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Εταιρικό σχήμα του έργου “BUILD UP Skills – Greece”
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Υπόβαθρο της Πρωτοβουλίας “BUILD UP Skills”
• H Πρωτοβουλία BUILD UP Skills έχει δύο κύριους πυλώνες:
I. Εθνικές πλατφόρμες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020,
και
II. Σχήματα πιστοποίησης προσόντων και κατάρτισης (άλλες
προθεσμίες και φόρμες, άλλοι κανόνες, ...).
• Επικεντρώνει στη συνεχιζόμενη ή περαιτέρω εκπαίδευση και
κατάρτιση των εργατοτεχνιτών (‘blue collar’ workers) του τομέα της
οικοδομής (οικοδόμοι, εργάτες αποπεράτωσης κτιρίων, εγκαταστάτες
συστημάτων, κλπ.), για την ενίσχυση των προσόντων τους μετά την
αρχική, υποχρεωτική εκπαίδευση ή και κατάρτισή τους ή μετά την
έναρξη του επαγγελματικού τους βίου.
• Μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν η κατάρτιση και τα προσόντα
για τους προσωρινά ανέργους.
BUS-GR, 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
της ΕΠΕΠ
ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013
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Στόχοι του 1ου πυλώνα, με τίτλο “Εθνικές πλατφόρμες
προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020”
• Ανάπτυξη ενός εθνικού οδικού χάρτη για την ενσωμάτωση της
κατάρτισης σχετικά με τις ευφυείς ενεργειακές λύσεις για τα κτίρια
στα καθιερωμένα προγράμματα σπουδών και τις πρακτικές των
επαγγελματιών του οικοδομικού τομέα στους οποίους στοχεύει η
Πρωτοβουλία.
• Βασιζόμενος στην ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε
εθνικό επίπεδο, ο οδικός χάρτης θα πρέπει να λάβει υπόψη την
αναμενόμενη συνεισφορά του κτιριακού τομέα στους εθνικούς
στόχους για το 2020 και τις απαιτήσεις για «σχεδόν μηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας» κτίρια (ΝΖΕΒ).
• Πρέπει να επικεντρωθεί στην κατάρτιση του υπάρχοντος εργατικού
δυναμικού (συνεχιζόμενη κατάρτιση), αλλά μπορεί επίσης να
εξεταστεί και η αρχική εκπαίδευση  Θα μπορούσε να εξετασθεί
ένας επιλεγμένος αριθμός τεχνών και επαγγελμάτων.
BUS-GR, 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
της ΕΠΕΠ
ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013
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Στόχοι του 1ου πυλώνα, με τίτλο “Εθνικές πλατφόρμες
προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020”
• Σύσταση «εθνικής πλατφόρμας επαγγελματικών προσόντων»,
με σκοπό την εκκίνηση μίας πειστικής και χωρίς αποκλεισμούς
διαδικασίας διαβούλευσης, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των
άμεσα εμπλεκόμενων φορέων στους τομείς τόσο των κτιρίων και της
ενέργειας, όσο και της εκπαίδευσης / κατάρτισης:
 εκπρόσωποι των σχετικών τεχνών / επαγγελμάτων,
 βιομηχανικές ενώσεις (κατασκευαστές των υλικών / συστημάτων),
 ινστιτούτα/φορείς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, και
 αρμόδιες δημόσιες αρχές.
• Ο εθνικός οδικός χάρτης θα πρέπει να γίνει ευρέως αποδεκτός από
τις αρμόδιες αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με τη δέσμευση
να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν την προτεινόμενη στρατηγική
(endorsement procedure).
BUS-GR, 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
της ΕΠΕΠ
ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013
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Αποτελέσματα των δράσεων του πυλώνα “Εθνικές
πλατφόρμες προσόντων & οδικοί χάρτες έως το 2020”
• Ανάλυση της παρούσας κατάστασης: καθορισμός αλλά και
ποσοτικοποίηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων για την
ύπαρξη ικανού αριθμού εργατικού δυναμικού καταρτισμένου στην
ενεργειακή αποδοτικότητα (ΕνΑ) και τις ΑΠΕ μέχρι το 2020.
• Διεξαγωγή εθνικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των άμεσα
εμπλεκόμενων μερών στα θέματα της κατάρτισης και των
προσόντων του εργατικού δυναμικού του οικοδομικού τομέα στην
ΕνΑ και τις ΑΠΕ (σύσταση «Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελματικών
Προσόντων»).
• Ανάπτυξη και αποδοχή του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων,
σε σχέση με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση – και
πιστοποίηση προσόντων - του εργατικού δυναμικού του κλάδου
των κατασκευών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής
πολιτικής για το 2020.
BUS-GR, 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
της ΕΠΕΠ
ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013
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Δομή του προγράμματος εργασιών του έργου BUS-GR

BUS-GR, 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
της ΕΠΕΠ
ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013
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Χρονοδιάγραμμα των δράσεων του έργου BUS-GR
Project phase / Duration of the project (in months)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Work package 1: Management
Work package 2: Analysis of the national status quo
Task 2.1 – Situation for Continuing Education and Buildings
Task 2.2 – Mapping of national policies & strategies
Task 2.3 – Needs analysis for 2020
Task 2.4 – Compilation of the Report
Work package 3: Setting up & activating the NQ Platform
Task 3.1 – Establishment of the NQP
Task 3.2 – Establishment of the Consultation Process
Task 3.3 – Sustainability plan for the NQP
Work package 4: Consultation on the national priorities
Task 4.1 – Study of building workforce qualifications
Task 4.2 – Priorities for training in RES and EE
Task 4.3 – Identification of certification requirements
Task 4.4 – Organisation of the Consultation Meetings
Work package 5: Elaboration of the NQ Roadmap
Task 5.1 – Development of Strategic Plan
Task 5.2 – Composition of the Roadmap
Task 5.3 – Publication and dissemination of the Roadmap
Work package 6: Endorsement activities
Task 6.1 – Development of endorsement plan
Task 6.2 – Platform for the consultation process
Task 6.3 – Focused actions on stakeholders engagement
Task 6.4 – Accomplishment of the endorsement statements
Work package 7: EU Exchange Activities

