ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) ως Δικαιούχος κατά την
έννοια του άρθρου 1 του ν.3614/07 των Πράξεων, που συγχρηματοδοτούνται από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τίτλο: 1. «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής
και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων ανέργων στους κλάδους
Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας – διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών
δομικών υλικών για τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 (Σύγκλισης)» και 2. «Υλοποίηση
προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων
ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας – διακίνησης και συντήρησης
αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του
Επιχειρησιακού προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», τις οποίες θα
υλοποιήσει με αυτεπιστασία.
Στο παραπάνω πλαίσιο και για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και σχεδιασμό των
προγραμμάτων κατάρτισης, η ΕΕΔΕ σκοπεύει να καταρτίσει σύμβαση, μέχρι ποσού 50.000
ευρώ για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Η προοπτική ανάπτυξης του Ανθρώπινου
Δυναμικού στην Ελληνική Οικονομία, Κλάδοι-Επαγγέλματα και Δεξιότητες για τον Μέλλον».
Σκοπός της μελέτης είναι να αναδείξει εκείνους του κλάδους της ελληνικής οικονομίας που
φαίνεται ότι έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν συνθήκες ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης
σε βάθος δεκαετίας, καθώς και ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων που θα τους
αντιπροσωπεύουν. Επιπλέον, θα αναδειχθούν συνοπτικά οι διάφορες δεξιότητες που θα
απαιτηθούν στα αντίστοιχα επαγγέλματα καθώς και η σημασία τους.
Χρόνος υλοποίησης
Το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης της μελέτης θα ξεκινήσει με την ημερομηνία επίσημης
ανάθεσης του έργου (ημερομηνία σύμβασης) και δεν θα ξεπερνά τους τέσσερις (4) μήνες.
Παραδοτέα
1. Ο ανάδοχος της μελέτης θα παραδώσει στο πλαίσιο των παραπάνω υπηρεσιών στην
ΕΕΔΕ το πόρισμα της μελέτης το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:
Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1.1. H αναγκαιότητα αλλαγών στην ευρωπαϊκή ένωση
1.2. Η πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή» της Ε.Ε. για το διάστημα 20072013
1.3. Προβλέψεις για επαγγέλματα και δεξιότητες του μέλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
2.1. Η σημασία της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού
2.2. Το υφιστάμενο ελληνικό μοντέλο ανταγωνιστικότητας
2.3. Απολογισμός δράσεων 2000-2006 σχετικών με την απόκτηση γνώσης και την ανάπτυξη
δεξιοτήτων
2.4. Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας με προοπτικές ανάπτυξης
2.5. Επαγγέλματα του μέλλοντος
2.6. Απαραίτητες δεξιότητες
3. Παρουσίαση σύνοψης υπαρχουσών μελετών, για επαγγέλματα-κλάδους και δεξιότητες που
αναμένεται να έχουν ζήτηση στο μέλλον
4. Σύνοψη συμπερασμάτων
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 21 Ιουνίου και ώρα 12:00.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

