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Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η ένταξη της Ελλάδας το πρώτο τετράμηνο του 2010 στο

σύνθετο πλαίσιο των Μηχανισμών Σταθερότητας βρήκε τη

χώρα θεσμικά ευάλωτη απέναντι στις αυξημένες προκλήσεις

που θα δημιουργούσε de facto η υιοθέτηση πολιτικών

δημοσιονομικής εξυγίανσης και μείωσης των κοινωνικών

δαπανών σε συνθήκες κρίσης

Η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας αναδείχθηκε για

πρώτη φορά ως πολιτική προτεραιότητα τον Δεκέμβριο του

2014 στο πλαίσιο εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής

Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), ένα κείμενο αρχών που

τυποποιεί τις προτεραιότητες και τους άξονες δράσης της

Ελληνικής Πολιτείας για την ανάπτυξη, την παρακολούθηση

και την αξιολόγηση των πολιτικών καταπολέμησης της

φτώχειας



Ο Άξονας «Ενημέρωση – Εκπαίδευση» της Μελέτης 

«Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα»

1. Ενημέρωση των ατόμων και οικογενειών που πλήττονται ή

απειλούνται από τον κίνδυνο της ενεργειακής φτώχειας αναφορικά

με την ορθή χρήση της ενέργειας

2. Επιμόρφωση νέων ανέργων και επιστημόνων και πιστοποίηση

τους ως ενεργειακών συμβούλων με γνώση και των θεμάτων

ενεργειακής φτώχειας

3. Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών

4. Δημιουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας

5. Διοργάνωση διαγωνισμών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο

6. Λειτουργία εθνικής γραμμής υποστήριξης

7. Παροχή συμβουλών μέσω ΚΕΠ ή ειδικής τηλεφωνικής γραμμής

των Δήμων



Η Δράση επιμόρφωσης και πιστοποίησης

Οι κύριες διαστάσεις της Δράσης

Σχεδιασμός προγραμμάτων επιμόρφωσης / συνεχιζόμενης

επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων επιστημόνων

(πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) από το

Υπουργείο Εργασίας

Επιλογή καταρτιζομένων μέσω δημόσιων προσκλήσεων

Υλοποίηση των προγραμμάτων (ωρολόγιο πρόγραμμα,

εκπαιδευτικό υλικό, μεθοδολογίες, πρακτική άσκηση,

κλπ.)

Πιστοποίηση των καταρτιζομένων στην ειδικότητα του

ενεργειακού συμβούλου



Οι καινοτομικές διαστάσεις της Δράσης

1. Δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού

περιγράμματος από τον ΕΟΠΠΕΠ (ειδικότητα

του ενεργειακού συμβούλου)

2. Πιστοποίηση καταρτιζομένων στη νέα

ειδικότητα

3. Απασχόληση των καταρτιζομένων σε θέσεις

προώθησης της κοινωνικής ένταξης ατόμων και

οικογενειών που πλήττονται ή απειλούνται από

τον κίνδυνο της ενεργειακής φτώχειας



Οι βασικές προκλήσεις προώθησης της Δράσης

 Η κατανόηση της Δράσης από τις πολιτικές ηγεσίες και

τη γραφειοκρατία της κεντρικής διοίκησης

 Η κοστολόγηση της Δράσης

 Ο εντοπισμός πηγών χρηματοδότησης της Δράσης

(εθνικοί πόροι, πόροι του Σ.Ε.Σ. 2014 – 2020)

Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον το 20% της συνεισφοράς

του Ε.Κ.Τ. θα διατεθεί για την «προαγωγή της ένταξης

και την καταπολέμηση της φτώχειας» μέσω του

Θεματικού Στόχου 9 - ύψους τουλάχιστον

1.303.336.729 ευρώ)

 Η αποτελεσματική υλοποίηση της Δράσης

 Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ



Η συμβολή του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Δικτύωση: Η διαμόρφωση μόνιμων δικτύων συνεργασίας με

«εταίρους» φορείς (Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Ανάπτυξης,

Περιφέρειες και Δήμοι, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς της

αγοράς ενέργειας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κλπ.) που

έχουν εύλογο ενδιαφέρον για την καταπολέμηση της ενεργειακής

φτώχειας (εγγυάται την εμπέδωση της συλλογικής ευθύνης και την

αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων πόρων)

Κοινωνική καινοτομία: Η συντονισμένη κινητοποίηση όλων των

συντελεστών του συστήματος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής

κατάρτισης (δημόσιου και μη τομέα) σε εθνικό, περιφερειακό και

τοπικό επίπεδο (οδηγεί στην ανάπτυξη νέων μοντέλων επιμόρφωσης,

συνιστώντας βασικό μέσο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και

της βιωσιμότητας των παρεμβάσεων)

Ποιότητα: Η δημιουργία νέου επαγγελματικού περιγράμματος και η

πιστοποίηση των καταρτιζομένων (αποτελούν δείκτες ποιότητας των

προγραμμάτων επιμόρφωσης)
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