BUS-GR, 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
της ΕΠΕΠ
ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013
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Διαδικασία διαβούλευσης (μέλη της ΕΠΕΠ)
• Θεματολογία διαβούλευσης (Συνεδριών της ΕΠΕΠ):
1. “Mapping of the building workforce qualifications related to
RES and EE” (Χαρτογράφηση των απαιτούμενων προσόντων /
δεξιοτήτων των επαγγελματιών της οικοδομής σε σχέση με τις ΑΠΕ
και την ΕνΑ)  8ος Μήνας του έργου (Ιανουάριος 2013),
2. “Definition of the national priorities for the building workforce
training in RES and EE” (Καθορισμός εθνικών προτεραιοτήτων για
την κατάρτιση των επαγγελματιών της οικοδομής στα θέματα των
ΑΠΕ και της ΕνΑ)  10ος Μήνας του έργου (Μάρτιος 2013),
3. “Identification of certification requirements and rules for the
building workforce” (Προσδιορισμός των απαιτήσεων και των
‘κανόνων’ πιστοποίησης για το εργατικό δυναμικό του οικοδομικού
κλάδου)  12ος Μήνας του έργου (Μάιος 2013).
BUS-GR, 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
της ΕΠΕΠ
ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013
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Διαδικασία διαβούλευσης (μέλη της ΕΠΕΠ)
• Θεματολογία διαβούλευσης (Συνεδριών της ΕΠΕΠ):
4. Διαβούλευση περί του σχεδίου (draft) του Οδικού Χάρτη, που θα
είναι διαθέσιμος μέχρι τότε (πριν λάβει την τελική του μορφή) 
14ος Μήνας του έργου (Ιούλιος 2013).
 Θεματολογία 1ης Συνεδρίας Διαβούλευσης (της ΕΠΕΠ):
 Σχόλια για τις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν, σε σχέση με τον
κλάδο που εκπροσωπείται.
 Πιθανά εμπόδια για την επίτευξη των στόχων του 2020.
 Kενά δεξιοτήτων και ανάγκες κατάρτισης του κλάδου.
 Υποστήριξη / συμβολή των συλλογικών οργάνων στην καταγραφή
των απαιτούμενων προσόντων και την υλοποίηση προγραμμάτων
κατάρτισης.
 Προτάσεις για δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης του πλάνου.
BUS-GR, 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
της ΕΠΕΠ
ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013
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ΚΑΠΕ
www.cres.gr
Χαράλαμπος Μαλαματένιος
210-6603340, malam@cres.gr
BUS-GR, 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
της ΕΠΕΠ
ΓΣΕΒΕΕ, 26/2/2013
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Μελέτη Υφιστάµενης Κατάστασης:
Κατάστασης:
1. Εθνική Πολιτική & Στρατηγική(
Στρατηγική(ές)
ές)
για την επίτευξη των ενεργειακών
στόχων του 2020 στον κτιριακό
τοµέα
Γεωργία Βεζυργιάννη - MSc.
MSc. Φυσικός Περιβάλλοντος
Τµήµα Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ

Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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 Εθνική ενεργειακή πολιτική και στρατηγική για την
επίτευξη των στόχων του 2020 (µε
(µε την προβλεπόµενη
συµβολή του κτιριακού τοµέα)
τοµέα)
 Οδηγία 2006/32/ΕΚ
2006/32/ΕΚ του ΕΚ και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου
2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τη
διαδικασία ενεργειακών υπηρεσιών (ESD) ⇒ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ για
ΕΞΕ!!!
 Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD) & η
«αναθεώρηση» (ή αναδιατύπωση αυτής) ⇒ Πολύ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ!!
 1ο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης (Σ∆ΕΑ): 9%
=18,6 TWh (µέχρι το 2016):
 Οικιακός 5,5 TWh,
 Τριτογενής 5,7 TWh,
 Βιοµηχανικός 0,7 TWh
 Μεταφορές 6,7 TWh
Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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 Όλα τα φωτιστικά σώµατα στα δηµόσια κτίρια οφείλουν να
κατατάσσονται τουλάχιστον στην κατηγορία Β όσον αφορά στην
ενεργειακή τους αποδοτικότητα.
 Ο στόχος είναι δεσµευτικός βάσει νόµου και αναµένεται να
εξοικονοµήσει 0,3 TWh µέχρι το 2016.
 Νοµικά δεσµευτικοί στόχοι για τα νέα κτίρια:
̶

τα νέα δηµόσια κτίρια από το 2014,
̶

όλα τα νέα κτίρια από το 2019,
 να καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους σε πρωτογενή ενέργεια µε
τη χρήση ΑΠΕ, συστηµάτων συµπαραγωγής, τηλεθέρµανσης ή
αντλιών θερµότητας υψηλής απόδοσης.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανάπτυξη των µηχανισµών της αγοράς (εταιρείες
ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ - ESCO) για την προώθηση των
υπηρεσιών ενεργειακής αποδοτικότητας)!!!
Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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 Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να κάνουν αναφορά στο στόχο της
ΕΑ για το 2020 στα Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων
(ΕΠΜ), τα οποία υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε
3 χρόνια.
• ΕΠΜ: τι κάνει κάθε χώρα για την αντιµετώπιση των κοινών
στόχων της Ε.Ε. για το 2020 σύµφωνα µε την Ατζέντα της
Λισσαβόνας, και οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής ‘20:20:20’
είναι ένα µέρος αυτής.
 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων–Ελλάδα (τελευταίο):
Αναφέρεται στόχος βελτίωσης κατά 15% στην πρωτογενή
ενεργειακή απόδοση µέχρι το 2020.

Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Επιδιωκόµενη εγκατεστηµένη ισχύς ΑΠΕ µέχρι τα έτη 2014
και 2020 (σύµφωνα µε την ΥΑ ....)

Υδροηλεκτρικά
Μικρά (0-15 MW)
Μεγάλα (> 15 MW)
Φωτοβολταϊκά
Εγκαταστάσεις από επαγγελµατίες αγρότες της περίπτωσης (β) της
παρ. 6 του άρθ. 15 του ν. 3851/2010
Λοιπές εγκαταστάσεις
Ηλιοθερµικά
Αιολικά (περιλαµβανοµένων των θαλασσίων)
Βιοµάζα (περιλαµβανοµένου του βιοαερίου)

Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

2014
3700
300
3400
1500
500

2020
4650
350
4300
2200
750

1000
120
4000
200

1450
250
7500
350
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Εκτιµώµενο µερίδιο των ΑΠΕ στον κτιριακό τοµέα
(σύµφωνα µε το 1ο Σ∆ΑΕΠ,
Σ∆ΑΕΠ, 2011)

Τοµέας

2005

2010

2015

2020

Οικιακός

15%

17%

22%

27%

Εµπορικός

10%

14%

27%

39%

ΣΥΝΟΛΟ

14%

16%

24%

30%

Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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 Οι σχετικές εθνικές προδιαγραφές/
προδιαγραφές/κανονισµοί για τα
κτίρια,
κτίρια, και οι υποχρεώσεις για τις ΑΠΕ στα κτίρια
 Ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο (οι βασικότεροι Νόµοι!!
Νόµοι!!)) για την εισαγωγή της
ΕΑ/ΟΧΕ, & για την αύξηση του µεριδίου από ΑΠΕ στον κτιριακό τοµέα:

!
!

!
!

"Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και
άλλες διατάξεις" (Ν. 3661/2008)
"Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων" (ΚΥΑ
∆6/Β/οικ.5825/9.4.2010): τα νέα ή ανακαινισµένα κτίρια να καλύπτουν
το 60% των αναγκών τους για ζεστό νερό µέσω θερµικών ηλιακών
συστηµάτων.
"Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του ΥΠΕΚΑ” (Ν. 3851/2010)
"Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική
χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις" (Ν. 3855/2010),
και ιδίως το Άρθρο 8 για τα µέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στο
δηµόσιο τοµέα και το Άρθρο 16 σχετικά µε το πλαίσιο των Συµβάσεων
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Κίνητρα:
Κίνητρα:
 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (βάσει Ν.3943/2011 - ΦΕΚ
Σειρά I, αριθ. 66, 2011) ⇒ έκπτωση από το φορολογητέο
εισόδηµα του 20% των δαπανών για ποσά έως €3000 και του
10% των δαπανών για ποσά µεταξύ 3001 και 6000 €:
 για παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης που περιλαµβάνονται
σε έργα στο πλαίσιο του ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ανάπτυξη»
του ΕΣΠΑ ή
 για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης σε ακίνητα,
ακίνητα, οι οποίες
µπορεί να απαιτούνται µετά από µια ενεργειακή επιθεώρηση
 “Αστικό κίνητρο”:
 σύµφωνα µε τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό (ΓΟΚ), για κτίρια
µε µέγιστο ύψος 8,50 µ. και για βιοκλιµατικά κτίρια ανεξάρτητα
από το ύψος, δίνεται µια επιπλέον αύξηση του επιτρεπόµενου
συντελεστή όγκου,
όγκου, εάν µια ενεργειακή µελέτη προβλέπει µια
τέτοια ανάγκη.
ανάγκη
Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Κίνητρα (συνέχεια)
συνέχεια):

 Οι ενεργειακά αποδοτικές
προωθούνται µέσω:
µέσω:

τεχνολογίες

ΑΠΕ

σε

κτίρια

 Φοροαπαλλαγής (Ν. 3522/2006): όλα τα µικρά οικιακά
συστήµατα ΑΠΕ είναι κατάλληλα για έκπτωση φόρου 20% (≤ €
700 ανά σύστηµα).
σύστηµα).
 Των απαιτήσεων του προγράµµατος για την ανάπτυξη των Φ/Β
στις στέγες κτιρίων (ΚΥΑ ΦΕΚ B1079/4.6.2009)
 Στο Πρόγραµµα “Εξοικονόµηση κατ’
κατ’ οίκον”
οίκον”, µέσω της
επιδότησης της εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ και της
υλοποίησης µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια
κατοικιών.
κατοικιών.

Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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 Προγραµµατισµένες δράσεις σε σχέση µε την εφαρµογή
της αναδιατυπωµένης EPBD και της RESD





Το πρόγραµµα “Εξοικονόµηση κατ’
κατ’ οίκον”
οίκον”:
για τη µόνωση των τοίχων και των οροφών,
την αντικατάσταση των παραθυρών/πορτών (πλαίσια/υαλοπίνακες)
την αναβάθµιση των συστηµάτων θέρµανσης και παροχής ζεστού νερού.



