BUILD UP Skills UPSWING E‐BULLETIN | Τεύχος Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών

1

BUILD UP
Skills
UPSWING
e-bulletin
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η εθνική δράση BUILD UP Skills UPSWING, η οποία
υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για
την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε ως στόχο
την ανάπτυξη κατάλληλων σχημάτων πιστοποίησης
προσόντων
και
προγραμμάτων
επαγγελματικής
κατάρτισης για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων
σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας για τους:
i. τεχνικούς μόνωσης
ii. αλουμινοσιδηροκατασκευαστές
iii. εγκαταστάτες και συντηρητές καυστήρων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης
BUILD UP Skills UPSWING για τους
αλουμινοσιδηροκατασκευαστές
Περιγραφή προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού

Ακολουθώντας τις προτεραιότητες και συστάσεις του
Οδικού Χάρτη Προσόντων για την Ελλάδα, που
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου BUS‐GR (Ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία BUILD UP Skills ‐ Πυλώνας Ι), η δράση Build
Up Skills εστίασε:
> στην επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμ‐
μάτων και την έγκριση τους από τον ΕΟΠΠΕΠ,
ενσωματώνοντας νέες δεξιότητες για εφαρμογές
ενεργειακής αποδοτικότητας,
> στον καθορισμό των απαιτήσεων και κανόνων του
σχήματος πιστοποίησης, με ενεργή συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων ομάδων, ώστε να ανταποκρίνεται στις
πραγματικές ανάγκες της αγοράς,
> στην διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης
με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωσή τους,
> στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα
με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο,
> στην αναγνώριση και εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα των
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και
πιστοποίησης προσόντων.

Πιστοποιημένοι αλουμινοσιδηροκατασκευαστές
49 πιστοποιημένοι αλουμινοσιδηροκατασκευαστές σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη

Περισσότερες πληροφορίες για την εθνική δράση
BUILD UP Skills UPSWING:

www.skills‐upswing.eu
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Πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης και
πιστοποίησης προσόντων BUILD UP Skills
UPSWING για αλουμινοσιδηροκατα‐
σκευαστές
Το αναγνωρισμένο πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης και
πιστοποίησης προσόντων BUILD UP Skills UPSWING
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς για
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ενσωματώνοντας τα
κριτήρια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και λαμβάνοντας
υπόψη το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.
Η πιστοποίηση BUILD UP Skills UPSWING απονέμεται σε
αλουμινοσιδηροκατασκευαστές που έχουν εκπαιδευτεί
και αξιολογηθεί στα ειδικά θέματα της Εξοικονόμησης
Ενέργειας (ΕΞΕ) και Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕνΑΠ)
της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
αναγνωρισμένου προγράμματος κατάρτισης και
πιστοποίησης BUILD UP Skills UPSWING και δεσμεύονται
να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα και κανόνες
ασφαλείας.
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του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης και την
δυνατότητά του να αξιοποιηθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ‐
ΣΕΣ.
Στην ΕΤΕ αλουμινοσιδηροκατασκευαστών συμμετείχαν
11 οργανισμοί, οι οποίοι είχαν ενεργή συμβολή
προσφέροντας τεχνογνωσία και καθοδήγηση καθ’ όλη τη
διάρκεια του έργου: επαγγελματικά σωματεία/σύλλογοι
(ΠΟΒΑΣ, ΠΟΕΜ, ΕΕΑ), τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ), ακαδημαϊκά / ερευνητικά
ιδρύματα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο
Κρήτης) καθώς και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
(ΤΕΕ), ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ) και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ).

Περιγραφή προγράμματος κατάρτισης
Το πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης BUILD UP Skills
UPSWING για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές:
 περιλαμβάνει τις βασικές αρχές σχεδιασμού,
εφαρμογής
και
συντήρησης
στις
αλουμινοσιδηροκατασκευές κτιρίων για την
υλοποίηση κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής
απόδοσης σε κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και
έργα υποδομών.
 αποτελείται από δύο μέρη – θεωρητικό και πρακτικό
– και περιλαμβάνει διαλέξεις σε αίθουσα, ασκήσεις και
πρακτική εξάσκηση σε εργαστήρια.

Οι Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές BUILD UP Skills
UPSWING
Τα προγράμματα BUILD UP Skills UPSWING έχουν
αναπτυχθεί, ενσωματώνοντας τις ανάγκες της αγοράς και
σε συνεργασία και διαβούλευση με όλες τις
ενδιαφερόμενες ομάδες. Έτσι, για την ανάπτυξή τους
συγκροτήθηκαν εξαρχής αρμόδιες Εθνικές Τεχνικές
Επιτροπές (ΕΤΕ). Οι ΕΤΕ έχουν σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη
μελλοντική αναθεώρηση των προγραμμάτων κατάρτισης
και πιστοποίησης.
Οι εργασίες των επιτροπών βασίζονται στο εθνικό
θεσμοθετημένο πλαίσιο πιστοποίησης προσώπων και
στην καθοδήγηση του ΕΟΠΠΕΠ, λαμβάνοντας
παράλληλα υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ
και τα διεθνή πρότυπα. Αυτό εξασφαλίζει την αποδοχή

