ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΣΤΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΣΟΤ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ

Ευρετήριο
Συπικι εκπαίδευςθ για το επαγγελματικό προφίλ .......................................................................................... 3
Κατάταξθ ISCED ............................................................................................................................................. 3
Διαδικαςία Συπικισ Εργαςίασ ....................................................................................................................... 3
Αρμοδιότθτεσ ................................................................................................................................................ 6
Κφκλοσ κατάρτιςθσ ............................................................................................................................................ 9
Ονομαςία....................................................................................................................................................... 9
Επαγγελματικι προφίλ αναφοράσ ................................................................................................................ 9
Ώρεσ Εκπαίδευςθσ ......................................................................................................................................... 9
Προχποκζςεισ ............................................................................................................................................... 9
Περιγραφι του κφκλου κατάρτιςθσ ............................................................................................................ 10
Λίςτα των ενοτιτων κατάρτιςθσ ..................................................................................................................... 11
Σεςτ αξιολόγθςθσ ........................................................................................................................................ 19
Εργαλεία ...................................................................................................................................................... 19

Τυπική εκπαίδευςη για το επαγγελματικό προφίλ
Ονομαςία του επαγγελματικού προφίλ
Σεχνικόσ για τθν Περιβαλλοντικι Βιωςιμότθτα.

Συναφή Επαγγέλματα (International Standard Classification of Occupation –
ISCO)
2.1.3 Επαγγελματίεσ ςτισ βιολογικζσ επιςτιμεσ.
2.1.4 Μθχανικοί (εκτόσ από τουσ θλεκτροτεχνικοφσ).
2.1.6 Αρχιτζκτονεσ, πολιτικοί μθχανικοί, τοπογράφοι και ςχεδιαςτζσ.

Κατάταξη ISCED
4Β

Κατάταξη EQF
4

Περιγραφή του επαγγελματικού προφίλ
Οι γενικζσ αρμοδιότθτεσ του προφίλ αναφζρονται ςτισ ικανότθτεσ, τθν αξιολόγθςθ και τθν επικοινωνία
των διαφορετικϊν τομζων τθσ βιωςιμότθτασ που ςχετίηονται τόςο με το ζδαφοσ όςο και με τισ δθμόςιεσιδιωτικζσ οργανϊςεισ. Αναφζρονται επίςθσ ςτθν εφαρμογι τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ και των
περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν για τθ ςυνεχι βελτίωςθ, χρθςιμοποιϊντασ τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ
τεχνολογίεσ .

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ειδικά χαρακτθριςτικά του επαγγελματικοφ προφίλ και τισ πολλζσ ςχζςεισ
ανάμεςα ςτα διαφορετικά ςτοιχεία του τομζα τθσ βιωςιμότθτασ, οι τεχνικοί για τθν βιωςιμότθτα πρζπει
να διακζτουν τεχνικζσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ για να αντιμετωπίηουν και τουσ δφο τομείσ, και να
εργάηονται ςε πολφπλοκεσ ομάδεσ με διαφορετικζσ ειδικότθτεσ.

Σο ζργο του τεχνικοφ για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα αναπτφςςεται ςυνικωσ παράλλθλα με άλλουσ
επαγγελματίεσ τόςο ςτο δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα, και ςκοπεφει να προτείνει λφςεισ με βάςθ
το διάλογο με τουσ ειδικοφσ τθσ βιομθχανίασ και όχι μόνο, από μια παγκόςμια προοπτικι.

Τελική Πιςτοποίηςη
Πιςτοποιθτικό επαγγελματικισ εξειδίκευςθσ

Διαδικαςία Τυπικήσ Εργαςίασ
Σο επαγγελματικό προφίλ χαρακτθρίηεται από τθν ανάπτυξθ των παρακάτω επιχειρθματικϊν διαδικαςίων:

- Σθν κατάταξθ μιασ δραςτθριότθτασ, μιασ διαδικαςίασ ι ενόσ προϊόντοσ ςε ςχζςθ με τισ αρχζσ και τισ
πολιτικζσ τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ που μποροφν να εφαρμοςτοφν.
- Σθν εφαρμογι μζτρων για τθ χριςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ,
τόςο ςε δθμόςιουσ όςο και ςε ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ.
- Σθν εφαρμογι μζτρων για τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των αποβλιτων.
- Σθν ανάλυςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθν παρακολοφκθςθ υπό μία περιβαλλοντικι άποψθ.
- Σθν διαχείριςθ πολιτικϊν Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (RSC) ςε διάφορουσ οργανιςμοφσ.
- Σον ςχεδιαςμό και τθν βιϊςιμθ χριςθ του εδάφουσ.
- Σθν διακυβζρνθςθ των δθμόςιων διαδικαςιϊν για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα.
- Σθν εφαρμογι μζτρων για τθν βιωςιμότθτα των κτιρίων.

Διαδικαςία Εργαςίασ

Δραςτηριότητεσ

Ικανότητεσ

Διαδικαςία Εργαςίασ

Δραςτηριότητεσ

Ικανότητεσ

Διαδικαςία Εργαςίασ
Δραςτηριότητεσ

Ικανότητεσ

Η ταξινόμθςθ μίασ δραςτθριότθτασ, μιασ διαδικαςίασ ι ενόσ
προϊόντοσ ςε ςχζςθ με τισ αρχζσ και τισ πολιτικζσ που εφαρμόηονται
για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα.
- Η αναγνϊριςθ των ενθμερομζνων βιβλιογραφικϊν πθγϊν.
- Η πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα αναφοράσ (νομικϊν και τεχνικϊν
κανονιςμϊν).
Η αξιολόγθςθ τθσ ςυνοχισ ενόσ ςτοιχείου (προϊόν, διαδικαςία ι
ενζργεια) με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ αναφοράσ για τθν
περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα.

Η εκκίνθςθ μζτρων για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και
τθν ορκολογικι χριςθ τθσ ενζργειασ ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ
οργανιςμοφσ, μζτρων για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ
και τθν ορκολογικι χριςθ τθσ ενζργειασ.
- Η τεχνικι / οικονομικι αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ ςυγκεκριμζνων
λφςεων για τθν παραγωγι ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ.
- Η ςτιριξθ των οργανϊςεων ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ
μζτρων για τθν παραγωγι και τθ χριςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν
ενζργειασ ανάλογα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ.
- Η προϊκθςθ δραςτθριοτιτων για τθν ςωςτι χριςθ τθσ ενζργειασ
ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ χϊρουσ.
Η αναγνϊριςθ και θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων παραγωγισ των
παραδοςιακϊν και των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και θ ςωςτι
τουσ χριςθ.

Η υλοποίθςθ δράςεων για τθν βιϊςθμθ διαχείριςθ των αποβλιτων.
- Ο ςυντονιςμόσ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων ςε ζναν
οργανιςμό θ ςε μία εταιρία.
- Ο ςχεδιαςμόσ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ των αποβλιτων ςε
δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ.
- Η υλοποίθςθ δράςεων για τθ μεγιςτοποίθςθ των ευκαιριϊν για
τθν ανάκτθςθ, τθν ανακφκλωςθ και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των
αποβλιτων.
Η υλοποίθςθ δράςεων για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ςφμφωνα

με τα κριτιρια τθσ περιβαλλοντικισ αποτελεςματικότθτασ και τθσ
αποδοτικότθτασ.