Το πρόγραµµα «EΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
ΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (πρώην ΥΠΑΝ - 2009):

 για δήµους (περισσότεροι από 10.000 πολίτες)
 εφαρµογή δράσεων/αποδεδειγµένων καλών πρακτικών για τη µείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, δίνοντας έµφαση
στο τοµέα των κατασκευών (δηµοτικά κτίρια) και την αναβάθµιση των
κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τοµέα των δηµοτικών
και ιδιωτικών µεταφορών και της ενέργειας που καταναλώνουν οι
δηµοτικές εγκαταστάσεις, µέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεµβάσεων
και δράσεων για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών,
τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων.
Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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 Άλλες χρηµατοδοτούµενες δράσεις από τον Άξονα Προτεραιότητας 1
"Προστασία του Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - ΑΠΕ"
ΑΠΕ" του "Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη"
Ανάπτυξη":
 Εγκατάσταση µονάδων ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, σε συνδυασµό µε
συστήµατα ψύξης ΦΑ σε νοσοκοµεία, µε προϋπολογισµό 15.000.000€.
 Επιδεικτικά έργα για την χρήση ΑΠΕ και µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας
σε υφιστάµενα κτίρια σχολείων Α’βάθµιας και Β’βάθµιας εκπαίδευσης, µε
προϋπολογισµό 40.000.000€.
 Πρότυπα έργα επίδειξης για τη χρήση των ΑΠΕ και την εξοικονόµηση
ενέργειας σε δηµόσια κτίρια, µε προϋπολογισµό 40.000.000€.
 Το επιδεικτικό έργο "Πράσινη Γειτονιά", µε προϋπολογισµό 7.000.000€,
που αφορά την ενεργειακή αναβάθµιση 4 πολυκατοικιών σε κτίρια σχεδόν
µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τη βελτιστοποίηση του
τοπικού µικροκλίµατος. Το έργο είναι σε φάση εφαρµογής και
περιλαµβάνει την ενσωµάτωση σύγχρονων τεχνολογιών εξοικονόµησης
ενέργειας και των ΑΠΕ για να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό όφελος µε το
ελάχιστο κόστος.
Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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 «Χτίζοντας το Μέλλον»
Μέλλον» - ΥΠΕΚΑ/ΚΑΠΕ
 ξεκίνησε το 2011 και θα διαρκέσει µέχρι το 2020,
 προβλέπει 3.100.000 ενεργειακές παρεµβάσεις στον κτιριακό τοµέα
 αναπτύσσεται σε τρία (3) επίπεδα, που αποτελούν το καθένα, ένα
αυτόνοµο Πρόγραµµα
 Στόχοι για την επόµενη δεκαετία :
 Η σηµαντική µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των ελληνικών
νοικοκυριών και των εµπορικών κτηρίων
 Η ταυτόχρονη µείωση του ενεργειακού τους κόστους
 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η µείωση του κόστους
διαβίωσης
 Η αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας στον κατασκευαστικό τοµέα
 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κατασκευαστικής βιοµηχανίας
 Η δηµιουργία µεγάλου αριθµού νέων θέσεων εργασίας
Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1
Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας
Ενσωμάτωση προηγμένης και ώριμης τεχνολογίας στο
σύνολο του κτιριακού αποθέματος της χώρας

150.000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κατοικίες και
επαγγελματικά κτίρια

Διάρκεια 2 χρόνια
Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Επτά (7) δράσεις µαζικής
επέµβασης σε κατοικίες
(νοικοκυριά)
νοικοκυριά)

Πέντε (5) δράσεις µαζικής
επέµβασης σε επαγγελµατικά
κτίρια
Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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 Εθνικές πολιτικές
συνεχιζόµενης ΕΕΚ

και

στρατηγικές

στο

πεδίο

της

 Η εθνική πολιτική και η στρατηγική προσέγγιση σχετικά µε τα πράσινα
επαγγέλµατα και τις πράσινες δεξιότητες
Στην Ελλάδα, η συζήτηση περί «πράσινης ανάπτυξης» («πράσινης
οικονοµίας», «πράσινης επιχειρηµατικότητας», «πράσινης ενέργειας»,
«πράσινης
απασχόλησης»
και
«πράσινων
θέσεων
εργασίας/
επαγγελµάτων») ουσιαστικά ξεκίνησε το 2009!
 Το ΥΠΕΚΑ συνέταξε ένα Πρόγραµµα Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων
(ΠΑΠ) για την περίοδο 2010 έως 2015:
 εφαρµογή µίας βιώσιµης αντιµετώπισης των προκλήσεων σε
περιβαλλοντικό, ενεργειακό και χωροταξικό επίπεδο, και σε επίπεδο
εξασφάλισης της µακροπρόθεσµης οικονοµικής ανάπτυξης της και της
εξόδου της από την οικονοµική κρίση, θέτοντας γερά θεµέλια για τις
επόµενες γενιές.
Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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 Βασικά χαρακτηριστικά του ΠΑΠ:
ΠΑΠ:
 Προσέλκυση και πραγµατοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων µε
συνολικό προϋπολογισµό €44,4 δις έως το 2015.
 ∆ηµιουργία άνω των 210.000 νέων θέσεων εργασίας,
 Τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας σε µερικούς από τους
σηµαντικότερους κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας,
 Μεταφορά σηµαντικής τεχνογνωσίας µέσω της δηµιουργίας νέων
κλάδων, ειδικοτήτων & προϊόντων.
 Αναβάθµιση υπαρχουσών δεξιοτήτων του εξειδικευµένου ανθρώπινου
δυναµικού
 Συγκράτηση της αύξησης της ανεργίας και επίτευξη πρόσθετου
δηµοσιονοµικού οφέλους µέσω της µείωσης των δαπανών σε
επιδόµατα ανεργίας και κίνητρα απασχόλησης, αύξηση των εισφορών
προς τους ασφαλιστικούς φορείς και τόνωση της ζήτησης µέσω της
δηµιουργίας νέων εισοδηµάτων.
 Αξιοποίηση της δυναµικής του ιδιωτικού τοµέα για τη διασφάλιση των
στόχων του προγράµµατος.
Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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 Οι βασικοί Πυλώνες του ΠΑΠ:
ΠΑΠ:
1) Αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µεταβαίνοντας σε µία
ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλής κατανάλωσης σε άνθρακα:
άνθρακα:
 συνολικός προϋπολογισµός επενδύσεων €31,8 δις,
δις, δηµιουργία άνω των
169.000 θέσεων εργασίας.
εργασίας.

