ΕΟΠΠΕΠ του µηχανισµού που καταγράφει, 
θέτει προτεραιότητες & ιεραρχεί τα προς αντιστοίχιση προσόντα

� Με βάση το σύνολο των παραπάνω θα αποφασίζει για ad-hoc 
αντιστοίχιση (µε βάση τις δικές του προτάσεις) & ανοικτή
αντιστοίχιση (µε βάση τις προτάσεις των ενδιαφερόµενων
φορέων)

� Ανάπτυξη µηχανισµού για την παρακολούθηση της εφαρµογής
& τη διαρκή εξειδίκευσή του

4



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

� Εκπόνηση µεθοδολογικών εργαλείων

Ο ΕΟΠΠΕΠ εκπονεί τα πρότυπα & τα µέσα για την αναγνώριση & την πιστοποίηση των προσόντων (αρ. 11 § 3  
του Ν. 3879/2010). 

� ∆ιενέργεια αντιστοίχισης προσόντων, εξειδίκευση περιγραφικών δεικτών

Στους σκοπούς του ΕΟΠΠΕΠ περιλαµβάνεται ιδίως η αντιστοίχιση των προσόντων που αποκτώνται µέσω της
τυπικής εκπαίδευσης, της µη τυπικής εκπαίδευσης & της άτυπης µάθησης στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων καθώς και η δηµιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών, σε µορφή γνώσεων, δεξιοτήτων & 
ικανοτήτων (αρ. 11 § 2 του Ν.3879/2010). 

� Παρακολούθηση της ανάπτυξης & εφαρµογής του Εθνικού ΠΠ

Ο ΕΟΠΠΕΠ έχει την αρµοδιότητα για τη δηµιουργία & ανάπτυξη του Εθνικού ΠΠ & της αντιστοίχισης του µε το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων (αρ. 11 § 1 του Ν.3879/2010). 

� Εθνικό Σηµείο Συντονισµού του Ευρωπαϊκού ΠΠ

Ο ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί το Εθνικό Σηµείο Συντονισµού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (αρ. 1 του
Ν.3879/2010)

5

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Α) Μεθοδολογικός Οδηγός για την τυπική (δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια) 
Έχει ολοκληρωθεί. Μεθοδολογικός Οδηγός για τη µη τυπική εκπαίδευση και
άτυπη µάθηση Έχει αναπτυχθεί και αναµένεται να οριστικοποιηθεί άµεσα.

Β) 1. Ανάπτυξη του συνδυαστικού συστήµατος αντιστοίχισης προσόντων

2. Εξειδίκευση περιγραφικών δεικτών
�Τον Αύγουστο του 2012 εγκρίθηκε το Τ∆Π. 

�Υλοποιούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως πχ.:

� Προετοιµασία τροποποιηµένου Τ∆,  καθώς και των απαιτούµενων Σχεδίων Αποφάσεων
υλοποίησης µε ίδια µέσα για την έναρξη επιλεξιµότητας των δαπανών. 

� Καταγραφή φορέων πιστοποίησης και τίτλων που χορηγούνται στην Ελλάδα στο πλαίσιο
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος. 

�Επίκεινται προσκλήσεις για εµπειρογνώµονες µε γνώση και διεθνή εµπειρία στα θέµατα της
εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης καθώς και στην ανάπτυξη Πλαισίων Προσόντων

�Η λειτουργία της Γνωµοδοτικής Επιτροπής συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 18.9.2012 και στις
2.10.2012 και αναµένεται να συνεισφέρει µε τον προβλεπόµενο καθοδηγητικό και υποστηρικτικό
της ρόλο στην οµαλή και απρόσκοπτη ανάπτυξη και εφαρµογή του Πλαισίου.

Γ) Σύνταξη Έκθεσης Αντιστοίχισης προκειµένου να κατατεθεί στο αρµόδιο
Advisory Group (ΕΕ)
�Όπως και στην περίπτωση άλλων χωρών, ενδέχεται να χρειασθεί παράταση
Σηµειώσεις : α) Εκπονείται προσχέδιο Π∆ για τους κανόνες εφαρµογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

β) Στο πλαίσιο του NCP εκπονείται µελέτη για την ανάπτυξη των περιγραφικών δεικτών στον τοµέα του τουρισµού και
ειδικότερα στον κλάδο της υποδοχής και φιλοξενίας.
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BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012
11

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ»: 