Διαδικαςία Εργαςίασ
Δραςτηριότητεσ

Ικανότητεσ

Διαδικαςία Εργαςίασ
Δραςτηριότητεσ

Ικανότητεσ

Διαδικαςία Εργαςίασ
Δραςτηριότητεσ

Ικανότητεσ

Διαδικαςία Εργαςίασ
Δραςτηριότητεσ

Η περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ, ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ.
- Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάλυςθ τθσ περιβαλλοντικισ ανάπτυξθσ.
- Η ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων παρακολοφκθςθσ των ςθμαντικϊν
περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων και θ εφαρμογι διορκωτικϊν
ενεργειϊν.
Η Θζςπιςθ και θ εφαρμογι διαδικαςίων ςυνεχοφσ βελτίωςθσ με
βάςθ τον περιβαλλοντικό ζλεγχο και τισ περοβαλλοντικζσ
αξιολογιςεισ και παρακολουκιςεισ.

Η Διαχείριςθ των πολιτικϊν EKE (Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ) των
οργανϊςεων.
- Η ανάλυςθ των περιβαλλοντικϊν απαιτιςεων ενόσ προϊόντοσ ι
μιασ υπθρεςίασ.
- Η εφαρμογι των μζτρων για τθν επίτευξθ τθσ περιβαλλοντικισ
πιςτοποίθςθσ ενόσ προϊόντοσ ι μιασ διαδικαςίασ.
- Η ανάπτυξθ των οικο-καινοτόμων δραςτθριοτιτων για προϊόντα
ι διαδικαςίεσ.
- Η υποβολι ζκκεςθσ για τισ οικονομικζσ πτυχζσ και τθ
ςυμπεριφορά ενόσ οργανιςμοφ όςον αφορά τθ βιωςιμότθτα.
- Η διαχείριςθ των διαφόρων πτυχϊν τθσ ΕΚΕ ςε ζνα δθμόςιο ι
ιδιωτικό φορζα.
- Η βελτίωςθ των πτυχϊν τθσ βιωςιμότθτασ των διαδικαςιϊν και
των προϊόντων μζςα ςε ζναν οργανιςμό.

Ο ςχεδιαςμοόσ και θ βιϊςιμθ χριςθ του εδάφουσ.
- Η υλοποίθςθ δράςεων για τθ βιϊςιμθ κινθτικότθτα
εμπορευμάτων και ανκϊπων.
- Η λιψθ μζτρων για τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων,
τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ.
- Εκκίνθςθ ενεργειϊν για ζνα βιϊςθμο τουριςμό.
- χεδιαςμόσ και εφαρμογι μζτρων για τθν προςταςία των
εδαφϊν.
Οριςμόσ και εφαρμογι ςχεδίων και δράςεων για τθν προςταςία του
εδάφουσ από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων από μεγάλεσ περιοχζσ.

Διακυβζρνθςθ των δθμόςιων διαδικαςιϊν για τθν περιβαλλοντικι
βιωςθμότθτα.
- Αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων των δθμόςιων πολιτικϊν.
Διαχείριςθ των πράςινων διαδικαςιϊν για τισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ.
- Διαχείριςθ των ςυμμετοχικϊν διαδικαςίων των δθμόςιων
πρωτοβουλιϊν για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα.
- χεδιαςμόσ και εφαρμογι μζτρων για τθν προϊκθςθ και τον
ζλεγχο των ιδιωτικϊν οργανιςμϊν ςχετικά με τισ πτυχζσ τθσ
περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ.

Ικανότητεσ

Εφαρμογι δθμόςιων προτφπων και εργαλείων για να προωκθκεί θ
ςυμμετοχι των ιδιωτικϊν φορζων ςτθν υιοκζτθςθ περιβαλλοντικϊν
βιϊςιμων πρακτικϊν.

Διαδικαςία Εργαςίασ

Τλοποίθςθ δράςεων για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα των
κτιρίων.
- υμβουλζσ για τθν επιλογι περιβαλλοντικά βιϊςιμων λφςεων για
τα κτίρια
- Περιβαλλοντικι εκτίμθςθ ενόσ ζργου ι / και κτιρίου.
- Παρακολοφκθςθ των περιβαλλοντικϊν επιδόςεων των κτιρίων.
Η εφαρμογι τεχνικϊν και εργαλείων για τθν ενεργειακι και
περιβαλλοντικι ποιότθτα των κτιρίων.

Δραςτηριότητεσ

Αρμοδιότητεσ

Αρμοδιότητεσ
Αρμοδιότητεσ

Η αξιολόγθςθ τθσ ςυνζπειασ ενόσ ςτοιχείου (προϊόν, διαδικαςία ι
ενζργεια) με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ αναφοράσ για τθν
περιβαλλοντικι βιωςθμότθτα.

Ελάχιςτα προςόντα
Βαςικζσ Γνώςεισ

Αρμοδιότητεσ

Ελάχιςτα προςόντα

Βαςικζσ Γνώςεισ

Η Αναγνϊριςθ των ςυνεπειϊν και των ςχζςεων του εν λόγω
αντικειμζνου ςτθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα.
Η γνϊςθ για τον προςδιοριςμό του πλαιςίου αναφοράσ από τθν
άποψθ των γενικϊν ςτόχων τθσ βιϊςθμθσ ανάπτυξθσ.
- Ζννοιεσ και αρχζσ τθσ βιωςιμότθτασ.
- τρατθγικζσ αναφοράσ για διεκνζσ και ευρωπαϊκό επίπεδο.
- Ρφκμιςθ ενθμερωμζνων δράςεων και προγραμμάτων ςτον
τομζα τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ.
- Οριςμόσ εργαλείων για τθ μζτρθςθ τθσ περιβαλλοντικισ
βιωςιμότθτασ.

Εντοπιςμόσ και αξιοποίθςθ του παραγωγικοφ δυναμικοφ των
παραδοςιακϊν και των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και οι
ορκολογικι χριςθ τουσ.
- Αξιολόγθςθ τθσ ςυνοχισ μιασ εταιρείασ με τισ ενεργειακζσ
πολιτικζσ αναφοράσ.
- Ανάπτυξθ ςυνοπτικϊν δεικτϊν τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ
- Η αναγνϊριςθ των πιο κατάλλθλων τεχνολογιϊν ανάλογα με το
πλαίςιο για τθν παραγωγι ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ
- Οριςμόσ των ειδικϊν δράςεων ςτουσ τομείσ τθσ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ και τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ.
- Ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ ςε περιφερειακό επίπεδο.
- Ποςοτικοποίθςθ και διαχείριςθ των εκπομπϊν που ςχετίηονται
με τθν παραγωγι και τθν κατανάλωςθ ενζργειασ.
- Οφζλθ, εμπόδια και ευκαιρίεσ των τεχνολογιϊν, για τθν
παραγωγι και τθν χριςθ τθσ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ.
- Οι πολιτικζσ για τθν τόνωςθ τθσ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ.

- Επιλογζσ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον τομζα τθσ
κατοικίασ και των παραγωγικϊν χριςεων.
- Κατευκυντιριεσ γραμμζσ και πρότυπα (PAES) για τον ενεργειακό
ςχεδιαςμό ςε περιφερειακό επίπεδο.
- Σεχνικζσ και εργαλεία για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν τθσ
παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ τελικισ ενζργειασ.

Αρμοδιότητεσ

Ελάχιςτα προςόντα

Τλοποίθςθ των δράςεων για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ςφμφωνα
με τα κριτιρια τθσ περιβαλλοντικισ αποτελεςματικότθτασ και τθσ
αποδοτικότθτασ.
- Η ταξινόμθςθ των αποβλιτων ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ
κανόνεσ.
- Οριςμόσ των βζλτιςτων πρακτικϊν όςον αφορά τα εμπόδια και
τισ ευκαιρίεσ για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ.

Βαςικζσ Γνώςεισ

Ρυκμιςτικά και νομοκετικά πρότυπα ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των
αποβλιτων.