2) Αειφόρος διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων:
πόρων:
 συνολικός προϋπολογισµός €2,3 δις,
δις, δηµιουργία άνω των 169.000
θέσεων εργασίας.
εργασίας.

3) Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής,
ζωής, µε σεβασµό στο περιβάλλον:
περιβάλλον:
 συνολικός προϋπολογισµός €9,5 δις,
δις, δηµιουργία περίπου 27.000 θέσεων
εργασίας.
εργασίας.

4) Ενίσχυση των
διακυβέρνησης

µηχανισµών

και

θεσµών

περιβαλλοντικής

 συνολικός προϋπολογισµός €846,7 εκ,
εκ, δηµιουργία άνω των
θέσεων εργασίας.
εργασίας.

Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

2.400
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 Με
το
Ν.3889/2010
«Χρηµατοδότηση
Περιβαλλοντικών
Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και
άλλες διατάξεις» το «Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και
Πολεοδοµικών Σχεδίων» (ΕΤΕΡΠΣ) µετονοµάστηκε σε:
 «Πράσινο Ταµείο»
Ταµείο», µε στόχο την καθιέρωση ενός ολοκληρωµένου
συστήµατος χρηµατοδότησης περιβαλλοντικών παρεµβάσεων.
παρεµβάσεων
 Ενδεικτικοί άξονες για τις δράσεις χρηµατοδότησης του Πράσινου
Ταµείου:
 η βιοποικιλότητα,
 οι δασικές εκτάσεις,
 η προστασία υδάτων – εδάφους,
 η αντιµετώπιση σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων,
 η πρόληψη, προστασία και ρύθµιση του χωρικού σχεδιασµού,
 η αστική αναζωογόνηση,
 η ενίσχυση των ΑΠΕ & η εξοικονόµηση ενέργειας κ.ά.
Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 20072013» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει
προκηρυχθεί ένα πρόγραµµα κατάρτισης ανέργων σε πιστοποιηµένα
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική
απασχόληση σε πράσινα επαγγέλµατα  293 προγράµµατα ΣΕΚ,
7.500 άνεργοι.



Τα προγράµµατα θα υλοποιηθούν σταδιακά ανά περιοχή από τον
Οκτώβριο 2011 έως και το τέλος του 2013.



Πρόκειται για προγράµµατα κατάρτισης σε επαγγέλµατα της
"πράσινης οικονοµίας" που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων ή
στην παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον. Η κατάρτιση
θα συνδεθεί µε την πρακτική άσκηση των καταρτιζοµένων στον
τοµέα της πράσινης ανάπτυξης σε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, ενώ
περιλαµβάνει και υποχρεωτική απασχόληση του 30% των
καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές µε το αντικείµενο
κατάρτισης.

Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης – ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Μελέτη Υφιστάµενης Κατάστασης
Κτιριακό απόθεµα.
απόθεµα. Κατασκευαστικός κλάδος.
κλάδος.
Συνεχιζόµενη κατάρτιση εργατικού δυναµικού στα κτίρια.
κτίρια.

Σταυρούλα Τουρνάκη, Χηµ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc
∆ρ. Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης, Φυσικός
1η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης - ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦOΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΓΣΕΒΕΕ, 26-2-2013
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Περιοχές διερεύνησης
Στατιστικά στοιχεία για
•τον κτιριακό τοµέα (κτιριακό απόθεµα, νέες οικοδοµές και ανακαινίσεις)
•την ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων και διείσδυση εφαρµογών ΑΠΕ σε κτίρια
•Υφιστάµενα κτίρια χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ανακαινίσεις µε
στόχο την αύξηση ενεργειακής απόδοσης
•

Εργατικό δυναµικό στον κατασκευαστικό κλάδο

•

Εθνικό σύστηµα για επαγγελµατική κατάρτιση των τεχνιτών και εργατών στα
κτίρια, αρµόδιες αρχές, φορείς διαπίστευσης και πιστοποίησης, πάροχοι
κατάρτισης, συστήµατα παρακολούθησης αναγκών και εξελίξεων

•

Προγράµµατα κατάρτισης του κοινού-στόχος για ενεργειακή αποδοτικότητα
και ΑΠΕ στα κτίρια

•
•

Σχετικές πρωτοβουλίες µε την υποστήριξη της Ευρ.Ένωσης
Ανταπόκριση υπάρχουσας κατάστασης στις σηµερινές απαιτήσεις δεξιοτήτων

2
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Επαγγέλµατα Στόχος, ενδεικτικά
Τεχνίτες:
−

Οικοδόµοι, ξυλουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες κατασκευής στεγών,
σοβατζήδες, τζαµάδες, εργάτες σκυροδέµατος, εργάτες χάλυβα

Υπεύθυνους εργοταξίου σε:
– θεµελίωση, τοίχους, στέγες, παράθυρα, πόρτες, καµινάδες, θέρµανση κ.α.
– συστήµατα κλιµατισµού, φωτισµού, διαχείρισης αέρα

Εγκαταστάτες συστηµάτων ΑΠΕ:
– Εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών, θερµικών ηλιακών, αντλιών θερµότητας,
συστηµάτων βιοµαζας

> Εξειδικευµένους εργαζόµενους που επιλέγουν/διαστασιολογούν,
ελέγχουν/επιθεωρούν εγκαταστάσεις:
− Λέβητα φυσικού αερίου, λέβητα πετρελαίου, καυστήρα στερεών καυσίµων,
ενδοδαπέδιας θέρµανσης, καλοριφέρ, µονάδες ψύξης / κλιµατισµού

3
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Μεθοδολογία
•

Βιβλιογραφική έρευνα (σχετικές µελέτες / αναφορές)

