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ECoVET
ΤΣΗΜΑ ECVETΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΠΑΡΦΟΤΝ ΤΝΟΡΑ ΣΟΝ
ΣΟΜΕΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ
ΑΠΑΦΟΛΗΗ, ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ Ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΕΚ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΓΡΑΜΜΔ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ – ΑΝΑΛΤΖ
ΓΡΑΦΔΗΟΤ – ΜΔΡΟ 1
ΠΛΑΗΗΟΑΝΑΦΟΡΑ
ΣνέξγνECoVETπξνηείλεηηελεθαξκνγήθαηαλάπηπμεηνπζπζηήκαηνοECVETζηνληνκέαηεοπξάζηλεο
νηθνλνκίαο.

πγθεθξηκέλα,

δεδνκέλνπόηηπξόθεηηαηγηαέλαέξγν

"ΜεηαθνξάΚαηλνηνκίαο"

(TOI),

νζηόρνοηνπέξγνπείλαηλαρξεζηκνπνηήζεηηεκεζνδνινγίαθαηηαεξγαιείαπνπαλαπηύρζεθαλζηνπιαίζην
ηνπέξγνπNETWORK–
πνπρξεκαηνδνηήζεθεαπόηελΔπξσπατθήΔπηηξνπήζηνπιαίζηνηνππξνγξάκκαηνοΓηαΒίνπΜάζεζεο,
ππν-πξόγξακκαLeonardodaVinci, CallEACEA/14/08 "Έξγα γηα ηε δνθηκή θαη αλάπηπμε ηνπ
πηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (ECVET)" –πξνθεηκέλνπ
λα ηα κεηαθέξεη θαη λα ηα πξνζαξκόζεη ζε έλα δηαθνξεηηθό ηνκεαθό πιαίζην ηνπ πεηξακαηηζκνύ
θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαθάλεηαο θαη αληαιιαγήο ησλ πιεξνθνξηώλ ζε επξσπατθό επίπεδν
ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνθίι ησλ αηόκσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
πξάζηλεο νηθνλνκίαο : ν ηερληθόο ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ
ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ.
Σν έξγν, σο εθ ηνύηνπ, ζθνπεύεη:


Να ζπγθξίλεη ηα πξνζόληα ηνπ θαζνξηζκέλνπ ηνκέα πνπ ππάξρνπλ ζηηο ρώξεο εηαίξνπο,
εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή καο ζην ηζνδύλακν Πεξηθεξεηαθό Πξνθίι,



Να πξνζδηνξίζεη ηα κέξε ησλ εθπαηδεπηηθώλ νδώλ θαη ηα πξνζόληα πνπ είλαη ζπκβαηά κε
ην ECVETθαη σο εθ ηνύηνπ λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ δηάινγν



Να εληνπίζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα πξσηόθνιια θαηαλόεζεο θαηάιιεια γηα λα
δηεπθνιύλνπλ ηελ ακνηβαία αλαγλώξηζε



Να πξνηείλεη ζηα αξκόδηα όξγαλα (βαζηθνί παξάγνληεο ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ησλ ζπλαθώλ ζπζηεκάησλ δηαθάλεηαο θαη πηζηνπνίεζεο
ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ) θαη ηδίσο ζηελ Σνζθάλε, κε ηνπο νπνίνπο ε εζληθή
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εηαηξηθή ζρέζε έρεη κνηξαζηεί ηε θάζε ζρεδηαζκνύ ηνπ ECVET, ηηο νπνηεζδήπνηε αιιαγέο
θαη/ ή εθαξκνγέο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ζηε βάζε ησλ επξσπατθώλ εκπεηξηώλ .
Απηό είλαη πξνο όθεινο ηεο αλάζεζεο δηαθάλεηαο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ πξνζόλησλ θαη πάλσ
απ’ όια ηελ απαζρόιεζε ζε κία επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη ζηα
πιαίζηα πνπ εληνπίζηεθαλ.
Από απηό πξνθύπηεη ε πξσηαξρηθή ζεκαζία, ηδηαίηεξα ζηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο
ηεο εξγαζίαο κεηαμύ ησλ εηαίξσλ, ηεο απόθηεζεο ελόο θνηλνύ πιαηζίνπ αλαθνξάο, κέζσ ηεο
ζπιινγήο, νξγάλσζεο θαη θνηλήο ρξήζεο ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ππόβαζξνπ.
Από ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη λα αξρίζεη ε θαηαζθεπή θαη εθαξκνγή ησλ θνηλώλ κέζσλ
γηα ηνλ νξηζκό, ηελ ελεξγνπνίεζε, ηελ επηθύξσζε θαη ηελ αλαγλώξηζε ησλ αξζξσηώλ δηαδξνκώλ
θαηάξηηζεο,