Αρμοδιότητεσ

Θζςπιςθ και εφαρμογι τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ με βάςθ τον ζλεγχο,
τθν αξιολόγθςθ και τθν παρακολοφκθςθ με ζνα περιβαλλοντικό
τρόπο.
- Κακιζρωςθ διαδικαςίασ ελζγχου.
- Χριςθ τεχνικϊν και μζςων για τθν περιβαλλοντικι εκτίμθςθ των
ζργων (εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων - ΕΠΕ), των
ςχεδίων και των προγραμμάτων (ςτρατθγικι περιβαλλοντικι
εκτίμθςθ ΠΕ).
- Οριςμόσ ενόσ ςχεδίου παρακολοφκθςθσ
- Εφαρμογι δραςτθριοτιτων ανάκαμψθσ με βάςθ τα
αποτελζςματα τθσ περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ.
- Σεχνικζσ ελζγχου.
- Εργαλεία και πλαίςιο για τθν εκτίμθςθ του περιβάλλοντοσ.
- Μεκοδολογίεσ για τθ δειγματολθψία και τθν ανάλυςθ των
περιβαλλοντικϊν δεδομζνων.
- Σεχνικζσ και τεχνολογίεσ για τθν περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ
των κφριων περιβαλλοντικϊν πτυχϊν.

Ελάχιςτα προςόντα

Βαςικζσ Γνώςεισ

Αρμοδιότητεσ
Ελάχιςτα προςόντα

Βαςικζσ Γνώςεισ

Αρμοδιότητεσ

Η διαχείριςθ των διαφόρων πτυχϊν τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ
Ευκφνθσ (ΕΚΕ) ςε ζνα δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα.
- Προετοιμαςία ενόσ χάρτθ των ενδιαφερομζνων.
- Κακοριςμόσ των βαςικϊν δεικτϊν για τθν εταιρία.
- Προετοιμαςία των εγγράφων (οικονομικζσ καταςτάςεισ και
εκκζςεισ) ςχετικά με τισ επιδόςεισ του οργανιςμοφ.
- Αρχζσ και κανόνεσ για τθν ΕΚΕ.
- Εργαλεία για τθν προετοιμαςία των περιβαλλοντικϊν εκκζςεων
και για τθν επικοινωνία.

Βελτίωςθ των πτυχϊν τθσ βιωςιμότθτασ των διαδικαςιϊν και των
προϊόντων μζςα ςε ζναν οργανιςμό.

Ελάχιςτα προςόντα

-

Χαρακτθριςμόσ των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν ενόσ προϊόντοσ και
μιασ διαδικαςίασ.
Περιγραφι και προςαρμογι των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν,
προκειμζνου να επιτευχκοφν οριςμζνεσ πιςτοποιιςεισ.
Επαλικευςθ και βελτίωςθ του καινοτόμου δυναμικοφ ενόσ
προϊόντοσ και μιασ διαδικαςίασ.
Εργαλεία για τον περιβαλλοντικό χαρακτθριςμό των προϊόντων.
Πρότυπα για τθν περιβαλλοντικι πιςτοποίθςθ προϊόντων.
Πρότυπα για τθν περιβαλλοντικι πιςτοποίθςθ διαδικαςιϊν.
Σεχνικζσ και πρότυπα για τθν ζρευνα και τθν καινοτομία.

Βαςικζσ Γνώςεισ

-

Αρμοδιότητεσ

Οριςμόσ και εφαρμογι ςχεδίων και δράςεων για τθν προςταςία του
εδάφουσ από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων ςε μεγάλεσ περιοχζσ.
- Ανάπτυξθ και ερμθνεία των δεικτϊν ςε περιφερειακό επίπεδο.
- Βιϊςιμοσ χεδιαςμόσ και περιβαλλοντικά κζματα τοπικισ
ςθμαςίασ.
- Πρότυπα και κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τον βιϊςιμο ςχεδιαςμό
και τθν βιϊςιμθ διαχείριςθ του εδάφουσ.
- Σεχνολογίεσ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ.
- υςτιματα και Λφςεισ (δθμόςια και ιδιωτικά) για τθ βιϊςιμθ
κινθτικότθτα.
- Πρακτικι για τθν προςταςία των υδρογεωλογικϊν πόρων
- Ανάλυςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ κατανάλωςθσ του εδάφουσ.
- Όργανα και μζτρα για τθ βιωςιμότθτα των δραςτθριοτιτων και
τουριςτικϊν προοριςμϊν.
- Εργαλεία για τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθσ φυςικισ
κλθρονομιάσ.
- Βζλτιςτεσ πρακτικζσ και κανόνεσ για τθ βιωςιμότθτα των
γεωργικϊν δραςτθριοτιτων.
- Πρότυπα και κανόνεσ για τθν βιϊςιμθ διαχείριςθ των δαςϊν.

Ελάχιςτα προςόντα

Βαςικζσ Γνώςεισ

Αρμοδιότητεσ

Ελάχιςτα προςόντα

Βαςικζσ Γνώςεισ

Εφαρμογι προτφπων και εργαλείων δθμόςιασ κατάςταςθσ για να
προωκθκεί θ ςυμμετοχι των ιδιωτικϊν φορζων ςτθν υιοκζτθςθ
περιβαλλοντικϊν βιϊςιμων πρακτικϊν.
- Αξιολόγθςθ των δθμόςιων πολιτικϊν.
- Εφαρμογι καινοτόμων διαδικαςιϊν δθμοςίων προςλιψεων με
βάςθ πράςινα κριτιρια αγοράσ και δθμόςιεσ προςλιψεισ.
- χεδιαςμόσ ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν που απευκφνονται ςε
ιδιωτικοφσ φορείσ που αφοροφν τισ διαδικαςίεσ λιψθσ
αποφάςεων με δθμόςιο χαρακτιρα.
- Προετοιμαςία ςχεδίων και προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ τθσ
υιοκζτθςθσ βιϊςιμων πρακτικϊν από ιδιωτικοφσ φορείσ.
- Σεχνικζσ και δείκτεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ βιωςιμότθτασ των
δθμόςιων πολιτικϊν.
- Πρότυπα και κριτιρια για πράςινεσ αγορζσ και δθμόςιεσ
προςλιψεισ.
- Σεχνικζσ και εργαλεία για πράςινεσ και καινοτόμεσ αγορζσ και
δθμόςιεσ προςλιψεισ.
- Σεχνικζσ για τθν εφαρμογι ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν.

-

Αρμοδιότητεσ
Ελάχιςτα προςόντα

Βαςικζσ Γνώςεισ

Νομοκεςία και εργαλεία αγοράσ για να προωκθκεί θ υιοκζτθςθ
περιβαλλοντικϊν βιϊςιμων πρακτικϊν από ιδιωτικοφσ φορείσ.

Η εφαρμογι τεχνικϊν και εργαλείων για τθν ενεργειακι και
περιβαλλοντικι ποιότθτα των κτιρίων.
- Εκ των προτζρων αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και οικονομικϊν
πτυχϊν μίασ λφςθσ ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά του κτιρίου.
- Προετοιμαςία τθσ αξιολόγθςθσ του κτιρίου ςφμφωνα με
αναγνωριςμζνα πρότυπα.
- Παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ αναφοράσ ενόσ κτιρίου.
- τρατθγικζσ και βιϊςιμα ςτοιχεία ςχεδιαςμοφ των κτιρίων.
- Βιϊςιμα υλικά και τεχνολογίεσ για τα κτίρια.
- Πρότυπα και εργαλεία για τθν ενεργειακι και περιβαλλοντικι
αξιολόγθςθ ενόσ κτιρίου.
- Σεχνικζσ και εργαλεία για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ενεργειακισ
και περιβαλλοντικισ απόδοςθσ ενόσ κτιρίου.