•

Επίσηµα δηµοσιευµένα στατιστκά στοιχεία

•

∆ιαθέσιµα στοιχεία από επαγγελµατικές ενώσεις, σωµατεία,
τριτοβάθµιες οργανώσεις

•

Συνεργασία µε εµπλεκόµενους φορείς

4
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Συνοπτικά
•

Κτίρια, 70% κατασκευάστηκαν πριν το 1980, ενεργοβόρα, µόνο 30% θερµικά
µονωµένα, έλλειψη περιβαλλοντικού σχεδιασµού

•

49% αύξηση κατανάλωσης ενέργειας το 1990-2010

•

Μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατοικία υψηλότερη κατά 17% του
ΜΟ ΕΕ27

•

Ενεργειακή αποδοτικότητα, στόχοι 2020, Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης

•

Κατασκευαστικός κλάδος, σηµαντικός πυλώνας της οικονοµίας (9%ΑΕΠ, 8%
απασχόληση, το 2006, µόλις 3,75% το 2012 (1ο τριµ)

•

188.500 θέσεις εργασίας χάθηκαν την περίοδο 2008-2012

•

Ετήσιος ρυθµός µείωσης οικοδοµικών αδειών για νέα κτίρια 20% από το 2006

5
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Συνοπτικά
•

Μη ύπαρξη επαγγελµατικών περιγραµµάτων για τις περισσότερες ειδικότητες
(9), ανάγκη επικαιροποίησης - Καθόλου ή ανεπαρκής αναφορά σε «πράσινες
δεξιότητες»

•

Χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, εµπειρικοί΄/έλλειψη εξειδίκευσης

•

Λίγες ευκαιρίες/κενό στη σχετική επαγγελµατική κατάρτιση (µη συστηµατικά
προγράµµατα, στόχευση, υποδοµές)

•

Kενό στην συνεχιζόµενη κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες

•

Θεσµικό πλαίσιο, πιστοποίηση προσόντων, ΝQF → EQF

•

Kρίση στον κλάδο, ευκαιρίες
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Kτίρια και Kατασκευαστικός κλάδος
στην Ελλάδα

Partner’s logo
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Στατιστικά στοιχεία για τα κτίρια









Πληθυσµός 10.787.690
Αρ. Νοικοκυριών: 3.664.392
Κτιριακό απόθεµα: 3.990.970 (49% σε αστικές περιοχές)
77% των κτιρίων είναι κατοικίες, (52% των κατοικιών σε αστικές περιοχές)
69,4% των κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν το 1980, οπότε και τέθηκε σε
εφαρµογή ο Κανονισµός Θερµοµόνωσης
Κύρια δοµικά υλικά: σκυρόδεµα 49%, τούβλα/τσιµεντόλιθοι 28%, πέτρα: 22%
58% µε επικλινή στέγη, 42% ταράτσα
82% των επικλινών στεγών µε επικάλυψη κεραµίδια
Aπογραφή 2001, Απογραφή κτιρίων 2000

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, µόνο το 30% των κτιρίων είναι
θερµικά µονωµένο, ενώ η ηλικία τους σε συνδυασµό µε την έλλειψη
περιβαλλοντικού σχεδιασµού, τα κατατάσσουν µεταξύ των λιγότερο αποδοτικών
κτιρίων στην Ευρώπη.
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Χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέµατος

Κτίρια, ανά περίοδο κατασκευής, Απογραφή Κτιρίων 2000, Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Χαρακτηριστικά κτιριακού αποθέµατος

Χρήσεις του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος, Απογραφή Κτιρίων 2000- Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Χαρακτηριστικά κτιριακού αποθέµατος
∆οµικά υλικά κτιρίων,
Απογραφή Κτιρίων 2000

Τύπος στέγης κτιρίων,
Απογραφή Κτιρίων 2000
Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Κατασκευαστικός κλάδος
Σηµαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονοµία
Από τους κλάδους που πλήτονται περισσότερο από την κρίση
2000-2004: 7% στο ΑΕΠ, ˃ 8% στη συνολική απασχόληση.
Συνεχή αύξηση ως το 2006, µε κορύφωση το 4ο τρίµηνο του 2006: 8,8% του ΑΕΠ
από το 4ο τρίµηνο του 2006 παρατηρείται ταχεία και συνεχής πτώση, φτάνοντας το
3,75% του ΑΕΠ το 1ο τρίµηνο του 2012.
Το 2007 απασχολούσε το 9% του συνολικού εργατικού δυναµικού, απο τότε η
απασχόληση στον κλάδο µειώνεται συνεχώς (το 3ο τρίµηνο του 2012 κατεγράφη το
χαµηλότερο σηµείο, 5,6% για τα 15 τελευταία έτη)
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Συµβολή κατασκευαστικού κλάδου στο ΑΕΠ

UNECE, United Nations Economic Commission for Europe- Eurostat
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Συµβολή κατασκευαστικού κλάδου στην
απασχόληση

Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), Α | 2012, τεύχος 7 - Οκτώβριος 2012

14

Partner’s logo

BUS-GR
IEE/12/BWI/430

Οικοδοµική δραστηριότητα
Συνεχής αύξηση 2000-2005, Συνεχής πτώση 2006-2011 (-20% µέση ετήσια µείωση στην έκδοση
οικοδοµικών αδειών).