πνπ

ήδε

ππάξρνπλ

ζηηο

ρώξεο

εηαίξνπο,

ζην

πιαίζην

ηνπ

ζπζηήκαηνο

ECVET(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαμύ απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ ππνζηήξημεο, επηθύξσζεο θαη
αλαγλώξηζεο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ησλ εκπεηξηώλ θαηάξηηζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο
κάζεζεο) κε δηπιό ζηόρν ηελ δηεπθόιπλζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ηε «ζπζζώξεπζε» ησλ αλαγλσξίζηκσλ
πηζησηηθώλ κνλάδσλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο θηλεηηθόηεηαο, ζε νιόθιεξε ηελ
Κνηλόηεηα.
ε επηρεηξεζηαθό επίπεδν, νη εηαίξνη θαινύληαη λα πεξηγξάςνπλ θαη λα επηιέμνπλ επαγγεικαηηθό
πξνθίι κε ηε ρξήζε δεηθηώλ θαη δηαγξακκάησλ πξνθαζνξηζκέλσλ από ηελ εηαηξηθή ζρέζε,
πξνθεηκέλνπ λα αληηπξνζσπεύνπλ έλα πιαίζην από ην νπνίν ζα μεθηλήζεη, ζην πξώην κέξνο λα
γίλεη κία ζύγθξηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνθίι θαη ησλ κεζόδσλ πηζηνπνίεζεο, θαη αξγόηεξα, λα
πξνζδηνξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα νκνγελνπνηήζεη ηηο
παξνπζηάζεηο.
Απηή ε πξώηε θάζε ηεο έξεπλαο ζα πεξηιακβάλεη κία δηπιή κεζνδνινγία:
1. ΈΡΔΤΝΑΓΡΑΦΔΗΟΤ, ε νπνία απαηηεί ηελ αλάιπζε ησλ εζληθώλ νκάδσλ ησλ επαγγεικαηηθώλ
πξνθίι (π.ρ. ζπζηήκαηα Πεξηθεξεηαθώλ ΔΔΚ, κνλάδεο κάζεζεο, όια ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα
γηα ηελ επηθύξσζε ηεο κάζεζεο από ηελ εκπεηξία, θ.ιπ.) ζηνλ ηνκέα ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο,
εηδηθά όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ζπλαθείο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηιεγκέλνπ
Πεξηθεξεηαθνύ πξνθίι, ζε θάζε ρώξα – εηαίξν, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζπζηήκαηα
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
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2. ΈΡΔΤΝΑΠΔΓΗΟΤ: ε νπνία θαιεί γηα παξαηεξήζεηο πεδίνπ, κε ηνπιάρηζηνλ 5 ζπλεληεύμεηο από
θάζε ρώξα εηαίξν κε ηνπο θνξείο ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαη, εηδηθόηεξα, ζε δηαθνξεηηθνύο
ηύπνπο ησλ ζρεηηθώλ δνκώλ θαη παξαγσγηθώλ κνλάδσλ θαη επηθπξώλεηαη από ην εξεπλεηηθό
γξαθείν. Η έξεπλα πεδίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ αλαδήηεζεο, όπσο
εκη- δνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο θαη ιίζηεο ειέγρνπ γηα ηελ άκεζε παξαηήξεζε ηνπ πεδίνπ, θ.ιπ.
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ΈΡΔΤΝΑΓΡΑΦΔΗΟΤECoVET
Σνπεδίοεθαρμογήςηεοέξεπλαογξαθείνπζααθνξάηονηομέαηηςπράζινηςοικονομίαςκεδηάθνξεο
πηζαλέοζεκαζίεοηνπ, πνπζακνηξαζηνύλζηνποεηαίξνποηνπέξγνπ, θαηεηδηθόηεξαηα επαγγεικαηηθά
πξνθίι ησλ αηόκσλ πνπ εξγάδνληαη σο ηερληθνί γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθπόλεζε ησλ
ζπζηεκάησλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην πιαίζην ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ησλ εηαηξεηώλ θαη
επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ.
Σα πξνθίι αλαθνξάο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνύλ:
 Απόηελάπνςεηνπεπαγγελμαηικούταρακηηριζμού,
ζεόζνποεξγάδνληαηζηνληνκέαηεοεθαξκνγήοπνιηηηθώλθαηθαλνληζκώλγηαηνζρεδηαζκόθαηηελεθπ
όλεζεζπζηεκάησλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην πιαίζην ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ εηαηξεηώλ θαη
επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζην πιαίζην ησλ δηαθνξεηηθώλ ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ
ζπλδένληαη κε απηά, ή πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα
αληηζηνηρνύλ, γηα παξάδεηγκα, ζην Πεξηθεξεηαθό πξνθίι ησλ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΌ
ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑεληόο ησλ δηαθόξσλ
ηύπσλ εηαηξεηώλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ.
 Απόηελάπνςεηνπεπιπέδοσ Δπάρκειας, ζην επίπεδνEQF 5.

Γνώση
Αντικειμενικζσ και θεωρητικζσ
γνϊςεισ γενικοφ φάςματοσ ςε
ζνα πεδίο εργαςίασ ή
ςπουδϊν

Δεξιότητες
Φάςμα γνωςτικϊν και
πρακτικϊν δεξιοτήτων που
απαιτοφνται για την
εξεφρεςη λφςεων ςε
ςυγκεκριμζνα προβλήματα
ςε ζνα πεδίο εργαςίασ ή
ςπουδϊν

Αρμοδιότητες
Άςκηςη αυτοδιαχείριςησ βάςει κατευθφνςεων ςε περιβάλλον
εργαςίασ ή ςπουδϊν που είναι ςυνήθωσ προβλζψιμα, αλλά
υπόκεινται ςε αλλαγή επίβλεψησ τησ ςυνήθουσ εργαςίασ άλλων
ατόμων, αναλαμβάνοντασ κάποια ευθφνη για την αξιολόγηςη ή τη
βελτίωςη των δραςτηριοτήτων εργαςίασ ή ςπουδϊν

 Απόηελάπνςεηεοαλληλογραθίαςμεηαεπίπεδαθεζμικήςεκπαίδεσζης, ζηα κνλνπάηηα ηεο
ηερληθήο

– επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κεηά

ηελ νινθιήξσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο: Istruzioneeformazionetecnicasuperiore (IT); Višjestrokovne šole (SI), etc..] ή
αλάινγεο θαηαζηάζεηο.
Δληόο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο πνπ πεξηγξάθεηαη, ε έξεπλα γξαθείνπ ζα επηθεληξώλεηαη ζε:
ΖΑΝΑΛΤΖΣΩΝΣΤΠΩΝΤΜΒΑΔΩΝ:

A)