Στόχοι, Λειτουργία, ∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης

1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BUILD UP SKILLS – GREECE

BUS-GR

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ∆ιοίκησης
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. ΗΥ, ΕΜΠ

ΠαρουσίασηΠαρουσίαση: : ∆ρ∆ρ. . ΧάρηςΧάρης ∆ούκας∆ούκας

BUS-GR
IEE/12/BWI/430

BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012
2

ΠεριεχόµεναΠεριεχόµενα

� Εισαγωγή

� Ανάπτυξη Πλατφόρµας

� Μεθοδολογία ∆ιαβούλευσης

� Επόµενα Βήµατα



BUS-GR
IEE/12/BWI/430

� Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Europe 2020”

� “Resource Efficient Europe”

� “Agenda for new jobs & skills”

� Ενεργειακή Αποδοτικότητα στον κτιριακό

τοµέα

� Οδηγίες: 2002/91/ΕΚ, 2010/31/EΚ

� Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

(ΑΠΕ)

� Οδηγία: 2009/28/ΕΚ

3

ΕισαγωγήΕισαγωγή (1/(1/22))

BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012

BUS-GR
IEE/12/BWI/430

4

ΕισαγωγήΕισαγωγή (2/(2/22))

BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012

ΕθνικόςΕθνικός ΟδικόςΟδικός

ΧάρτηςΧάρτης

∆ιαβούλευση∆ιαβούλευση ΑποδοχήΑποδοχή καικαι

ΥιοθέτησηΥιοθέτηση

� - -

� � �
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� Εµπλεκοµένων στον τοµέα των

ΑΠΕ και της Εξοικονόµησης

Ενέργειας (ΕΞΕΝ)

� Εθνικών Φορέων

Επαγγελµατικής Κατάρτισης

� Εθνικών Φορέων

Πιστοποίησης

5

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ΠλατφόρµαςΠλατφόρµας (1/2)(1/2)

BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012

Ανάπτυξη Εθνικού

Οδικού Χάρτη

Προσόντων

Συνεργασία

Σχεδιασµός & 

Ανάπτυξη

Μεθοδολογίας

∆ιαβούλευσης

BUS-GR
IEE/12/BWI/430

6

Σηµαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των εµπλεκόµενων:

�Ενώσεις τεχνιτών και εγκαταστατών να συζητήσουν θέµατα που αφορούν στις

σύγχρονες απαιτήσεις εξειδίκευσης του κλάδου τους.

�Φορείς κατάρτισης να διαµορφώσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράµµατα µε βάση

τις νέες συνθήκες και να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις µελλοντικές απαιτήσεις.

� Παράγοντες της οικοδοµικής βιοµηχανίας να αναγνωρίσουν τα µελλοντικά κριτήρια

επιλογής του εργατικού τους δυναµικού

�Εθνικές Αρχές να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες της διαβούλευσης για το Θεσµικό

Πλαίσιο.

BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ΠλατφόρµαςΠλατφόρµας (2/2)(2/2)
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� Ινστιτούτα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης

� Κοινωνικοί Εταίροι

� Επαγγελµατικά Επιµελητήρια

� Παράγοντες της οικοδοµικής βιοµηχανίας

� Τεχνολογικοί φορείς ΑΠΕ και ΕΞΕΝ

� Παραγωγοί και Εγκαταστάτες Συστηµάτων ΑΠΕ και ΕΞΕΝ

� Εξειδικευµένοι Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί

� Φορείς ∆ιαπίστευσης & Πιστοποίησης

7

ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία ∆ιαβούλευσης∆ιαβούλευσης (1/3)(1/3)

BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012

Οµάδες ∆ιαβούλευσης

BUS-GR
IEE/12/BWI/430
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ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία ∆ιαβούλευσης∆ιαβούλευσης (2/3)(2/3)
� Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού

� Εκπρόσωποι εταίρων του Έργου

� Εκπρόσωποι εµπλεκόµενων Υπουργείων

� Ρόλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού

� Λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την ανάπτυξη του Οδικού Χάρτη

� Καθοδήγηση της διαδικασίας διαβούλευσης σε πολιτικό επίπεδο

� Επίτευξη ενεργού συµµετοχής των εµπλεκόµενων φορέων

� Εξασφάλιση µέγιστης προβολής των αποτελεσµάτων

� Εκπλήρωση της φιλοσοφίας και των απαιτήσεων του Οδικού Χάρτη

BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012
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9BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012

ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία ∆ιαβούλευσης∆ιαβούλευσης (3/3)(3/3)

BUS-GR
IEE/12/BWI/430

10

ΕπόµεναΕπόµενα ΒήµαταΒήµατα (1/2)(1/2)

BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012

� Εργαλεία και µέθοδοι διαβούλευσης

� Συναντήσεις

� Ερωτηµατολόγια

� web-forums

� Συναντήσεις Οµάδων ∆ιαβούλευσης

� Συγκεκριµένη θεµατική ενότητα ανά συνάντηση

� Συµµετοχή σχετιζόµενων µε τη θεµατική ενότητα φορέων

Κατευθυντήριοι Άξονες

� Εθνικοί στόχοι 2020

� Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης (Status Quo)
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ΕπόµεναΕπόµενα ΒήµαταΒήµατα (2/2)(2/2)

BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012

4 Συναντήσεις Οµάδων ∆ιαβούλευσης

Θέµατα

� Αποτύπωση προσόντων εργατικού δυναµικού ΑΠΕ και ΕΞΕΝ

� ∆ιαµόρφωση εθνικών προτεραιοτήτων κατάρτισης εργατικού δυναµικού του κτιριακού

τοµέα σε θέµατα ΑΠΕ και ΕΞΕΝ

� Προσδιορισµός απαιτήσεων πιστοποίησης για το εργατικό δυναµικό του κτιριακού τοµέα

Μάρ
τιο

ς 2013

Μάιο
ς 2013

Ιού
λιο

ς 2013

Ιαν
ου

άρ
ιος

2013

BUS-GR
IEE/12/BWI/430

12
BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012

ΣΣυµµετοχή

ΣΣυνεργασία

ΣΣχέδιο ∆ράσης

(Οδικός Χάρτης)
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Σας ευχ
αριστώ

για την προσοχ
ή

σας!

∆ρ. Χάρης ∆ούκας, 

email: h_doukas@epu.ntua.gr

Τηλ: (+30) 210 7722083

BUS-GR NQP meeting
NTUA, 5/10/2012

BUS-GR
IEE/12/BWI/430

∆είκτες υφιστάµενης κατάστασης (Status Quo) -1/2 

�Αριθµός τεχνιτών ανά κλάδο ή επάγγελµα ή ειδικότητα

(σχετικά µε ΑΠΕ, ΕΞΕΝ)

�Μέσος όρος τεχνιτών που εισέρχονται στον κλάδο το

επάγγελµα ή την ειδικότητα ανά έτος

�Αριθµός τεχνιτών ανά κλάδο ή επάγγελµα και επίπεδο

σπουδών

�Αριθµός τεχνιτών ανά κλάδο ή επάγγελµα και έτη

εµπειρίας

14BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012
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∆είκτες υφιστάµενης κατάστασης (Status Quo) -2/2 

�∆ιαθέσιµα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης

� Αριθµός σχετιζόµενων µαθηµάτων ανά έτος

� Ετήσιος αριθµός καταρτιζοµένων συνολικά και ανά ειδικότητα

� Περιεχόµενο µαθηµάτων (π.χ.: θεωρητική ή/και πρακτική εκπαίδευση, 

τρόπος αξιολόγησης, κ.λπ.)

� Παρεχόµενη πιστοποίηση ή βεβαίωση παρακολούθησης

� Πηγή χρηµατοδότησης εκπαίδευσης – κατάρτισης

15BUS-GR NQP meeting

NTUA, 5/10/2012
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Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων

BBBBασικοίασικοίασικοίασικοί άξονεςάξονεςάξονεςάξονες, , , , δράσειςδράσειςδράσειςδράσεις γιαγιαγιαγια τηντηντηντην υιοθέτησήυιοθέτησήυιοθέτησήυιοθέτησή τουτουτουτου

Σταυρούλα Τουρνάκη, Χηµ. Μηχ. ΕΜΠ

Θεοχάρης Τσούτσος, Αναπλ. Καθηγητής

Πολυτεχνείο Κρήτης

1η Συνάντηση Εργασίας - ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦOΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΕΜΠ, 5-10-2012

Partner’s logo

BUS-GR
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Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων

• να αναπτύξει στρατηγικό πλάνο για κατάρτιση και βελτίωση των δεξιοτήτων

των τεχνιτών/εργατών του κατασκευαστικού τοµέα, των εγκαταστατών

ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων και ΑΠΕ στα κτήρια

• να εισάγει εκπαίδευση σε πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας, στα βασικά