Κύκλοσ κατάρτιςησ
Είδοσ εκπαίδευςησ
Ο εκπαιδευτικόσ κφκλοσ περιλαμβάνεται ςτθν κατθγορία τθσ μθ-τυπικισ εκπαίδευςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των προτφπων κατάρτιςθσ για επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ που δεν
ςυνεπάγεται θ κατοχι ςυγκεκριμζνων προςόντων ι θ ςυχνότθτα των απαιτοφμενων μακθμάτων και τθσ
ειδικισ εκπαίδευςθσ.

Ονομαςία
Σεχνικόσ για τθν Περιβαλλοντικι Βιωςιμότθτα

Επαγγελματική προφίλ αναφοράσ
Σεχνικόσ για τθν Περιβαλλοντικι Βιωςιμότθτα

Ώρεσ Εκπαίδευςησ
1000

Προώποθέςεισ
Η κατοχι ενόσ διπλϊματοσ / Ανϊτερο Πιςτοποιθτικό Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (BA) ι επαγγελματικά
προςόντα.

Περιγραφή του κύκλου κατάρτιςησ
Οι δικαιοφχοι του προγράμματοσ κατάρτιςθσ κα είναι κυρίωσ νζοι και άνεργοι ενιλικεσ που ζχουν
ολοκλθρϊςει μια προθγοφμενθ εργαςιακι εμπειρία.

Σο δρομολόγιο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ κατάρτιςθσ (ΕΕΚ) προςφζρει ζνα πρόγραμμα ςχεδιαςμζνο για
να παρζχει τισ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ βάςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν ανάπτυξθ των ςτοιχείων
τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ ςε πραγματικζσ επιχειρθςιακζσ ςυνκικεσ.

Για να είναι ςυνεπείσ με αυτι τθ διαδρομι, οι δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ πρζπει να κατευκφνονται
κυρίωσ προσ τθν απόκτθςθ των ακόλουκων γνϊςεων και δεξιοτιτων:

- Αρχζσ και ςτόχοι τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ.
- Περιβαλλοντικι διαχείριςθ των οργανιςμϊν και του εδάφουσ, με αναφορά ςτουσ περιοριςμοφσ και τισ
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ νομοκεςία και τισ πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
- Προχποκζςεισ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τθν πικανι χριςθ τουσ ςε διαφορετικά πλαίςια,
τεχνολογίεσ και ςυςτιματα παραγωγισ και χριςθσ.
- υςτιματα κινιτρων και εργαλεία για τθν υποςτιριξθ τθσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ,
κακϊσ και θ ορκολογικι και αποδοτικι χριςθ τθσ ενζργειασ που παράγεται.
- Χαρακτθριςτικά, κανόνεσ και διαδικαςίεσ για τον κατάλλθλο χειριςμό, αποκικευςθ και επεξεργαςία των
αποβλιτων.
- Ανάλυςθ των περιβαλλοντικϊν παραγόντων (βιοτικϊν και αβιοτικϊν) και τισ ςχζςεισ τουσ με
ανκρωπογενείσ παράγοντεσ.
- Η χριςθ τεχνικϊν επιτιρθςθσ, ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ των περιβαλλοντικϊν παραμζτρων και θ
επακόλουκθ ταυτοποίθςθ των διορκωτικϊν μζτρων.
- Εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων μίασ οργάνωςθσ, κακϊσ και οριςμόσ των πιο κατάλλθλων
δεικτϊν για τθ διαχείριςθ και τθ λογιςτικι ςτισ εκκζςεισ.
- Η εφαρμογι εργαλείων για τθ ςωςτι διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν μίασ διαδικαςίασ
παραγωγισ με ςκοπό τον ζλεγχο και τθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που ςχετίηονται με
αυτό.
- Η χριςθ περιβαλλοντικϊν προτφπων πιςτοποίθςθσ και θ γνϊςθ των δυνατοτιτων τθσ, όςον αφορά τθ
βελτίωςθ του προϊόντοσ / υπθρεςίασ και τθ βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ.
- Η εφαρμογι εργαλείων μάρκετινγκ και επικοινωνίασ ςφμφωνα με τισ πολιτικζσ τθσ περιβαλλοντικισ
βιωςθμότθτασ.
- Η δυνατότθτα για να εξαςφαλιςτεί μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα,
που να είναι ςε κζςθ να ςυμβιβάςει τα ςυμφζροντα τθσ οργάνωςθσ τθσ αναφοράσ, το πλαίςιο ςτο οποίο
λειτουργεί, τουσ καταναλωτζσ και τθν τοπικι κοινότθτα, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ
Ευκφνθσ (ΕΚΕ )
- Η εκτίμθςθ των επιπτϊςεων ςτθν αλλαγι του κλίματοσ μιασ δραςτθριότθτασ, ενόσ προϊόντοσ ι μιασ
υπθρεςίασ προκειμζνου να κεςμοκετθκοφν ςτόχοι για τθ βελτίωςθ ι / και τθ δθμιουργία επικοινωνιακϊν
δράςεων για το κζμα.
- Η κζςπιςθ πολιτικϊν και μζτρων για τθν ανάπτυξθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τθσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.
- Η υποςτιριξθ για τον κακοριςμό δράςεων για τθ διαχείριςθ τθσ χριςθσ του εδάφουσ και τθσ

υδρογεωλογικισ ιςορροπίασ.
- υμβουλζσ για τθν βιϊςιμθ διαχείριςθ του εδάφουσ και για τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων που
ςχετίηονται με το ςχεδιαςμό και τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ.
- Η αξιολόγθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των κτιρίων και θ υποςτιριξθ ςτθν επιλογι υλικϊν και λφςεων
για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ και περιβαλλοντικισ απόδοςθσ των κτιρίων.
- Βαςικζσ γνϊςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαχείριςθσ και του ςχεδιαςμοφ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ
μζςω των μζτρων που βελτιςτοποιοφν τισ δθμόςιεσ μεταφορζσ, τθν ανάπτυξθ τθσ κινθτικότθτασ του πεηοφ
ι του ποδθλάτθ, τθ διαχείριςθ των χϊρων ςτάκμευςθσ και των μζτρων πλθρωμισ για οδικι χριςθ.
- Μεκοδολογίεσ για τθν βιϊςθμθ ανάπτυξθ του τουριςμοφ.
- Η βιϊςθμθ διαχείριςθ των γεωργικϊν και δαςικϊν περιοχϊν
- Η ενςωμάτωςθ των περιβαλλοντικϊν κριτθρίων ςτισ διαδικαςίεσ προμθκειϊν και ςφναψθσ ςυμβάςεων
- Η ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ όλων των ενδιαφερομζνων φορζων ςτο
ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι αποτελεςματικϊν πολιτικϊν για τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα.