ζπιινγήθαηεπεμεξγαζίαησλεγγξάθσλζρεηηθάκεηηνκαηάζηαζηκανονιζμώνκαιζσμβάζεωνζηιςτ
ώρεςεηαίροσς, κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπ
θιάδνπ πνπ πεξηγξάθεη ηα επίπεδα θαη επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ ηζρύνπλ ζηε ιεηηνπξγηθή
πεξηνρή πνπ επηιέγεηαη θαη κε ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ
πεξηνρή πνπ κειεηάηαη.
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Οζθνπόοηεοαλάιπζεοείλαηεζπιινγήθαηηαμηλόκεζεησλζηνηρείσλπνππξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη
ζηελ θαηαζθεπή ελόο θνηλνύ δηθηύνπ αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηό, αθελόο, λα
ζπγθξίλνπλ ηηο εηδηθέο θαλνληζηηθέο ζπκβαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο επηιέγεηαη ην
επαγγεικαηηθό πξνθίι θαη, από ηελ άιιε, γηα λα θαζνξηζηεί εάλ νη κνξθέο νινθιήξσζεο κεηαμύ
αγνξάο εξγαζίαο θαη ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο είλαη παξόληα. (Η αλάιπζε ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμύ
3 θαη 7 ζειίδσλ, αθνινπζώληαο ην ζπλεκκέλν ζρήκα).
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Γίθηπν αλάιπζεο ηεο
ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΝΟΝΗΜΩΝ ΚΑΗ ΤΜΒΑΔΩΝ
Δλλάδα

Δπαγγελμαηικό προθίλ1

Τερληθόο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
Πλαίζιο εργαζίας:
Η εξγαζία ηνπο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηηο δηεξγαζίεο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ή ηηο
δηαδηθαζίεο απνιύκαλζεο ή δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γηα ηε κέηξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ
παξακέηξσλ θ.α.
Αναθορά ηεκμηρίωζης:

http://www.eoppep.gr/images/EP/EP_35.pdf
ύνηομη περιγραθή ηων δραζηηριοηήηων:


- Γηαρείξηζεαλνίγκαηνοθαηθιεηζίκαηνοησλεπηκέξνποζηνηρείσλ,
- Μέηξεζεθξίζηκσλπεξηβαιινληηθώλπαξακέηξσλ,
- Γηαρείξηζεηεοπξνιεπηηθήοζπληήξεζεοησλζηνηρείσλ
- Αληηκεηώπηζε ηεο βιάβεο ησλ ζηνηρείσλ
- Δπνπηεία ηεο νξζήο παξαθνινύζεζεο ησλ ζηνηρείσλ
- Γηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο
- Γηεμαγσγή ηερληθήο αλαδηνξγάλσζεο
- Δθηέιεζε θαζεθόλησλ ηερληθώλ πξνιεπηηθώλ ελεξγεηώλ
Γίκησο ανάλσζης ηης
ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΝΟΝΗΜΩΝ ΚΑΗ ΤΜΒΑΔΩΝ
Δλλάδα

Δπαγγελμαηικό προθίλ2
Τερληθόο γηα ηηο βηνκεραληθέο εθαξκνγέο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο
Πλαίζιο εργαζίας:

Δηδηθνί ηερληθνί πνπ έρνπλ εθηελή θαη εμεηδηθεπκέλε γλώζε, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο θαη
εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο, ηελ εγθαηάζηαζε
θαη ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ειηαθήο ελέξγεηαο
Αναθορά ηεκμηρίωζης:

http://www.eoppep.gr/images/EP/EP80.pdf
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ύνηομη περιγραθή ηων δραζηηριοηήηων:


Δλεκεξώλεηαη, νξγαλώλεη θαη πινπνηεί ηελ παξαγσγή



Δπνπεύεη θαη ζπληνλίδεη ηελ παξαγσγή



Διέγρεη θαη ιύλεη ηα πξνβιήκαηα

B)Όζνλαθνξάηαεπαγγεικαηηθάπξνζόληαπνππξνζδηνξίδνληαηθαηάηεθάζεεθθίλεζεοηνπέξγνπ,
θαηαπόθνηλνύκεηνποεηαίξνποθαηάηελπξώηεδηαθξαηηθήζπλάληεζεζηεηέλα,
εδώδεηείηαηαπόηνποεηαίξνπολαεμεγήζνπλιεπηνκεξώοαλαθνξηθάκεηηογλώζεηο,
δεμηόηεηεοθαηηθαλόηεηεοηνπέξγνπηεζπιινγήθαηαλάιπζεησλεπαγγεικαηηθώλπεξηγξακκάησλπνπεμά
γνληαηαπόηηοεθνικέςομάδεςζηελ πεξηνρή δξαζηεξηόηεηαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ην ζρέδην
(επαγγεικαηηθά πξνθίι ησλ αηόκσλ πνπ εξγάδνληαη σο ηερληθνί γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ
αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην πιαίζην ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ εηαηξεηώλ
θαη επηρεηξήζεσλ), πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κία αξρηθή ζπγθξηηηθή ραξηνγξάθεζε ησλ
πιαηζίσλ

αξκνδηνηήησλ

πνπ

εθπξνζσπνύληαη

ζηε

ιεηηνπξγία

ηόζν

ηεο

παξαγσγήο“Περιγραθικών γραθημάηων επαγγελμαηικών προθίλ” θαη κίαο κεηαγελέζηεξεο
δηαδηθαζίαο “θαηαζθεπήο/ εμαγσγήο” ησλ θνηλώλ κνλάδσλ θαηάξηηζεο.
Η αλάιπζε ησλ νκάδσλ ζα έρεη θαηά λνπ ηε ζηελή ζρέζε πνπ έρνπλ απηά κε ηελ πεξηγξαθή ησλ
δηαδξνκώλ θαηάξηηζεο πνπ νδεγεί ζε απηά θαη, σο εθ ηνύηνπ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ζπζηαζεί –
αλεμάξηεηα από ηπρόλ απνθιίλνπζεο εθηηκήζεηο πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν λα επηβεβαηώζεη ηελ
«επηζηεκνληθή» ηνπο ζπλάθεηα – ρξεζηκνπνηώληαο πεξηγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ δελ κπνξεί λα
είλαη άιιε από εθείλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ΔΠΔΠ όζνλ αθνξά:

-

Γλώζε - Γ (γλώζε: ην απνηέιεζκα ηεο αθνκνίσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ κέζσ κάζεζεο. Οη
γλώζεηο είλαη ην ζώκα ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ, αξρώλ, ζεσξηώλ θαη πξαθηηθώλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε έλα πεδίν ζπνπδώλ ή εξγαζίαο. ην Δπξσπατθό Πιαίζην Δπαγγεικαηηθώλ
Πξνζόλησλ, νη γλώζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο ζεσξεηηθέο ή/ θαη αληηθεηκεληθέο.)