προγράµµατα κατάρτισης και στην πρακτική άσκηση των επαγγελµατικών

οµάδων που δραστηριοποιούνται στον κτηριακό τοµέα

• να προτείνει τρόπους/µεθόδους για να αντιµετωπιστούν εµπόδια ή πιθανές

ελλείψεις σε δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλµατα (µε βάση το υφιστάµενο

εθνικό πλαίσιο και τις ανάγκες της αγοράς)

Προτεραιότητα: 

� Τεχνίτες, εγκαταστάτες και εργάτες εργοταξίου

� Συνεχιζόµενη κατάρτιση υφιστάµενου εργατικού δυναµικού



Partner’s logo
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Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων

Προτείνει µέτρα κατάλληλα για τη επίτευξη των ενεργειακών στόχων

για το 2020:

•την αναµενόµενη συµβολή του κτηριακού τοµέα στην επίτευξη των

εθνικών στόχων για το 2020 (Εθνικό σχέδιο ∆ράσης) 

•τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την προώθηση των ΑΠΕ
(RES directive Article 14 (3))

•τις δεσµεύσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και τις

απαιτήσεις για κτήρια σχεδόν µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
(ΕPBD recast)

Partner’s logo

BUS-GR
IEE/12/BWI/430

• Αντιµετωπίζει επιλεγµένες οµάδες τεχνιτών και επαγγελµάτων

(οµάδες προτεραιότητας)

• Επαγγέλµατα κλειδιά π.χ. εγκαταστάτες

• ∆ιευκολύνει την «αναπαραγωγή» µεθοδολογιών και συστηµάτων για

την προσαρµογή τους σε άλλα επαγγέλµατα

4

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων



Partner’s logo
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Partner’s logo
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� Τεχνίτες: 

− Οικοδόµοι, ξυλουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες κατασκευής στεγών, 
σοβατζήδες, τζαµάδες, εργάτες σκυροδέµατος, εργάτες χάλυβα

� Υπεύθυνους εργοταξίου σε:

– θεµελίωση,  τοίχους, στέγες, παράθυρα, πόρτες, καµινάδες, θέρµανση κ.α.

– συστήµατα κλιµατισµού, φωτισµού, διαχείρισης αέρα

� Εγκαταστάτες συστηµάτων ΑΠΕ:

– Εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών, θερµικών ηλιακών, αντλιών θερµότητας, 
συστηµάτων βιοµαζας

>  Εξειδικευµένους εργαζόµενους που επιλέγουν/διαστασιολογούν, 

ελέγχουν/επιθεωρούν εγκαταστάσεις:

− Λέβητα φυσικού αερίου, λέβητα πετρελαίου, καυστήρα στερεών καυσίµων, 
ενδοδαπέδιας θέρµανσης, καλοριφέρ, µονάδες ψύξης / κλιµατισµού
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Τι περιλαµβάνει
• Αναφορά στους στόχους 2020: εξοικονόµηση ενέργειας και συµµετοχή ΑΠΕ

στο ενεργειακό µίγµα σε σχέση µε τον κτηριακό τοµέα

• Στρατηγικό σχεδιασµό για την παροχή της κατάλληλης κατάρτισης

σύµφωνα µε τις ποσοτικοποιηµένες ανάγκες και ελλείψεις

• Καταγραφή αναγκών των εκπαιδευτικών δοµών σε υποδοµές

• Μέτρα προτεραιότητας (νέα καθεστώτα πιστοποίησης ή ισοδύναµα

συστήµατα χαρακτηρισµού ή/και εκσυχρονισµός υφιστάµενων)

• Σχέδιο δράσης για την εφαρµογή

– Χρονοδιάγραµµα τουλάχιστον ως το 2020

– Φορείς που οδηγούν στην υλοποίηση

– Πόροι για την υλοποίηση

– Αναγκαία υποστηρικτικά µέτρα

• Μέθοδο παρακολούθησης προόδου

7
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Προτεινόµενα νέα σχήµατα/εκσυχρονισµός υφιστάµενων