Νέες οικοδοµικές άδειες (2000-2011), Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ
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Eργατικό δυναµικό στον κατασκευαστικό κλάδο
188.500 θέσεις εργασίας χάθηκαν την περίοδο 2008-2012 (2ο τρίµηνο, ΣΑΤΕ)

Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), "Εξελίξεις στην ελληνική κλάδο των
κατασκευών" Α | 2012, Εξαµηνιαία Έκθεση Προόδου, τεύχος 7 - Οκτώβριος 2012
16
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Κατηγορίες εργαζοµένων µε κύρια απασχόληση στην κατασκευή κτιρίων
2000

2007

2008

Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης
κτιρίων και άλλων δοµικών έργων

289.134

299.220

211.880

Χύτες µετάλλων, συγκολλητές,
ελασµατουργοί, τεχνίτες µεταλλικών
δοµικών κατασκευών, σιδηρουργοί και
ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

2.334

2.535

3.011

Μηχανικοί, εφαρµοστές και συντηρητές
µηχανών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού

3.607

4.670

7.587

Κατηγορία

Πηγή: Γνώµη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. «ΟΙ δραστηριότητες της κατασκευαστικής και
οικοδοµικής δραστηριότητας ως συνιστώσες της οικονοµικής ανάπτυξης και των επιπτώσεων
της οικονοµικής ύφεσης σε αυτές.
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Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια

Πηγή: 2ο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ενεργειακή Απόδοση 2008-2016, σύµφωνα µε την οδηγία 2006/32/ΕΚ, 2011
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Κατανάλωση και χρήση ενέργειας στις κατοικίες
2010 4.6 Mtoe έναντι 3.1 Mtoe το 1990 (48.6% αύξηση)
• κυρίως από 33% αύξηση και
• διπλασιασµό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Η διείσδυση του φυσικού αερίου ξεκίνησε το 1998, 5,5% συµµετοχή στην τελική
κατανάλωση το 2010
65% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά αφορά θέρµανση χώρων -ΜΟ
κατανάλωσης για θέρµανση ανά m2 115 kWh το 1997 και 132 kWh το 2007
66% των ελληνικών νοικοκυριών χρησιµοποιούν ως κύριο µέσο θέρµανσης την
κεντρική θέρµανση
Η κατανάλωση για φωτισµό και ηλεκτρικές συσκευές (kWh/κατοικία) παρουσιάζει 39%
αύξηση την περίοδο 1990-2007
Η κατανάλωση τελικής ενέργειας από ΑΠΕ αυξήθηκε µόνο κατά 1% τα τελευταία 20
χρόνια.
Για την περίοδο 1996-2007 η µέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατοικία
στην Ελλάδα ήταν υψηλότερη κατά περίπου 17% από το ΜΟ της ΕΕ 27, ενώ η
κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση ήταν περίπου 20% χαµηλότερη.
Partner’s logo
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Κατανάλωση και χρήση ενέργειας στις κατοικίες

Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιµο στα νοικοκυριά (1990-2010)
Πηγή:Energy Efficiency Indicators in Europe, ODYSSEE MURE - IEE Programme, www.odyssee-indicators.org
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Κατανάλωση και χρήση ενέργειας στις κατοικίες

Τελική χρήση ενέργειας στα νοικοκυριά (1990-2010)

Πηγή: Energy Efficiency Indicators in Europe, ODYSSEE MURE - IEE Programme, www.odyssee-indicators.org
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Ενεργειακή απόδοση κτιρίων
Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων– KENAK σε ισχύ από 2010.
274.000 ενεργειακές επιθεωρήσεις (69% διαµερίσµατα, 12% µονοκατοικίες, 8% καταστήµατα.
•54% των κτιρίων που επιθεωρήθηκαν έχουν κτιστεί µετά το 1980
•το 79% έχει ενεργειακή κλάση κατώτερη από D

Πηγή: Στατιστικά στοιχεία αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων 2011-2013, www.ypeka.gr
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Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στα κτίρια - Φωτοβολταϊκά

http://www.helapco.gr/ims/file/market_st
atistics/pv-stats_greece_2012.pdf

Partner’s logo
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Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στα κτίρια - Φωτοβολταϊκά

Τα Φ/Β σε στέγες ως 10 kWp
έλαβαν από το 2009 υψηλή
εγγυηµένη σταθερή τιµή
(Feed-in-Tariff). Το µερίδιο
τους αυξήθηκε από 4% το
2010 σε 19,4% το 2012

http://www.helapco.gr/ims/file/market_st
atistics/pv-stats_greece_2012.pdf
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Θερµικά ηλιακά συστήµατα
161.000 kW th εγκαταστάθηκαν το 2011 - αύξηση 7,5% σε σύγκριση µε το 2010

Θερµικά ηλιακά συστήµατα στην Ελλάδα - εγκατεστηµένοι καλυµένοι συλλέκτες
Πηγή: ESTIF Solar Thermal markets in Europe, Trends and market statistics 2011, June 2012
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Άλλα συστήµατα ΑΠΕ σε κτίρια
Γεωθερµικά συστήµατα: Περιορισµένη εφαρµογή κυρίως σε ξενοδοχεία, σχολικά
κτίρια
Συστήµατα Ηλιακής Ψύξης: ∆εν είναι διαδεδοµένα, λίγες εφαρµογές σε ξενοδοχεία,
αποθήκες, κτίρια γραφείων, επιδεικτικό έργο στο ΚΑΠΕ
Συστήµατα βιοµάζας: Κατανάλωση θερµότητας από ξηρή βιοµάζα: 2009: 0,797ΜΤΙΠ,
2010: 0 ,812 ΜΤΙΠ* (Solid Biomass Barometer – Eurobserv’er – November 2011)
Συνολική κατανάλωση pellets: περίπου 11.100 τόνοι το 2008 (1 kg ανά κάτοικο –από τα
χαµηλότερα στην Ευρώπη)
Aναµένεται αύξηση κατανάλωσης των pellet βιοµάζας στα οικιακά συστήµατα
θέρµανσης λόγω της άρσης απαγόρευσης χρήσης καυστήρων βιοµάζας στα µεγάλα
αστικά κέντρα, που ισχύει τα τελευταία 18 χρόνια
Τηλεθέρµανση: 4 σταθµοί, Κοζάνη, Πτολεµαϊδα, Αµύνταιο, Μεγαλόπολη, συνολική
ισχύς 4.108ΜW. Yπο κατασκευή 2 ακόµα σε Φλώρινα (70MW), Πιερία (2ΜW). Mη
διαδεδοµένη τεχνολογία λόγω ήπιου κλίµατος
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Μέτρα για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις στον οικιακό
τοµέα – Έχουν υποβληθεί 41.000 αιτήσεις(*)