-

Γεμηόηεηεο - Γ (δεμηόηεηεο:ζεκαίλεη ε ηθαλόηεηα εθαξκνγήο γλώζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο
ηερλνλσζίαο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. ην
Δπξσπατθό Πιαίζην Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, νη δεμηόηεηεο πεξηγξάθνληαη σο λνεηηθέο
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(ρξήζε ινγηθήο, δηαίζζεζεο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο) θαη πξαθηηθέο (αθνξνύλ ηε
ρεηξσλαθηηθή επηδεμηόηεηα, θαη ηε ρξήζε κεζόδσλ, πιηθώλ, εξγαιείσλ θαη νξγάλσλ).
-

Αξκνδηόηεηα – Α (αξκνδηόηεηα: ε απνδεδεηγκέλε επάξθεηα ζηε ρξήζε γλώζεσλ,
δεμηνηήησλ θαη πξνζσπηθώλ, θνηλσληθώλ ή/ θαη κεζνδνινγηθώλ δπλαηνηήησλ ζε
πεξηζηάζεηο εξγαζίαο ή ζπνπδώλ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ή/ θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. ην
Δπξσπατθό Πιαίζην Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, ε αξκνδηόηεηα πεξηγξάθεηαη ζε όξνπο
επζύλεο θαη απηνλνκίαο.)

Γηα ην ζθνπό απηό, νη εηαίξνη αλακέλεηαη λα:
1. Καηαζθεπάζνπλκίαζύλζεζεηνπ

επαγγεικαηηθνύ

πξνθίι

πνπ

αληηπξνζσπεύεη

ηνπο

επηκέξνπο ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην έξγν, κέζσ ηεο ρξήζεο «καθξνπεξηγξαθώλ» (όρη πεξηζζόηεξν από 10-12 αλά πξνθίι) πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε
Μνλάδεο κάζεζεο/ Δλόηεηεο/ Θεκαηηθέο πεξηνρέο θ.ιπ. από ηηο αληίζηνηρεο

πξόηππεο

δηαδξνκέο θαηάξηηζεο.
2. Κάλνπλκία «κεηάθξαζε» ησληξόπσλπαξνπζίαζεοαπηώλζεόξνπο Γ/Γ/Α. ε απηή ηε θάζε,
κία πεξηγξαθηθή αλαιπηηθή πνηόηεηα λα πξνηηκάηαη κε κεγάιε «αθξίβεηα» γηα ηε δηάθξηζε
κεηαμύ Γ/Γ/Α.
3. Παξνπζηάζνπληειηθώοηεζρεηηθήηεθκεξίσζε (νκάδεοθ.ιπ.) πνπ ζπλδένληαη κε απηό ην
δηάγξακκα.
Γηα ην ζθνπό απηό, πξνηείλνπκε έλα δηάγξακκα θαη έλα γεληθό παξάδεηγκα, ην νπνίν ζα κπνξνύζε
λα είλαη ρξήζηκν γηα έλα γεληθό πξνζαλαηνιηζκό.
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΠΡΟΦΗΛΑΝΑΛΤΖΓΡΑΦΖΜΑΣΟΓΗΑ: Σετνικός για ηη διατείριζη και
έλεγτο ζσζηημάηων προζηαζίας ηοσ περιβάλλονηος
Χώρα εηαίρος: Ελλάδα

Ομάδα: εθνικό προθίλ για ηην Δλλάδα - GR

Σομείς δραζηηριόηηηας (μακρο- ικανόηηηες) ποσ μπορεί να αναγνωριζηούν
1.
2.
3.
4.
5.

Γηαρεηξίδεηαη ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπό ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
Παξαιακβάλεη, ζπιιέγεη αξρεία, επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί ηα κελύκαηα θαη ζεκάδηα όισλ
ησλ επηκέξνπο ζπληζησζώλ ησλ ζπζηεκάησλ
Δπνπηεύεη θαη ειέγρεη ηελ ηερληθή ιεηηνπξγία όισλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ
Δπηβιέπεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα επζύλεο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ
εξγάδεηαη εθεί
Σομείςδραζηηριόηηηας (Μακρο – αρμοδιόηηηα) 1 : Γηαρεηξίδεηαη ηηο παξακέηξνπο
ιεηηνπξγίαο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
ΓΝΩΗ














Αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζε
ηεο κέηξεζεο ησλ
αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ
Αξρέοιεηηνπξγίαοθαη ρξήζε
ηεο κέηξεζεο ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ
αηνκηθώλ, ρεκηθώλ θαη
βηνρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ησλ απνβιήησλ (π.ρ., BOD5,
COD, νιηθά ζηεξεά θ.ιπ.)
Αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζε
ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο γηα
πνζνηηθά θαη πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ
απνβιήησλ, π.ρ. δύγηζε,
ηππνπνίεζε
Αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζε
ηνπ κεηξεηή ζνξύβνπ
Γλώζε ηεο λνκνζεζίαο
ζρεηηθά κε ην ζόξπβν
Λνγηζκηθό γηα ηε κέηξεζε ηνπ
ζνξύβνπ
Πξνθπιάμεηο, αηνκηθέο θαη
ζπιινγηθέο, αθηηλνβνιία
Γλώζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
αθηηλνβνιία
Λνγηζκηθό γηα ηε κέηξεζε ηεο
αθηηλνβνιίαο