• Σκοπός, περιεχόµενο, µαθησιακά αποτελέσµατα των προτεινόµενων σχηµάτων

• Ελάχιστες προϋποθέσεις, επίπεδο προσόντων και διαδικασία πιστοποίησης

των εκπαιδευοµένων

• Επιλογή / πιστοποίηση εκπαιδευτικών φορέων και διασφάλιση ποιότητας

• Κανονισµοί πιστοποίησης και απαιτήσεις από τις εταιρείες κατασκευής και

εγκατάστασης

• Κίνητρα και µηχανισµοί στήριξης

• ∆υνατότητες χρηµατοδότησης

• ∆ιαδικασίες θεσµοθέτησης
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Στάδια Ανάπτυξης
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Partner’s logo

BUS-GR
IEE/12/BWI/430

Ανάπτυξη στρατηγικού πλάνου
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Σχέδιο αποδοχής / εφαρµογής

• Ενθάρρυνση συµµετοχής όλων των ενδιαφεροµένων οµάδων

• Εποικοδοµητικός διάλογος µεταξύ φορέων διαµόρφωσης πολιτικής

και ενδιαφεροµένων οµάδων

• ∆ιασφάλιση ευέλικτου και αξιόπιστου τρόπου για την δηµόσια

διαβούλευση

• Ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων οµάδων µέσω στοχευµένων

ενεργειών

• ∆ράσεις για την υιοθέτηση και εφαρµογή του Οδικού Χάρτη, µε

προτεραιότητα τις εθνικές αρχές

Partner’s logo
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31 Οργανισµοί / Φορείς υποστήριξαν την

πρωτοβουλία
•Εθνικές αρχές και εποπτευόµενοι οργανισµοί

•Κοινωνικοί Εταίροι

•Σύνδεσµοι και επαγγελµατικές ενώσεις συστηµάτων ΑΠΕ και EE 

•Επιµελητήρια

•Εκπαιδευτικοί φορείς και φορείς του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου

Μάθησης

•Φορείς ∆ιαπίστευσης και Πιστοποίησης

•Αρχιτέκτονες, Εµπειρογνώµονες για το Βιώσιµο Κτήριο, άλλοι φορείς

του κτηριακού τοµέα

BUS-GR Kick-off Meeting

Pikermi, 29/6/2012
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• Ηλεκτρονική Πλατφόρµα για τη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση

Υποστήριξη διαδικασίας διαβούλευσης µεσω web εφαρµογής, ευέλικτο
και αξιόπιστο περιβάλλον

• Βάση δεδοµένων επαγγελµατικών προσόντων για το εργατικό

δυναµικό στον κατασκευαστικό/κτηριακό τοµέα

• Κείµενο θέσεων και Σύµφωνο Αποδοχής

Εργαλεία

Partner’s logo
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∆ράσεις στοχευµένες

• Ηµέρες Ενηµέρωσης – για τους τεχνίτες/εργάτες του κτηριακού

τοµέα

• Παρουσιάσεις σε επαγγελµατικές ενώσεις

• Συναντήσεις εργασίας µε φορείς κατάρτισης και πιστοποίησης

τεχνικών επαγγελµάτων

• ∆ιοργάνωση συνεδρίων / συµµετοχή σε εκθέσεις του

κατασκευαστικού/κτιριακού τοµέα

� Συναντήσεις διαβούλευσης µε περιφερειακές αρχές

� Ανοικτές συζητήσεις σε όλα τα παραρτήµατα του ΤΕΕ, και των

κοινωνικών εταίρων
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Επόµενα βήµατα – Αξιοποίηση

� Αναµένονται προκηρύξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για υποστήριξη

νέων σχηµάτων πιστοποίησης και εκπαίδευσης

� Βάση θα είναι ο Οδικός Χάρτης µε σαφείς ανάγκες και

προτεραιότητες

� Με τη συνεργασία όλων των φορέων µπορούµε να έχουµε

σηµαντικό αποτέλεσµα στη χώρα µας, και να επιτύχουµε

αναβάθµιση επαγγελµατικών προσόντων και ανταγωνιστικότητα του

εργατικού µας δυναµικού
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Towards a skilled 

building workforce

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

www.buildupskills.eu/
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Συζήτηση (τοποθετήσεις των εκπροσώπων των

φορέων της Πλατφόρµας)

• Τρόπος δραστηριοποίησης του φορέα σας τα

πλαίσια της πλατφόρµας

• Κρίσιµα ζητήµατα για τη λειτουργία της Πλατφόρµας

• Σηµαντικό θέµα που δεν συζητήθηκε σήµερα

Παρακαλώ συµπληρώστε - πριν φύγετε - το 2-σελιδο

ερωτηµατολόγιο

BUS-GR Kick-off Meeting
Pikermi, 29/6/2012
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