 αποσκοπεί
στην
κατάρτιση
των
αλουμινοσιδηροκατασκευαστών στα εξειδικευμένα
θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με την
ενεργειακή
αναβάθμιση
υφιστάμενων/
ανακαινιζόμενων κτιρίων και την κατασκευή νέων
κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας,
σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις των εθνικών
και κοινοτικών κανόνων.
Το πρόγραμμα BUILD UP Skills UPSWING απευθύνεται σε
αλουμινοσιδηροκατασκευαστές,
απόφοιτους
υποχρεωτικής
εκπαίδευσης
που
διαθέτουν
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών.
Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι:
1. Ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις
Ενέργειας στα κτίρια

Εξοικονόμησης

2. Συστήματα αλουμινοσιδηροκατασκευών
ενεργειακών επιδόσεων στα κτίρια

υψηλών

3. Εφαρμογή, συντήρηση και αντικατάσταση ενεργειακά
αποδοτικών κουφωμάτων
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης
καλύπτει τα παρακάτω αντικείμενα:
www.skills‐upswing.eu
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης
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Εκπαιδευτικές Ενότητες
1. Κανονισμοί και Νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια
(Εισαγωγική ενότητα)

2. Βασικά ενεργειακά μεγέθη και θερμοφυσικά χαρακτηριστικά σχετικά με την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
3. Ολοκληρωμένες και οικονομικά βέλτιστες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
στα κτίρια ‐ Συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων
4. Συντήρηση και παρακολούθηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε όλο τον
κύκλο ζωής των έργων εξοικονόμησης ενέργειας και επικοινωνία με τον πελάτη
1. Εξοικονόμηση ενέργειας και αλουμινοσιδηροκατασκευές
2. Ενεργειακές απαιτήσεις του έργου και βέλτιστα ενεργειακά προϊόντα αλουμινίου/
σιδήρου

Συστήματα
αλουμινοσιδηροκατασκευών υψηλών
ενεργειακών επιδόσεων στα κτίρια

3. Διαμόρφωση πρότασης για την επιλεχθείσα τεχνική λύση αλουμινοσιδηροκατα‐
σκευής
4. Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις αλουμινοσιδηροκατασκευής
5. Επιλογή βέλτιστων τύπων αλουμινοσιδηροκατασκευών από ενεργειακής άποψης
και των κατάλληλων ενεργειακών προφίλ
6. Έλεγχος ποιότητας υλικών
1. Ενεργειακά αποδοτική συναρμολόγηση κουφώματος και στερέωμα υαλοπινάκων

Εφαρμογή, συντήρηση και
αντικατάσταση ενεργειακά αποδοτικών
κουφωμάτων

2. Έλεγχος ποιότητας κουφώματος
3. Τοποθέτηση πρόκασας και αποφυγή θερμογεφυρών
4. Ενεργειακά αποδοτική εφαρμογή κουφώματος επί της τοιχοποιίας
5. Τελική στεγανοποίηση κατασκευής

Αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης αλουμινοσιδηροκατασκευαστών

Το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 5 ημέρες (30
ώρες) και αποτελείται από διαλέξεις, ασκήσεις και
πρακτική εξάσκηση. Με το πέρας της κατάρτισης, οι
συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν
κατάλληλες πρακτικές λύσεις για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των κατασκευών τους και θα
διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την ορθή
παράδοση του έργου και την ενημέρωση των πελατών
για τα οφέλη από την υιοθέτηση μέτρων αύξησης της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων τους.







Οδηγό πρακτικής κατάρτισης
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Παρουσιάσεις, τις οποίες μπορούν να προσαρμόσουν
Ασκήσεις
Τράπεζα θεμάτων (κατάλογος ερωτήσεων &
απαντήσεων) για την αξιολόγηση γνώσεων και
δεξιοτήτων

Εκπαιδευτικό υλικό
Για την υποστήριξη των εκπαιδευτών και των
εκπαιδευόμενων του προγράμματος BUILD UP Skills
UPSWING έχει αναπτυχθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό
υλικό για τους εκπαιδευόμενους που περιλαμβάνει:
 Εγχειρίδιο θεωρητικής κατάρτισης
 Οδηγό πρακτικής κατάρτισης
Στους εκπαιδευτές παρέχεται πακέτο εργαλείων το
οποίο περιλαμβάνει:
 Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
 Εγχειρίδιο θεωρητικής κατάρτισης

Εκπαιδευτικό υλικό BUILD UP Skills UPSWING
για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές

www.skills‐upswing.eu
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H Πιστοποίηση BUILD UP Skills UPSWING
Για την απόκτηση της πιστοποίησης o εκπαιδευόμενος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και
δεξιότητες καθώς και την τεχνική επάρκεια, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης και
τις εξετάσεις που προβλέπονται, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Με την πιστοποίηση BUILD UP Skills UPSWING διευρύνονται οι προοπτικές του αλουμινοσιδηροκατασκευαστή για
απασχόληση σε έργα υψηλών απαιτήσεων σε εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Διαδικασία πιστοποίησης BUILD UP Skills UPSWING