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ








Γεμηόηεηεο ζε
ζπλεξγαζία θαη
επηθνηλσλία κέζα ζηελ
νκάδα εξγαζίαο
Απόθαζε θαη ιήςε
απνθάζεσλ
Μαζεκαηηθή ηθαλόηεηα
θαη βαζηθέο ηθαλόηεηεο
ζηελ επηζηήκε θαη ηελ
ηερλνινγία
Ιθαλόηεηα ζην ζρεδηαζκό
ησλ βέιηηζησλ δξάζεσλ
Ιθαλόηεηα ζην ρεηξηζκό
επαίζζεησλ ειεθηξηθώλ
θαη ειεθηξνληθώλ
εμαξηεκάησλ
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Αθξίβεηα αληίιεςεο
Δπαγσγηθή ζθέςε
Καηαιεθηηθή ζθέςε
Γπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο
κεραλεκάησλ θαη
ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ
Ταρύηεηα αληίδξαζεο
Ψεθηαθή ηθαλόηεηα
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Γλώζε ησλ βαζηθώλ ή
θαλνληθώλ θπηώλ ξύπαλζεο
θαη δηαηάμεηο γηα ηελ
αλαθύθισζε
 Γλώζε γηα ηελ αλάπηπμε ελόο
πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο
 Γλώζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ειέγρνπ ηεο ξύπαλζεο θαη
ζπζθεπέο αλαθύθισζεο
Σομείςδραζηηριόηηηας (Μακρο- αρμοδιόηηηα ) 2 : Λακβάλεη, ζπιιέγεη αξρεία,
επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί ηα κελύκαηα θαη ηα ζεκάδηα όισλ ησλ επηκέξνπο ζπληζησζώλ ησλ
ζπζηεκάησλ
ΓΝΩΗ

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ

Λνγηζκηθό νξγάλσλ
 Μαζεκαηηθή ηθαλόηεηα θαη
 Αθξίβεηα ζηελ
Λεηηνπξγία κέηξεζεο ησλ
βαζηθέο ηθαλόηεηεο ζηελ
αληίιεςε
ζπγθεληξώζεσλ ησλ ξύπσλ
επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία
 Δπαγσγηθή ζθέςε
 Αλάγλσζε ησλ κεηξήζεσλ
 Ιθαλόηεηα ζην ρεηξηζκό
 Καηαιεθηηθή ζθέςε
θαη γλώζεηο ησλ κνλάδσλ
επαίζζεησλ ειεθηξηθώλ θαη
 Ιθαλόηεηα ιεηηνπξγίαο
κέηξεζεο
ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ
κεραλεκάησλ θαη
 Γλώζε ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη  Απόθαζε θαη ιήςε απνθάζεσλ
ειεθηξνληθώλ
ν λόκνο γηα θάζε ξύπν
ζπζθεπώλ
 Γλώζε ηνπ εξγαζηεξίνπ
 Αλαιπηηθή ζθέςε
παξαζθεπήο δεηγκάησλ
 Ψεθηαθή ηθαλόηεηα
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε
 Σπλδπαζηηθή
 Υινπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ
ηθαλόηεηα
ζπγθεληξώζεσλ ησλ ξύπσλ.
Σομέαςδραζηηριόηηηας (μακρο - αρμοδιόηηηα ) 3: Δπνπηεύεη θαη ειέγρεη ηελ ηερληθή
ιεηηνπξγία όισλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ



ΓΝΩΗ










Αξρέο θαη ηξόπνο
ιεηηνπξγίαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ειέγρνπ ηεο
ξύπαλζεο
Τερλνινγίεο δηαρείξηζεο ησλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
Τερλνινγίεο ιπκάησλ
Τερλνινγίεο δηαρείξηζεο
ηνμηθώλ θαη επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ
Γλώζε ηεο αξρήο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ξύπαλζεο
Ννκνζεζία θαη πξόηππα γηα
ηε κεηαθνξά θαη
απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ
Γλώζε ησλ θνηλώλ ιαζώλ

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ




Μαζεκαηηθή ηθαλόηεηα θαη
βαζηθέο ηθαλόηεηεο ζηελ
επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία
Απόθαζε θαη ιήςε
απνθάζεσλ

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ
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Αθξίβεηα ζηελ αληίιεςε
Δπαγσγηθή ζθέςε
Καηαιεθηηθή ζθέςε
Ιθαλόηεηα ιεηηνπξγίαο
κεραλεκάησλ θαη
ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ
Αλαιπηηθή ζθέςε
Ψεθηαθή ηθαλόηεηα
Ιθαλόηεηα λα εθθξάζεη
κε ζαθήλεηα θαη λα
αλαθέξεη απόςεηο
Καιή κλήκε
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θαη εληνπηζκόο ησλ
δπζιεηηνπξγηώλ ησλ
νξγάλσλ κέηξεζεο

Σομέαςδραζηηριόηηηας (μακρο - αρμοδιόηηηα ) 4: Δπνπηεύεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ηεο επζύλεο θαη ην πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη εθεί
ΓΝΩΗ












Πξνδηαγξαθέο γηα ηηο
δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο
ηεο απαζρόιεζεο θαη ηελ
επηηήξεζε ηνπ
πξνζσπηθνύ εξγαζίαο γηα
ηα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ηεο
πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο
Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ
δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία
πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο
Πξνδηαγξαθέο
πξνζσπηθνύ αζθαιείαο
Πξνδηαγξαθέο
εγθαηαζηάζεσλ
αζθαιείαο, θηλεηώλ
κέζσλ καδηθήο
ελεκέξσζεο θαη
ζπζηεκάησλ κεηαθνξώλ
θαη θξηηήξηα πξνζηαζίαο
πεξηβάιινληνο γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηάο
ηνπο
Βαζηθνί θαλόλεο πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο ηνπ
πξνζσπηθνύ πνπ
εξγάδεηαη ζε ζπζηήκαηα
πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο
Βαζηθέο αξρέο θαη

