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Σας καλωσορίζουμε στο 3ο Ενημερωτικό Δελτίο του BUILD UP Skills – Greece (BUS-GR), 
του έργου που υλοποιείται στη χώρα μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την 
ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας / Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  
 
Ημερολόγιο  

Στις 11/07/2013 το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διοργάνωσε στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ την 2η και 3η 
Συνεδρία Διαβούλευσης (πρωί και απόγευμα) της Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελματικών 
Προσόντων (ΕΠΕΠ) της δράσης BUS-GR. Κατά τις Συνεδρίες παρουσιάστηκαν:  
- Οι έως τώρα δράσεις του έργου BUS-GR (ΚΑΠΕ). 
- Η δομή του “Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων” (National Roadmap) που ετοιμάζεται για 

την Ελλάδα, καθώς και παραδείγματα ολοκληρωμένων Roadmaps άλλων χωρών (ΕΜΠ). 
- Οι έως τότε καθορισμένες προτεραιότητες σχετικά με τις απαιτούμενες νέες γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες των εργατο-τεχνιτών σε θέματα ΕΞΕ/ΑΠΕ (ΕΜΠ). 
- Οι δυνατότητες πιστοποίησης των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού σε ΕΞΕ/ΑΠΕ 

στο πλαίσιο της Πιστοποίησης Εκροών (ΕΟΠΠΕΠ). 
Παράλληλα, διεξήχθησαν θεματικά εργαστήρια, 
όπου όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να εκφράσουν τη γνώμη τους και να 
ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους σχετικά με τις 
αναγκαίες δεξιότητες και τις προτεραιότητες για 
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των 
εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου 
στα ειδικά θέματα της ΕΞΕ και των ΑΠΕ.  
Μετά από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων 
των φορέων που συμμετέχουν στην ΕΠΕΠ 
ακολούθησε γόνιμος διάλογος προκειμένου να 
ιεραρχηθούν οι ανάγκες κατάρτισης και  
πιστοποίησης των δεξιοτήτων της ομάδας-
στόχου της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills. 
 

Στην ελληνική ιστοσελίδα του έργου, και ειδικότερα στην υποσελίδα «Ημερολόγιο»: 
http://greece.buildupskills.eu/el/national-project-calendar, μπορείτε να βρείτε την λίστα των 
συμμετεχόντων, την ατζέντα των Συνεδριών και τις παρουσιάσεις των εταίρων. 
 
- Στις 24/09/2013 διεξήχθη στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) η 3η Συνάντηση των εταίρων του έργου 
BUS-GR, στην οποία έγινε απολογισμός της προόδου και προγραμματισμός των επόμενων 
δράσεων, με επίκεντρο την ανάπτυξη του Εθνικού Οδικού Χάρτη και την επικύρωσή του από 
όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους (και εμπλεκόμενους) φορείς. 
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Κύρια σημεία του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων (National Roadmap) 
 
Στόχος του Εθνικού Οδικού Χάρτη  

Ο Οδικός Χάρτης στοχεύει: 

- Στον προσδιορισμό μέτρων για την αντιμετώπιση των εμποδίων και ελλείψεων στις 
δεξιότητες των εργατοτεχνιτών του κτιριακού τομέα για την κάλυψη των στόχων του 2020. 

- Στην υιοθέτηση προτάσεων για την ενσωμάτωση της 
επαγγελματικής κατάρτισης στις ενεργειακές τεχνολογίες 
οι οποίες συμβάλουν στη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των κτιρίων στα προγράμματα σπουδών 
των επαγγελματιών του κλάδου. 
- Στη διαμόρφωση θέσεων σχετικά με την εφαρμογή 
κατάλληλων μέτρων για την αναγνώριση των προσόντων 
του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού τόσο σε εθνικό 
όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

- Στη διερεύνηση των δυνατοτήτων όσον αφορά στην 
παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή όλου του εργατικού 
δυναμικού του κλάδου σε κατάλληλα προγράμματα ΣΕΚ, 
η οποία - σε κάποιες περιπτώσεις - θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική. 
- Στην υποστήριξη της εφαρμογής πολιτικών που θα ενισχύουν την ζήτηση εξειδικευμένων 
τεχνικών ή θα την καθιστούν υποχρεωτική. 

Σχέδιο δράσης Εθνικού Οδικού Χάρτη 

Για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Οδικού Χάρτη προσδιορίστηκαν οι παρακάτω 
βασικοί άξονες:  
1. Εξασφάλιση του απαιτούμενου αριθμού εργατοτεχνιτών στον κατασκευαστικό κλάδο. 
2. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο. 
3. Υπερκερασμός των θεσμικών εμποδίων και διασφάλιση της βιωσιμότητας της δράσης. 

Οι άξονες αυτοί στη συνέχεια αναλύονται σε συγκεκριμένες δέσμες Μέτρων, που με τη σειρά 
τους υποστηρίζονται από μια σειρά από οριζόντιες δράσεις (Δράσεις διάχυσης, αποδοχής και 
προώθησης των αποτελεσμάτων του Οδικού Χάρτη). Τα Μέτρα κατόπιν αξιολογούνται και 
εξειδικεύονται σε σειρά συγκεκριμένων δράσεων για καθένα από αυτά. 
 
Προγραμματισμένες δράσεις του έργου  
 
- Έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Νοεμβρίου η τελευταία Συνεδρία της ΕΠΕΠ για την 

τελική διαβούλευση επί του σχεδίου του Εθνικού Οδικού Χάρτη. 
- Οι εταίροι του έργου θα διοργανώσουν, τον Οκτώβριο / Νοέμβριο 2013, 10 ημερίδες και 

συναντήσεις εργασίας – οι περισσότερες σε περιφερειακό επίπεδο, όπου θα παρουσιαστούν 
οι στόχοι της πρωτοβουλίας BUILD UP Skills - Greece καθώς και ο Εθνικός Οδικός Χάρτης 
Προσόντων στους ενδιαφερόμενους φορείς και τους εργαζομένους στον κλάδο, για την 
ευρύτερη δυνατή διάδοση και αποδοχή των όσων προβλέπονται στον Οδικό Χάρτη. 

 
Ιστοσελίδα του έργου BUS-GR: http://greece.buidlupskills.eu 

  