Γιατί να πιστοποιηθείτε ως αλουμινοσιδηρο‐
κατασκευαστής;
Σήμερα, απαιτείται αυξημένη ποιότητα σε όλα τα στάδια
εφαρμογής ενός κουφώματος (σχεδιασμός, εφαρμογή,
συντήρηση) και βεβαιότητα για την επαγγελματική
επάρκεια του τεχνικού. Οι ιδιοκτήτες και οι
κατασκευαστές κτιρίων γνωρίζουν ότι η επιλογή
πιστοποιημένου εργατοτεχνίτη είναι σημαντική για την
αξιοπιστία και απόδοση οποιασδήποτε επέμβασης σε
ένα κτίριο.
Η πιστοποίηση αναβαθμίζει την ποιότητα και προάγει
την εμπιστοσύνη. Παρέχει επιβεβαίωση ότι ο τεχνικός
έχει την απαιτούμενη γνώση και επαγγελματική
επάρκεια να ολοκληρώσει την ενεργειακή επέμβαση
αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Με την πιστοποίηση
ΒUILD UP Skills UPSWING μπορείτε να αποκτήσετε
ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα και να
διακριθείτε ως εξειδικευμένος αλουμινοσιδηροκατα‐
σκευαστής.

www.skills‐upswing.eu

BUILD UP Skills UPSWING e‐BULLETIN | Τεύχος Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών

Πιστοποιημένοι αλουμινοσιδηροκατα‐
σκευαστές
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας UPSWING έχουν ήδη
υλοποιηθεί τρία (3) εκπαιδευτικά προγράμματα στην
Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης.
Συνολικά, παρακολούθησαν την εκπαίδευση 54
αλουμινοσιδηροκατασκευαστές, από τους οποίους 49
ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα και απέκτησαν
το πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων BUILD UP
Skills UPSWING.
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ΛΙΣΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BUILD UP Skills UPSWING




















































ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Φίχτια, Άργος
ΒΙΓΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καλλιθέα
ΓΕΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Ηράκλειο
ΕΛΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, Νίκαια
ΖΑΤΙΚΙΑΝ ΣΑΜΒΕΛ, Νίκαια
ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Γλυφάδα
ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ελληνικό
ΜΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Νίκαια
ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, Χαλάνδρι
ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Νίκαια
ΜΙΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Σαλαμίνα
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Αχαρναί
ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Κερατσίνι
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, Περιστέρι
ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Άνοιξη
ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Άνοιξη
ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Κερατσίνι
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, Νίκαια
ΣΥΡΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κερατσίνι
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Κερατσίνι
ΦΑΡΑΣΤΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Ζωγράφου
ΦΟΥΡΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Χαλκίδα
ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αργυρούπολη
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Κάτω Ασίτες, Ηράκλειο
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μοίρες, Ηράκλειο
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν.Χώρα, Χανιά
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Μουρνιές, Χανιά
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Πασακάκι, Χανιά
ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Ηράκλειο
ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, Γάζι, Ηράκλειο
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ηράκλειο
ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Περιβόλια, Χανιά
ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Χανιά
ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ηράκλειο
ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ηράκλειο
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Βαμβακόπουλο, Χανιά
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Ηράκλειο
ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Γάζι, Ηράκλειο
ΑΓΓΕΛΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Θεσσαλονίκη
ΑΓΓΕΛΙΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Θεσσαλονίκη
ΓΚΙΟΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, Αμυνταίο
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη
ΕΠΑΝΩΜΙΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Θεσσαλονίκη
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Θεσσαλονίκη
ΠΑΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Θεσσαλονίκη
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αμυνταίο
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Θεσσαλονίκη
ΠΡΙΠΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Θεσσαλονίκη
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Θεσσαλονίκη

Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων
BUILD UP Skills UPSWING

www.skills‐upswing.eu
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Δίκτυο Συνεργατών της Δράσης BUILD UP Skills UPSWING
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Συντονιστής έργου

www.cres.gr

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και
Διοίκησης

www.ntua.gr

Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο
Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

www.resel.tuc.gr

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (IME ΓΣΕΒΕΕ)

www.imegsevee.gr

Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
(INE‐ΓΣEE)

www.inegsee.gr

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TΕΕ)

www.tee.gr

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (EOΠΠΕΠ)

www.eoppep.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το συντονιστή του έργου:
Χαράλαμπος Μαλαματένιος
Διεύθυνση: 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 19009, Πικέρμι – Αττική ‐ Ελλάδα
Email: malam@cres.gr, Tηλ: 210 6603340
www.skills‐upswing.eu

Το έργο BUILD UP Skills UPSWING υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την αποκλειστική
ευθύνη για το περιεχόμενο του εντύπου φέρουν οι συγγραφείς του. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το EASME και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τη χρήση ή την όποια
βλάβη μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

www.skills‐upswing.eu

Developed by ReSEL TUC – Adaptation by NTUA
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