Λίςτα των ενοτήτων κατάρτιςησ
Νούμερο
1

Ενότητα

2

Ενζργεια

3

Απόβλθτα

4

Περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ,
ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ

5

Βιωςιμότθτα προϊόντων και
διαδικαςιϊν
χεδιαςμόσ και βιϊςιμθ
διαχείριςθ του εδάφουσ

6
7

8

Ειςαγωγι ςτθν Βιωςθμότθτα

Ώρεσ
28

Εργαλεία

εκμάκθςθ μζςα από το
ντοκιμαντζρ
64 εκμάκθςθ μζςα από το
ντοκιμαντζρ
64 εκμάκθςθ μζςα από το
ντοκιμαντζρ
68 εκμάκθςθ μζςα από το
ντοκιμαντζρ
Απαραίτθτα υλικά για
τισ αςκιςεισ
112 εκμάκθςθ μζςα από το
ντοκιμαντζρ
134 εκμάκθςθ μζςα από το
ντοκιμαντζρ

Σρόποσ

κεωρθτικό μάκθμα
κεωρθτικό μάκθμα
κεωρθτικό μάκθμα
κεωρθτικό μάκθμα
Πρακτικζσ αςκιςεισ

κεωρθτικό μάκθμα
κεωρθτικό μάκθμα

Εργαλεία δθμόςιασ
πρωτοβουλίασ για τθν
βιωςιμότθτα
Βιϊςιμεσ καταςκευζσ

36

εκμάκθςθ μζςα από το
ντοκιμαντζρ

κεωρθτικό μάκθμα

84

εκμάκθςθ μζςα από το
ντοκιμαντζρ
Απαραίτθτα υλικά για
τισ αςκιςεισ

κεωρθτικό μάκθμα
Πρακτικζσ αςκιςεισ

ΣΕΛΙΚΟ ΣΕΣ

10

ΠΡΑΚΣΙΚΕ
ύνολο Ώρεσ

400
1.000

Λεπτομερήσ περιγραφή των ενοτήτων κατάρτιςησ
Ενότθτα εκπαίδευςθσ

Διαδικαςία
εργαςίασ

Δραςτθριότθτεσ

Ικανότθτεσ

Ελάχιςτα
Προςόντα

Βαςικζσ Γνϊςεισ

Πρακτικζσ δεξιότθτεσ

1

Η κατάταξθ μιασ
δραςτθριότθτασ,
μιασ διαδικαςίασ ι
ενόσ προϊόντοσ ςε
ςχζςθ με τισ αρχζσ
και τισ πολιτικζσ που
εφαρμόηονται για
τθν περιβαλλοντικι
βιωςιμότθτα

- Προςδιοριςμόσ των
ενθμερωμζνων
βιβλιογραφικϊν
πθγϊν
- Πρόςβαςθ ςτα
ζγγραφα (νομικϊν
και τεχνικϊν
κανονιςμϊν)

Η αξιολόγθςθ τθσ ςυνζπειασ
ενόσ ςτοιχείου (προϊόν,
διαδικαςία ι ενζργεια) με
τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ
αναφοράσ για τθν
περιβαλλοντικι
Βιωςιμότθτα

- Ο προςδιοριςμόσ
των ςυνζπειων και
οι ςχζςεισ του εν
λόγω αντικειμζνου
ςτθν
περιβαλλοντικι
Βιωςιμότθτα
- Η γνϊςθ για τον
προςδιοριςμό του
πλαιςίου
αναφοράσ από τθν
άποψθ των
γενικϊν ςτόχων
τθσ βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ

Ζννοιεσ και αρχζσ
τθσ Βιωςιμότθτασ

-

2

Ειςαγωγι ςτθν
βιωςιμότθτα

Ενζργεια

Η εφαρμογι, ςε
δθμόςιουσ και
ιδιωτικοφσ
οργανιςμοφσ,
μζτρων για τθ
χριςθ ανανεϊςιμων
πθγϊν ενζργειασ και
τθν ορκολογικι
χριςθ τθσ ενζργειασ

- Η τεχνικι /
οικονομικι
αξιολόγθςθ τθσ
χριςθσ των
ςυγκεκριμζνων
λφςεων για τθν
παραγωγι
ενζργειασ από
ανανεϊςιμεσ πθγζσ

Ο εντοπιςμόσ και θ
αξιοποίθςθ των
δυνατοτιτων παραγωγισ
των παραδοςιακϊν και των
ανανεϊςιμων πθγϊν
ενζργειασ και θ ορκολογικι
χριςθ τουσ

-

-

Η Αξιολόγθςθ
τθσ ςυνοχισ
μιασ εταιρίασ με
τισ ενεργειακζσ
πολιτικζσ
αναφοράσ
Η Ανάπτυξθ
ςυνοπτικϊν
δεικτϊν τθσ

-

Η ζννοια τθσ βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ
Οι Αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ
για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ

τρατθγικζσ
αναφοράσ ςε
διεκνζσ και
ευρωπαϊκό επίπεδο

Η Ορολογία τθσ νομοκεςίασ

Ενθμερωμζνο
πλαίςιο δράςεων
και προγραμμάτων
ςτον τομζα τθσ
περιβαλλοντικισ
Βιωςιμότθτασ
Ο Οριςμόσ των
εργαλείων για τθ
μζτρθςθ τθσ
περιβαλλοντικισ
βιωςιμότθτασ

Κφρια ευρωπαϊκά πρότυπα
αναφοράσ

Σα οφζλθ, τα
εμπόδια και οι
ευκαιρίεσ των
βαςικϊν
τεχνολογιϊν για τθν
παραγωγι και τθν
χριςθ τθσ ενζργειασ
από ανανεϊςιμεσ
πθγζσ

χζδια και κοινζσ χριςεισ τθσ
θλιακισ, αιολικισ, βιομάηασ,
γεωκερμικισ και
υδροθλεκτρικισ

Περιβαλλοντικοί δείκτεσ
(χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ)

Ενότθτα εκπαίδευςθσ

Διαδικαςία
εργαςίασ

Δραςτθριότθτεσ

Ικανότθτεσ

- Η τιριξθ των
οργανϊςεων ςτο
ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ μζτρων
για τθν παραγωγι
και τθ χριςθ των
ανανεϊςιμων
πθγϊν ενζργειασ ωσ
ςυνάρτθςθ των
ειδικϊν ςυνκθκϊν
- Η προϊκθςθ
δραςτθριοτιτων για
τθν ςωςτι χριςθ
τθσ ενζργειασ ςε
δθμόςιουσ χϊρουσ
και ιδιωτικοφσ

3

Απόβληηα

Η ςλοποίηζη
δπάζεων για ηη
βιώζιμη διασείπιζη
ηων αποβλήηων

- υντονιςμόσ τθσ
διαχείριςθσ των
αποβλιτων ςε μια
εταιρεία
- χεδιαςμόσ
ςυςτθμάτων
διαχείριςθσ των

Ελάχιςτα
Προςόντα
ενεργειακισ
απόδοςθσ
- Η αναγνϊριςθ
των πιο
κατάλλθλων
τεχνολογιϊν
ανάλογα με το
πλαίςιο για τθν
παραγωγι
ενζργειασ από
ανανεϊςιμεσ
πθγζσ
- Ο οριςμόσ των
ειδικϊν
δράςεων ςτουσ
τομείσ τθσ
εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ και
τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ
- Ο ενεργειακόσ
ςχεδιαςμόσ ςε
περιφερειακό
επίπεδο
-Η
ποςοτικοποίθςθ
και θ διαχείριςθ
των εκπομπϊν
που ςχετίηονται
με τθν
παραγωγι και
τθν κατανάλωςθ
ενζργειασ

Η ςλοποίηζη δπάζεων για
ηη διασείπιζη ηων
αποβλήηων, ζύμθωνα με ηα
κπιηήπια ηηρ
πεπιβαλλονηικήρ
αποηελεζμαηικόηηηαρ και
ηηρ αποδοηικόηηηαρ

- Η ταξινόμθςθ
των αποβλιτων
ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ
προδιαγραφζσ
- Ο οριςμόσ των
βζλτιςτων

Βαςικζσ Γνϊςεισ

Πρακτικζσ δεξιότθτεσ

Πολιτικζσ τόνωςθσ
των ΑΠΕ

-

υςτιματα ανανεϊςιμων
τιμϊν κινιτρων
φςτθμα Πράςινων
Πιςτοποιθτικϊν

Επιλογζσ για τθν
εξοικονόμθςθ
ενζργειασ ςτον
τομζα τθσ κατοικίασ
και τθσ παραγωγικισ
χριςθσ

- Κριτιρια για τθν επιλογι
αποτελεςματικϊν τεχνολογιϊν
για τθν παραγωγι θλεκτρικισ
και κερμικισ ενζργειασ
- Βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ

Κατευκυντιριεσ
γραμμζσ και
πρότυπα (PΑES) για
τον ενεργειακό
ςχεδιαςμό ςε
περιφερειακό
επίπεδο

- υμφωνία Δθμάρχων και
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν
εφαρμογι
- θμεία αναφοράσ ςτον τομζα
τθσ ενζργειασ και τθσ
τρατθγικισ εκπομπϊν (202020)

Σεχνικζσ και
εργαλεία για τον
υπολογιςμό των
εκπομπϊν από τθν
παραγωγι και τθν
κατανάλωςθ τελικισ
ενζργειασ

- Η Διεξαγωγι μιασ απογραφισ
των εκπομπϊν αναφοράσ
- Χριςθ και εφαρμογι των
ςυντελεςτϊν εκπομπϊν

Ρυκμιςτικά και
νομοκετικά πρότυπα
ςτον τομζα τθσ
διαχείριςθσ των
αποβλιτων

- Η χριςθ κωδικϊν LER
- Η χριςθ διαφορετικϊν τρόπων
καταγραφισ τθσ μεταφοράσ και
φόρτωςθσ / εκφόρτωςθ
- Η χριςθ θλεκτρονικϊν
ςυςτθμάτων για τθν
παρακολοφκθςθ των αποβλιτων

Ενότθτα εκπαίδευςθσ

4

Περιβαλλοντικι
ανάλυςθ,
αξιολόγθςθ και
παρακολοφκθςθ

Διαδικαςία
εργαςίασ

Περιβαλλοντικι
ανάλυςθ,
αξιολόγθςθ και
παρακολοφκθςθ

Δραςτθριότθτεσ
αποβλιτων των
δθμόςιων και των
ιδιωτικϊν φορζων
- Η υλοποίθςθ
δράςεων για τθ
μεγιςτοποίθςθ
των ευκαιριϊν για
τθν ανάκτθςθ, τθν
ανακφκλωςθ και
τθν
επαναχρθςιμοποίθςθ των
αποβλιτων
χεδιαςμόσ και
ανάπτυξθ τθσ
περιβαλλοντικισ
ανάλυςθσ
Περιβαλλοντικι
εκτίμθςθ των
ζργων, των
ςχεδίων και των
προγραμμάτων
Ανάπτυξθ των
δραςτθριοτιτων
παρακολοφκθςθσ
των ςθμαντικϊν
περιβαλλοντικϊν
ηθτθμάτων και θ
εφαρμογι
διορκωτικϊν
ενεργειϊν

Ικανότθτεσ

Ελάχιςτα
Προςόντα

Βαςικζσ Γνϊςεισ

Πρακτικζσ δεξιότθτεσ

Σεχνικζσ Ελζγχου

τάνταρ ISO 19001

Εργαλεία και
πλαίςιο για τθν
περιβαλλοντικι
εκτίμθςθ

Application to the projects of the
procedures laid down by the
European and national
legislation for EIA / SEA

Μζκοδοι
δειγματολθψίασ και
ανάλυςθσ των
περιβαλλοντικϊν
δεδομζνων
Σεχνικζσ και
τεχνολογίεσ για τθν
περιβαλλοντικι
αποκατάςταςθ των
κφριων
περιβαλλοντικϊν
πτυχϊν

-χζδια δειγματολθψίασ
- υςτιματα δειγματολθψίασ
- Δοκιμι και ανάλυςθ των
δειγμάτων

πρακτικϊν όςον
αφορά τα
εμπόδια και τισ
ευκαιρίεσ για τθν
εφαρμογι τθσ
νομοκεςίασ

Η κζςπιςθ και θ εφαρμογι
διαδικαςίων ςυνεχισ
βελτίωςθσ με βάςθ τον
ζλεγχο, τθν αξιολόγθςθ και
τθν παρακολοφκθςθ με
περιβαλλοντικι προοπτικι

-

-

-

-

Η κακιζρωςθ
μιασ
διαδικαςίασ
ελζγχου
Η χριςθ
τεχνικϊν και
μζςων για τθν
εκτίμθςθ των
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων
των ζργων
(εκτίμθςθ των
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων
- ΕΠΕ), τα ςχζδια
και τα
προγράμματα
(ΠΕ - SEA)
Ο οριςμόσ ενόσ
ςχεδίου
παρακολοφκθςθσ
Περιβαλλοντικζσ
δράςεισ
αποκατάςταςθσ
με βάςθ τα
αποτελζςματα
τθσ

υςτιματα επεξεργαςίασ για τθ
βιολογικι, χθμικι και φυςικι
αποκατάςταςθ των ρυπαςμζνων
τόπων.

Ενότθτα εκπαίδευςθσ

Διαδικαςία
εργαςίασ

Δραςτθριότθτεσ

Ικανότθτεσ

Ελάχιςτα
Προςόντα

Βαςικζσ Γνϊςεισ

Πρακτικζσ δεξιότθτεσ

Αρχζσ και κανόνεσ
για τθν ΕΚΕ

Προγράμματα ΕΚΕ ςφμφωνα με
τα πρότυπα για τθν υλοποίθςθ
των πρωτοβουλιϊν ΕΚΕ (Global
Compact των Ηνωμζνων Εκνϊν
(UN Global Compact), SA8000,
ISO 26000

Εργαλεία για τθν
εκπόνθςθ
περιβαλλοντικϊν
εκκζςεων και
επικοινωνίασ

-

Εργαλεία για τον
περιβαλλοντικό
χαρακτθριςμό των
προϊόντων
Πρότυπα για τθν
περιβαλλοντικι
πιςτοποίθςθ
προϊόντων

- Εφαρμογι τθσ ΑCV / LCC
(κόςτοσ κφκλου ηωισ)
- Ο υπολογιςμόσ του
αποτυπϊματοσ του άνκρακα
- Διαδικαςίεσ για τθ λιψθ
οικολογικϊν ςθμάτων τφπου I,
II, III
- Εφαρμογι και ζλεγχοσ των
κριτθρίων για το Ευρωπαϊκό
Οικολογικό ιμα και το
διεκνζσ ςφςτθμα EPD
(Περιβαλλοντικι Διλωςθ
Προϊόντοσ)
- υςτιματα Περιβαλλοντικισ
Διαχείριςθσ ςφμφωνα με το
πρότυπο ISO 14001
- υςτιματα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ ςφμφωνα με το
EMAS
Τλοποίθςθ δράςεων που
ςυνάδουν με το οικο-καινοτόμο
Ευρωπαϊκό χεδίο Δράςθσ

παρακολοφκθςθσ του
περιβάλλοντοσ
5

Βιωςιμότθτα των
προϊόντων και των
διαδικαςιϊν

Η διαχείριςθ των
πολιτικϊν για τθν
ΕΚΕ (Εταιρικι
Κοινωνικι Ευκφνθ)
των οργανϊςεων

- Ανάλυςθ των
περιβαλλοντικϊν
απαιτιςεων ενόσ
προϊόντοσ ι μασ
ιυπθρεςίασ
- Η εφαρμογι μζτρων
για τθν επίτευξθ τθσ
περιβαλλοντικισ
πιςτοποίθςθσ ενόσ
προϊόντοσ ι μιασ
διαδικαςίασ
- Η Ανάπτυξθ οικοκαινοτόμων
δραςτθριοτιτων για
τα προϊόντα ι τισ
διαδικαςίεσ
- Τποβολι ζκκεςθσ
για τισ οικονομικζσ
πτυχζσ και τθ
ςυμπεριφορά ενόσ
οργανιςμοφ όςον
αφορά τθ
βιωςιμότθτα

Διαχείριςθ των διαφόρων
πτυχϊν τθσ ΕΚΕ από
δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα

Η βελτίωςθ των πτυχϊν τθσ
βιωςιμότθτασ των
διαδικαςιϊν και των
προϊόντων μζςα ςε ζναν
οργανιςμό

- Προετοιμαςία ενόσ
χάρτθ των
ενδιαφερομζνων
- Οριςμόσ των
βαςικϊν δεικτϊν για
τθν εταιρεία
- H προετοιμαςία
των εγγράφων
(οικονομικζσ
καταςτάςεισ και
εκκζςεισ) ςχετικά
με τισ επιδόςεισ
του οργανιςμοφ
- Ο χαρακτθριςμόσ
των
περιβαλλοντικϊν
πτυχϊν του
προϊόντοσ και μιασ
διαδικαςίασ
- Η περιγραφι και θ
προςαρμογι των
περιβαλλοντικϊν
πτυχϊν,
προκειμζνου να
επιτευχκοφν
οριςμζνεσ
πιςτοποιιςεισ
- Η επαλικευςθ και
βελτίωςθ του
καινοτόμου
δυναμικοφ ενόσ
προϊόντοσ και μιασ
διαδικαςίασ

Πρότυπα για τθν
περιβαλλοντικι
πιςτοποίθςθ μιασ
διαδικαςίασ

Σεχνικζσ και
πρότυπα για τθν
ζρευνα και τθν
καινοτομία

-

Οικονομικι και
περιβαλλοντικι
βιωςιμότθτα
Golbal Reporting Initiative
(αναφορζσ βιωςιμότθτασ)

Ενότθτα εκπαίδευςθσ

Διαδικαςία
εργαςίασ

Δραςτθριότθτεσ

Ικανότθτεσ

Ελάχιςτα
Προςόντα

Βαςικζσ Γνϊςεισ

Πρακτικζσ δεξιότθτεσ
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Ο ςχεδιαςμόσ και θ
βιϊςιμθ χριςθ του
εδάφουσ

- Τλοποίθςθ δράςεων
για τθ βιϊςιμθ
κινθτικότθτα
εμπορευμάτων και
προςϊπων
- Λιψθ μζτρων για τθ
βιϊςιμθ διαχείριςθ
των φυςικϊν
πόρων, τθσ
γεωργίασ και τθσ
δαςοκομίασ.
- Εκκίνθςθ ενεργειϊν
για τον βιϊςιμο
τουριςμό
- χεδιαςμόσ και
εφαρμογι μζτρων
για τθν προςταςία
των εδαφϊν

Οριςμόσ και εφαρμογι
ςχεδίων και δράςεων για
τθν προςταςία του εδάφουσ
από τθν ανάλυςθ των
δεδομζνων από μεγάλεσ
περιοχζσ

- Η ανάπτυξθ και θ
ερμθνεία των
δεικτϊν ςε
περιφερειακό
επίπεδο
- Βιϊςιμοσ
Ολοκλθρωμζνοσ
χεδιαςμόσ και
περιβαλλοντικά
κζματα τοπικισ
ςθμαςίασ

Πρότυπα και
κατευκυντιριεσ
γραμμζσ για τον
βιϊςιμο ςχεδιαςμό
του εδάφουσ
Σεχνολογίεσ για
βιϊςιμεσ μεταφορζσ

Προετοιμαςία ςχεδίων για τθ
βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ ςε
μια περιοχι

υςτιματα και
λφςεισ για τθ
βιϊςιμθ
κινθτικότθτα
(δθμόςια και
ιδιωτικι)
Πρακτικι για τθν
προςταςία των
υδρογεωλογικϊν
πόρων
Πρακτικζσ
αξιολόγθςθσ τθσ
χριςθσ του εδάφουσ
Μζςα και μζτρα για
τθν βιωςιμότθτα
δραςτθριοτιτων και
προοριςμϊν
Εργαλεία για τθ
διατιρθςθ τθσ
βιοποικιλότθτασ και
τθσ φυςικισ
κλθρονομιάσ
Βζλτιςτεσ πρακτικζσ
και πρότυπα για τθ
βιωςιμότθτα των
γεωργικϊν
δραςτθριοτιτων
Ππόηςπα για ηη
βιώζιμη διασείπιζη
ηων δαζών

Βιϊςιμθ αξιολόγθςθ των
υπθρεςιϊν μεταφοράσ

χεδιαςμόσ και
βιϊςιμθ διαχείριςθ
του εδάφουσ

Περιβαλλοντικι εκτίμθςθ ενόσ
ςυνόλου οχθμάτων

Επεξεργαςία και ανάλυςθ των
δεικτϊν που ςχετίηονται με τισ
πλθμμφρεσ και τισ κατολιςκιςεισ
Αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ του
εδἀφουσ ςε ςχζςθ με βαςικζσ
παραμζτρουσ
- Περιβαλλοντικι πιςτοποίθςθ
των τουριςτικϊν προοριςμϊν
- Αξιολόγθςθ τθσ
χωρθτικότθτασ
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ
φυςικϊν περιοχϊν

- Σεχνικζσ ολοκλθρωμζνθσ
παραγωγισ
- Σεχνικζσ Βιολογικισ Γεωργίασ

- Η αξιολόγθςθ τθσ
ςυμμόρφωςθσ τθσ διαχείριςθσ
των δαςϊν
- Εκτίμθςθ ςφμφωνα με τθν
αλυςίδα τθσ επιμζλειασ

Ενότθτα εκπαίδευςθσ

Διαδικαςία
εργαςίασ

Δραςτθριότθτεσ

Ικανότθτεσ

Ελάχιςτα
Προςόντα

Βαςικζσ Γνϊςεισ

Πρακτικζσ δεξιότθτεσ
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Η διακυβζρνθςθ
των δθμόςιων
διαδικαςιϊν για τθν
περιβαλλοντικι
βιωςιμότθτα

- Αξιολόγθςθ των
επιπτϊςεων των
δθμόςιων πολιτικϊν
- Διαχείριςθ
πράςινων
διαδικαςιϊν για τισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
- Διαχείριςθ των
ςυμμετοχικϊν
διαδικαςίων των
δθμόςιων
πρωτοβουλιϊν για
τθν περιβαλλοντικι
βιωςιμότθτα
- χεδιαςμόσ και
εφαρμογι μζτρων
για τθν προϊκθςθ
και τον ζλεγχο των
ιδιωτικϊν
οργανιςμϊν ςχετικά
με τθν
περιβαλλοντικι
βιωςιμότθτα

Εφαρμογι προτφπων και
εργαλείων δθμόςιασ
κατάςταςθσ για τθν
προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ
των ιδιωτικϊν φορζων ςτθν
υιοκζτθςθ περιβαλλοντικά
βιϊςιμων πρακτικϊν

- Η αξιολόγθςθ των

Σεχνικζσ και δείκτεσ
για τθν αξιολόγθςθ
τθσ βιωςιμότθτασ
των δθμόςιων
πολιτικϊν

Εκτίμθςθ των επιπτϊςεων ενόσ
ςχεδίου / προγράμματοσ δράςθσ

Πρότυπα και
κριτιρια για τισ
Πράςινεσ Δθμόςιεσ
υμβάςεισ

Προετοιμαςία των τεχνικϊν
εγγράφων ςτο πλαίςιο των
διαδικαςιϊν προμθκειϊν και
ςφναψθσ ςυμβάςεων ςφμφωνα
με περιβαλλοντικά κριτιρια

Σεχνικζσ και
εργαλεία για τισ
Πράςινεσ και
καινοτόμεσ
Δθμόςιεσ υμβάςεισ
(ΠΔ και IPP)
Σεχνικζσ για τθν
εφαρμογι
ςυμμετοχικϊν
διαδικαςιϊν

υμμετοχι τθσ ανάλυςθσ τθσ
αγοράσ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ
τθσ αγοράσ