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ







Οξηδόληηεο δεμηόηεηεο – θξηηηθή
ζθέςε
Οξηδόληηεο δεμηόηεηεο – εθηίκεζε
θαη απόθαζε
Οξηδόληηεο δεμηόηεηεο –
πξσηνβνπιία
Οξηδόληηεο δεμηόηεηεο –
επηθνηλσλία
Οξηδόληηεο δεμηόηεηεο –
παξαθνινύζεζε/ έιεγρνο
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Λεθηηθή ηθαλόηεηα
Τερληθή ηθαλόηεηα
Ιθαλόηεηα ζηελ εγεζία
αλζξώπσλ
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ηερληθέο δηαρείξηζεο
αλζξώπηλσλ πόξσλ
Βαζηθέο νκάδεο ηερληθήο
δηαρείξηζεο θαη
ζπληνληζκνύ
Τερληθή δηαρείξηζε
παξαπόλσλ
Τερληθά πξνβιήκαηα
δηαρείξηζεο απνπζηώλ
ηνπ πξνζσπηθνύ
Διάρηζηα πξόηππα
δηνίθεζεο θαη
δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ
πόξσλ
Πξόηππα, θαλόλεο θαη
δηαδηθαζίεο γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ
πεξηβαιινληηθώλ
ζπκβάλησλ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΠΡΟΦΗΛΑΝΑΛΤΖΓΡΑΦΖΜΑΣΟΓΗΑ: Τερληθόο γηα βηνκεραληθέο εθαξκνγέο

ειηαθήο ελέξγεηαο
Χώρα εηαίρος: ΕΛΛΑΔΑ

Ομάδα: εθνικό προθίλ για ηην Δλλάδα - GR

Σομείς δραζηηριόηηηας (μακρο – ικανόηηηες) ποσ μπορεί να αναγνωριζηούν:
1. Δλεκεξώλεηαη, νξγαλώλεη θαη πινπνηεί ηελ παξαγσγή
2. Δπνπηεύεη θαη ζπληνλίδεη ηελ παξαγσγή
3. Διέγρεη θαη επηιύεη ηα πξνβιήκαηα
4.

Σπληνλίδεη θαη επνπηεύεη ηελ απαξαίηεηε εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζεξκηθώλ
ζπζηεκάησλ

5. Σομέαςδραζηηριόηηηας (Μακρο – αρμοδιόηηηα) 1 : Δλεκεξώλεηαη, νξγαλώλεη θαη
πινπνηεί ηελ παξαγσγή



ΓΝΩΗ
Μεηαηξνπή ειηαθήο ελέξγεηαο
ζε ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή
ελέξγεηα (κέηαιια,
αγσγηκόηεηα, κεηνλεθηήκαηα –




ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
Καηαλόεζε θαη ρξήζε
γξαπηώλ πιεξνθνξηώλ
Κξηηηθή ζθέςε
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ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ
Οπηηθή ηθαλόηεηα
Καηαιεθηηθή ζθέςε
Αθξίβεηα ζηε κάζεζε
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πιενλεθηήκαηα κνλσηηθώλ
πιηθώλ, ηερληθέο, πνζνζηά
απόδνζεο)
Σερληθή επηκεηάιισζε,
επηθαλεηαθή επεμεξγαζία
(θνπή, ζπγθόιιεζε,
γαιβαληζκόο, βεξλίθη)
Τδξαπιηθά έξγα (δηάκεηξνη
ζσιήλσλ, ζθξαγίδεο,
βαιβίδεο, θ.ιπ.)
Έιεγρνο πδξαπιηθόο
κεηάιισλ ζπγθόιιεζεο
(δνθηκή πίεζεο)
Αλάγλσζε ηερληθώλ ζρεδίσλ
Αλάγλσζε πξνδηαγξαθώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ κε
ζπγθόιιεζε
Μνλάδεο- κνλάδεο
ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ
εμνπιηζκνύ κεηξήζεσλ θαη
δνθηκώλ
Δπνπηεία πνηόηεηαο –
πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ
εηζεξρνκέλσλ, ελδηάκεζσλ θαη
ηειηθώλ πξντόλησλ
(πξνδηαγξαθέο, όξγαλα
κέηξεζεο, κέζνδνη ειέγρνπ,
δεηγκαηνιεςία, ειαηηώκαηα)
πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ
Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε
εξγαζηώλ
Καηάξηηζε θαη δηνίθεζε
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
Αγγιηθή ηερληθή – ηνκεαθή
νξνινγία






Κξηηηθή αλάιπζε
Λήςε απνθάζεσλ
Γεκηνπξγηθόηεηα
Πξνζδηνξηζκόο
πξνβιεκάησλ θαη
αλαγθώλ
πιινγή πιεξνθνξηώλ
Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη
ζπκπεξάζκαηα
Καζνδήγεζε γηα ηελ
επίηεπμε απνηειεζκάησλ
ρεδηαζκόο εξγαζηώλ θαη
πξνκήζεηεο
Πξνζαξκνζηηθόηεηα
Λήςε απνθάζεσλ ππό
πίεζε
πζηεκαηηθή
εθεπξεηηθόηεηα
Σαρύηεηα αληίδξαζεο















Ιθαλόηεηα ζηε ρξήζε
εξγαιείσλ
Παξαηήξεζε
Ιθαλόηεηα κεζόδσλ θαη
δηαδηθαζηώλ ζύλζεζεο
Γεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο

1. Σομέαςδραζηηριόηηηας ( μακρο - αρμοδιόηηηα ) 2 : επνπηεύεη θαη ζπληνλίδεη ηελ
παξαγσγή





ΓΝΩΗ
Μεηαηξνπή ειηαθήο ελέξγεηαο ζε
ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή ελέξγεηα
(κέηαιια, αγσγηκόηεηα,
κεηνλεθηήκαηα – πιενλεθηήκαηα
κνλσηηθώλ πιηθώλ, ηερληθέο,
πνζνζηά απόδνζεο)
Σερληθή επηκεηάιισζε,
επηθαλεηαθή επεμεξγαζία (θνπή,
ζπγθόιιεζε, γαιβαληζκόο,
βεξλίθη)








ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
Καηαλόεζε θαη
ρξήζε γξαπηώλ
πιεξνθνξηώλ
Κξηηηθή ζθέςε
Κξηηηθή αλάιπζε
Λήςε απνθάζεσλ
Γεκηνπξγηθόηεηα
Πξνζδηνξηζκόο
πξνβιεκάησλ θαη
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ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ

• νπηηθή ηθαλόηεηα
• θαηαιεθηηθή ζθέςε
• αθξίβεηα ζηελ εθκάζεζε
• Ιθαλόηεηα ζηε ρξήζε
εξγαιείσλ
• Παξαηήξεζε
• ηθαλόηεηα ζηε ζύλζεζε
κεζόδσλ θαη δηαδηθαζηώλ
• δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο
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Τδξαπιηθά έξγα (δηάκεηξνη
ζσιήλσλ, ζθξαγίδεο, βαιβίδεο,
θ.ιπ.)
Έιεγρνο πδξαπιηθόο κεηάιισλ
ζπγθόιιεζεο (δνθηκή πίεζεο)
Αλάγλσζε ηερληθώλ ζρεδίσλ
Αλάγλσζε πξνδηαγξαθώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ κε
ζπγθόιιεζε
Μνλάδεο- κνλάδεο ζπζηεκάησλ
θαη κέζσλ εμνπιηζκνύ
κεηξήζεσλ θαη δνθηκώλ
Δπνπηεία πνηόηεηαο – πνηνηηθόο
έιεγρνο ησλ εηζεξρνκέλσλ,
ελδηάκεζσλ θαη ηειηθώλ
πξντόλησλ (πξνδηαγξαθέο,
όξγαλα κέηξεζεο, κέζνδνη
ειέγρνπ, δεηγκαηνιεςία,
ειαηηώκαηα)
πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ
Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε
εξγαζηώλ
Καηάξηηζε θαη δηνίθεζε
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
Αγγιηθή ηερληθή – ηνκεαθή
νξνινγία











αλαγθώλ
πιινγή
πιεξνθνξηώλ
Αλάιπζε δεδνκέλσλ
θαη ζπκπεξάζκαηα

Καζνδήγεζε ζρεηηθά
κε ηελ επίηεπμε
απνηειεζκάησλ
ρεδηαζκόο εξγαζίαο
θαη πξνκήζεηεο
πξνζαξκνζηηθόηεηα
ιήςε απνθάζεσλ
ππό πίεζε
ζπζηεκαηηθή
εθεπξεηηθόηεηα
ηαρύηεηα αληίδξαζεο

Σομείςδραζηηριόηηηας ( μακρο - αρμοδιόηηηα ) 3 : ειέγρεη θαη επηιύεη ηα πξνβιήκαηα











ΓΝΩΗ
Μεηαηξνπή ειηαθήο ελέξγεηαο
ζε ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή
ελέξγεηα (κέηαιια,
αγσγηκόηεηα, κεηνλεθηήκαηα –
πιενλεθηήκαηα κνλσηηθώλ
πιηθώλ, ηερληθέο, πνζνζηά
απόδνζεο)
Σερληθή επηκεηάιισζε,
επηθαλεηαθή επεμεξγαζία
(θνπή, ζπγθόιιεζε,
γαιβαληζκόο, βεξλίθη)
Τδξαπιηθά έξγα (δηάκεηξνη
ζσιήλσλ, ζθξαγίδεο,
βαιβίδεο, θ.ιπ.)
Έιεγρνο πδξαπιηθόο κεηάιισλ
ζπγθόιιεζεο (δνθηκή πίεζεο)
Αλάγλσζε ηερληθώλ ζρεδίσλ
Αλάγλσζε πξνδηαγξαθώλ
Δπίβιεςε θαηαζθεπώλ κε
ζπγθόιιεζε
Μνλάδεο- κνλάδεο
















ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
Καηαλόεζε θαη ρξήζε
γξαπηώλ πιεξνθνξηώλ
Κξηηηθή ζθέςε
Κξηηηθή αλάιπζε
Λήςε απνθάζεσλ
Γεκηνπξγηθόηεηα
Πξνζδηνξηζκόο
πξνβιεκάησλ θαη
αλαγθώλ
πιινγή πιεξνθνξηώλ
Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη
ζπκπεξάζκαηα

Καζνδήγεζε ζρεηηθά κε
ηελ επίηεπμε
απνηειεζκάησλ
ρεδηαζκόο εξγαζίαο
θαη πξνκήζεηεο
πξνζαξκνζηηθόηεηα
ιήςε απνθάζεσλ ππό
πίεζε
ζπζηεκαηηθή
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ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ

νπηηθή ηθαλόηεηα
• θαηαιεθηηθή ζθέςε
• αθξίβεηα ζηελ εθκάζεζε
• Ιθαλόηεηα ζηε ρξήζε
εξγαιείσλ
• Παξαηήξεζε
• ηθαλόηεηα ζηε ζύλζεζε
κεζόδσλ θαη δηαδηθαζηώλ
• δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο
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ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ
εμνπιηζκνύ κεηξήζεσλ θαη
δνθηκώλ
Δπνπηεία πνηόηεηαο –
πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ
εηζεξρνκέλσλ, ελδηάκεζσλ θαη
ηειηθώλ πξντόλησλ
(πξνδηαγξαθέο, όξγαλα
κέηξεζεο, κέζνδνη ειέγρνπ,
δεηγκαηνιεςία, ειαηηώκαηα)
πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ
Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε
εξγαζηώλ
Καηάξηηζε θαη δηνίθεζε
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
Αγγιηθή ηερληθή – ηνκεαθή
νξνινγία



εθεπξεηηθόηεηα
ηαρύηεηα αληίδξαζεο

Σομέας δραζηηριόηηηας ( μακρο - αρμοδιόηηηα ) 4: .Σπληνλίδεη θαη επνπηεύεη ηελ
απαξαίηεηε εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ ζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ







ΓΝΩΗ
Αλάγλσζε ηερληθώλ ζρεδίσλ
Αλάγλσζε πξνδηαγξαθώλ
Πξνζαλαηνιηζκόο – θιίζε
ζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ
πρλόηεηα – αλάιπζε βιάβεο
ζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ
Αγγιηθή ηερληθή – ηνκεαθή
νξνινγία
















ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
Καηαλόεζε θαη ρξήζε
γξαπηώλ πιεξνθνξηώλ
Κξηηηθή ζθέςε
Κξηηηθή αλάιπζε
Λήςε απνθάζεσλ
Γεκηνπξγηθόηεηα
Πξνζδηνξηζκόο
πξνβιεκάησλ θαη
αλαγθώλ
πιινγή πιεξνθνξηώλ
Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη
ζπκπεξάζκαηα
Καζνδήγεζε ζρεηηθά κε
ηελ επίηεπμε ησλ
απνηειεζκάησλ
ρεδηαζκόο εξγαζίαο θαη
πξνκήζεηεο
Πξνζαξκνζηηθόηεηα
Λήςε απνθάζεσλ ππό
πίεζε
πζηεκαηηθή
εθεπξεηηθόηεηα
Σαρύηεηα αληίδξαζεο
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• νπηηθή ηθαλόηεηα
• θαηαιεθηηθή ζθέςε
• αθξηβήο κάζεζε
• Ιθαλόηεηα ζηε ρξήζε
εξγαιείσλ
• Παξαηήξεζε
• ηθαλόηεηα κεζόδσλ θαη
δηαδηθαζηώλ ζύλζεζεο
• δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο
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C) Πεξηγξαθήθαηαλάιπζεησλζσζηημάηων πιζηοποίηζηςπνπ ππάξρνπλ ζηηο ρώξεο εηαίξνπο.
Η αλάιπζε απηή ζα έρεη θαηά θύξην ιόγν πνηνηηθή κνξθή, κέζσ
1) Μίαο πεξηγξαθήο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο
θαη πηζηνπνίεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δηάθνξεο δηαδξνκέο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά
κε ην πξνθίι ηνπ ρώξνπ ππνδνρήο θαη πνπ αληηζηνηρνύλ ζην επίπεδν 5 ηνπ ΔΠΔΠ
κε αλαθνξά ζηα ζπζηήκαηα ΔΔΚ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ζην ζεκείν Β.
2) ΜίααλάιπζεSWOT (Πιενλεθηήκαηα, Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο, Απεηιέο) απηώλ ησλ
δηαδηθαζηώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πηζαλή παξνπζία θαη επηξξνή ησλ κνξθώλ
πηζηνπνίεζεο ηνπ θιάδνπ, κε βάζε ηελ αμηνιόγεζε ησλ αξκνδηνηήησλ.
Η αλάιπζε πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 3 θαη 7 ζειίδσλ, αθνινπζώληαο ηελ παξαθάησ κνξθή.
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ

Ελλάδα
Αναθέρεηεηιςδιάθορεςησπολογίες ( πος ζςνδέονηαι με ηην πιζηοποίηζη ηος πποθίλ αναθεπόμενα ηο σώπο
ςποδοσήρ ηος ξενοδοσείος και ηη θιλοξενία ηος αγποηικού ηοςπιζμού και ηων δομών πος ανηιζηοισούν ζηο επίπεδο 5
ηος ΕΠΕΠ):
ΤΜΠΛΡΩΣΔ ΔΝΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΤΠΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΠΔΝΘΤΜΗΕΟΝΣΑ ΣΑ
ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟ ΖΜΔΗΟ 2:

a)ΕΠΑΛ

Για κάθε μία από ηις ησπολογίες ποσ αναθέρονηαι :
a) ΕΠΑΛ (Επαγγελμαηικό λύκειο)
Σι πιζηοποιείηαι:
Οη γλώζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Ποιοι οργανιζμοί τορηγούν ηο πιζηοποιηηικό;
Σα ΔΠΑΛ είλαη ζρεηηθά λέα ηκήκαηα αλώηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξνπλ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Δηδηθόηεξα, ηα ΔΠΑΛ παξέρνπλ γεληθή εθπαίδεπζε θαη
ηερληθή – επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε παξάιιεια κε ηελ θαηάξηηζε ΔΠΑ, πνπ παξέρεη ηερληθή –
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε παξάιιεια κε ηελ θαηάξηηζε.
Οη απόθνηηνη ησλ ΔΠΑΛ κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δεδνκέλνπ
όηη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε εμεηάζεηο θαη λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε παλεπηζηήκηα
(ΑΔΙ) θαη Αλώηαηα Σερλνινγηθά Δπαγγεικαηηθά Ιδξύκαηα (ΑΣΔΙ).
Ποια είναι ηα μέζα ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηην πιζηοποίηζη;
 Γξαπηέο εμεηάζεηο
 Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο
 Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο
 Γνθίκηα γξαθήο
 Παξαηήξεζε εξγαζίαο
Με ποιο ζύζηημα ή σποζύζηημα αναγνωρίζεηαι ο ηίηλος;
Δζληθό ύζηεκα Καηάξηηζεο
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ
Δζληθόο
Οξγαληζκόο
Πηζηνπνίεζεο
http://www.eoppep.gr/index.php/el/

Πξνζόλησλ

Δπαγγεικαηηθόπεξίγξακκα
“Σερληθόο
ελέξγεηαο”http://www.eoppep.gr/images/EP/EP80.pdf

Δπαγγεικαηηθνύ

θαηαζθεπήο

Πξνζαλαηνιηζκνύ

εθαξκνγώλειηαθήο

Δπαγγεικαηηθό πεξίγξακκα “Σερληθόο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (πζηεκάησλ) πξνζηαζίαο
πεξηβάιινληνο” http://www.eoppep.gr/images/EP/EP_35.pdf
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