Νομοκεςία και μζςα
αγοράσ για τθν
προωκιςθ τθσ
υιοκζτθςθσ
περιβαλλοντικά
βιϊςιμων πρακτικϊν
από ιδιωτικοφσ
φορείσ
τρατθγικζσ και
ςτοιχεία βιϊςιμου
ςχεδιαςμοφ των
κτιρίων

Εφαρμογι των μθχανιςμϊν τθσ
αγοράσ και των ςυςτθμάτων
περιβαλλοντικϊν φόρων

Βιϊςιμα υλικά και
τεχνολογίεσ για
κτίρια

- Η επιλογι των υλικϊν
- υςτιματα ενζργειασ και
πακθτικόσ εξαεριςμόσ
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Εργαλεία δθμόςιασ
πρωτοβουλίασ για
τθν Βιωςιμότθτα

Βιϊςιμεσ
καταςκευζσ

Τλοποίθςθ δράςεων
για τθν
περιβαλλοντικι
βιωςιμότθτα των
κτιρίων

- υμβουλζσ για τθν
επιλογι
περιβαλλοντικά
βιϊςιμων λφςεων
για τα κτίρια
- Περιβαλλοντικι
εκτίμθςθ ενόσ ζργου
ι / και ζνοσ κτιρίου

Η εφαρμογι τεχνικϊν και
εργαλείων για τθν
ενεργειακι και
περιβαλλοντικι ποιότθτα
των κτιρίων

δθμόςιων πολιτικϊν
- Εφαρμογι
καινοτόμων
διαδικαςιϊν
ςφναψθσ
ςυμβάςεων με
βάςθ τα κριτιρια
αγοράσ και τισ
πράςινεσ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ.
- χεδιαςμόσ
ςυμμετοχικϊν
διαδικαςιϊν που
απευκφνονται ςε
ιδιωτικοφσ φορείσ
που ςχετίηονται με
τισ διαδικαςίεσ
λιψθσ αποφάςεων
δθμόςιου
χαρακτιρα
- Προετοιμαςία
ςχεδίων και
προγραμμάτων για
τθν προϊκθςθ τθσ
υιοκζτθςθσ
βιϊςιμων
πρακτικϊν από
ιδιωτικοφσ φορείσ

- Εκ ηων πποηέπων
αξιολόγηζη ηων
ηεσνικών και
οικονομικών πηςσών
ηηρ λύζηρ ζε ζσέζη
με ηα σαπακηηπιζηικά
ηος κηιπίος
- Προετοιμαςία τθσ
αξιολόγθςθσ του

- Διαχείριςθ Forums και
ςυηθτιςεισ
- Η χριςθ εργαλείων για τθν
πρόςβαςθ ςε περιβαλλοντικζσ
πλθροφορίεσ

-

Βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ
Επιλογι του ςχιματοσ και
τθσ κζςθσ των κτιρίων

Ενότθτα εκπαίδευςθσ

Διαδικαςία
εργαςίασ

Δραςτθριότθτεσ
- Παρακολοφκθςθ
των
περιβαλλοντικϊν
επιδόςεων των
κτιρίων

Ικανότθτεσ

Ελάχιςτα
Προςόντα

Βαςικζσ Γνϊςεισ

Πρακτικζσ δεξιότθτεσ

κτιρίου ςφμφωνα
με τα
αναγνωριςμζνα
πρότυπα.
- Παρακολοφκθςθ
των βαςικϊν
εργαλείων
απόδοςθσ ενόσ
κτιρίου

Πρότυπα και
εργαλεία για τθν
ενεργειακι και
περιβαλλοντικι
αξιολόγθςθ ενόσ
κτιρίου
Σεχνικζσ και
εργαλεία για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ
ενεργειακισ και
περιβαλλοντικισ
απόδοςθσ ενόσ
κτιρίου

Η χριςθ διαφορετικϊν
ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ
(BREEAM, HQE, LEED, ...)

Χριςθ βαςικοφ εξοπλιςμοφ
(κερμικζσ κάμερεσ, αιςκθτιρεσ
ροισ κερμότθτασ, υπζρυκρα
κερμόμετρα ...)

Τεςτ αξιολόγηςησ
Σο τελικό τεςτ αξιολόγθςθσ περιλαμβάνει:

1) Ζνα τεχνικὀ τεςτ, χρθςιμοποιϊντασ ζνα ερωτθματολόγιο για τθν επαλικευςθ των κεωρθτικϊν γνϊςεων
που αποκτικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ
2) Μια ατομικι ςυνζντευξθ

Εργαλεία
Εργαλεία για τθν εκμάκθςθ

Σα υλικά που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διάρκεια των διαλζξεων κακϊσ και τισ ςφνκετεσ παρουςιάςεισ ςε
θλεκτρονικι μορφι που παραςκευάηονται από κακθγθτζσ ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρζπει
να περιλαμβάνονται τουλάχιςτον από τα ακόλουκα ςτοιχεία:

- Αποςπάςματα από τουσ κανονιςμοφσ που ςχετίηονται με τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα
- Αντίγραφα των μεγάλων τεχνικϊν προτφπων για εκπαιδευτικζσ χριςεισ (ISO 14001, ISO 26000, AA1000,
SA8000, ...)
- Λίςτεσ επαλικευςθσ για περιβαλλοντικοφσ ελζγχουσ
- Παραδείγματα ςχεδίων βιϊςιμθσ ενζργειασ για δθμόςιεσ διοικιςεισ
- Παραδείγματα εγγράφων για τθν ςωςτι διαχείριςθ των αποβλιτων
- Παραδείγματα ςχεδίων περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ
- Παραδείγματα τεχνικϊν εκκζςεων που ςυντάχκθκαν ωσ μζροσ των διαδικαςιϊν τθσ EIA / SEA
- Παραδείγματα εκκζςεων βιωςιμότθτασ δθμόςιων και ιδιωτικϊν εταιρειϊν
- Παραδείγματα προδιαγραφϊν των δθμόςιων ςυμβάςεων που πλθροφν τα κριτιρια για τισ πράςινεσ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.
- Παραδείγματα από βιϊςιμα οικοδομικά ζργα
- Παραδείγματα εκκζςεων που ςχετίηονται με τθν ενεργειακι και τθν περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ των
κτιρίων
Τλικά υποςτιριξθσ για τισ αςκιςεισ

Οι πρακτικζσ αςκιςεισ παρζχονται ςτισ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ για τισ οποίεσ υπάρχει μεγαλφτερθ
ανάγκθ να ενιςχυκοφν, μζςω πρακτικϊν μακθμάτων, οι γνϊςεισ που ζχουν αποκτθκεί μζςω κεωρθτικϊν
μακθμάτων.

Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει λοιπόν να προςφζρει:

- Μια ςειρά από λίςτεσ επαλικευςθσ για τθν προςομοίωςθ περιβαλλοντικϊν ελζγχων και αναλφςεων τθσ
διαδικαςίασ και των προϊόντων που προζρχονται από περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ που ζχουν
προθγουμζνωσ προετοιμαςτεί από το δάςκαλο
- Παραδείγματα εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται για τθ δειγματολθψία και τθν ανάλυςθ των
περιβαλλοντικϊν πτυχϊν
- Ζνα ςφνολο κατάλλθλων εργαλείων για τθν ανάπτυξθ ενόσ ενεργειακοφ ελζγχου (αςφρματοι αιςκθτιρεσ
για τθ μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ, κάμερεσ κερμικισ απεικόνιςθσ, αιςκθτιρεσ ροισ κερμότθτασ,
καταγραφικό (data logger) ...).
- Ζνασ χϊροσ μζςα ςτο κτίριο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να καταδείξουμε πϊσ να διαχειριςτοφμε
τα μζςα.