637
3.032
1.646
2.381

Προϋπολογι
σµός (%)
6.513.523
25.553.517
15.625.464
20.185.247

% ανά
περιφέρεια
5%
21%
12%
16%

952

9.291.792

7%

790
834
755
552
276
553
1.076
203
13.687

7.787.772
8.220.990
7.496.480
5.305.841
2.636.694
5.519.214
10.199.797
2.062.188
126.398.524

6%
7%
6%
4%
2%
4%
8%
2%
100%

Περιοχή

Αριθµός

Πελοπόννησος
Κεντρική Μακεδονία
Θεσσαλία
Αττική
Αν. Μακεδονία &
Θράκη
Κεντρική Ελλάδα
∆υτική Ελλάδα
Ήπειρος
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
∆υτική Μακεδονία
Ιονίων νήσων
ΣΥΝΟΛΟ

Παρεµβάσεις εξοικονόµησης
ενέργειας για ΟΤΑ
υποβολή 191 προτάσεων, 106
αξιολογήθηκαν θετικά
(προϋπολογισµός 83,4 εκατ. €)

Αριθµός των εγκεκριµένων αιτήσεων για το πρόγραµµα “Εξοικονόµηση κατ' οίκον”
Πηγή: ΥΠΕΚΑ, 2012

Partner’s logo
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Επαγγελµατική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση (ΕΕΚ)
για το εργατικό δυναµικό στα κτίρια
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Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα – Επαγγελµατική εκπαίδευση

Σχηµατική απλοποιηµένη απεικόνιση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Partner’s logo
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Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ)
•

Συσχετίζει όλες τις µορφές τυπικής, µη τυπικής και άτυπης µάθησης όλων των
βαθµίδων ώστε τα αποτελέσµατά τους να αναγνωρίζονται και να κατατάσσονται σε
επίπεδα σύµφωνα µε τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

•

Βοηθά εκπαιδευόµενους και εργαζόµενους να µετακινηθούν από χώρα σε χώρα ή
να αλλάξουν θέση εργασίας ή να αλλάξουν µαθησιακή διαδροµή.

•

8 επίπεδα αναφοράς που βασίζονται σε µαθησιακά αποτελέσµατα (τι γνωρίζει,
κατανοεί και είναι ικανό να κάνει κάποιος µετά την ολοκλήρωση της µαθησιακής
διαδικασίας).

•

Η πιστοποίηση των προσόντων διευκολύνει την πρόσβαση στη ∆ΒΜ και
υποστηρίζει τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας.
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Θεσµικό Πλαίσιο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης / Κατάρτισης
•

Ν.3191/2003 (ΦΕΚ 258 A’/07.11.2003): θεσπίζεται το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση

•

Ν.3369/2005 (ΦΕΚ 171 A'/ 07.06.2005): συµπληρώνεται ο Ν.3191/2003 και ορίζεται το πλαίσιο που
διέπει την ∆ΒΜ

•

Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163 A'/ 21.09.2010): ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη ∆ΒΜ πέραν του
τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και τα θέµατα που αφορούν τις δράσεις ∆ΒΜ των φορέων
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος

•

Υπουργική απόφαση 119959/Η (ΦΕΚ 2351 B’/20-10-2011) για την συγχώνευση του ΕΚΕΠΙΣ(*), του
ΕΚΕΠ(**) και του ΕΟΠΠ(***), στον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

•

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 122 A'/12.11.2012) Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής µε
αλλαγές στο πλαίσιο της ∆ΒΜ

•

Ν.4115/2013 (ΦΕΚ A 24/30.1.2013) για λειτουργία του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια βίου Μάθησης
(ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ) όπως µετονοµάστηκε το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας µετά τη συγχώνευση του Ινστιτούτου
Νεολαίας και του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(*) Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
(**)Εθνικό Κέντρο για τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό
(***)Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Προσόντων
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Πρόσφατες αλλαγές
Ν.4093/2012 (Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής) εισάγει αλλαγές, ιδιαίτερα σε σχέση µε
την χορήγησης άδειας στους φορείς παροχής ∆ΒΜ:

•

Χορήγηση άδειας σε ιδιωτικά ΙΕΚ: µε απόφαση Υπουργού Παιδείας, αντί ΕΟΠΠΕΠ (πλέον
συµβουλευτικό ρόλο)

•

Τα KEK µετονοµάζονται σε “Κέντρα ∆ΒΜ Επιπέδου II” (Κ∆ΒΜ Επιπέδου II) και τα Εργαστήρια
Ελευθέρων Σπουδών σε “Κέντρα ∆ΒΜ Επιπέδου Ι” (Κ∆ΒΜ Επιπέδου I), και εξουσιοδοτούνται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΠΕΠ (διάκριση βάση υποδοµών).

•

•

"ανεξάρτητες σπουδές» → Κ∆ΒΜ Επιπέδου I,

•

"Επαγγελµατική Κατάρτιση" → Κ∆ΒΜ Επιπέδου II

Από τις 30-06-2013, η οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων ΙΕΚ µετατίθεται στις
Περιφέρειες. παρακολουθείται από τις Περιφέρειες. Η ρύθµιση και παρακολούθηση του
εκπαιδευτικού πλαισίου είναι υπό την αρµοδιότητα της ΓΓ∆ΒΜ.

Επί του παρόντος, ο ΕΟΠΠΕΠ χορηγεί άδεια στα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(IIEK), και διαπιστεύει τα Κ∆ΒΜ Επιπέδου ΙΙ (πρώην KEK).
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Yφιστάµενα επαγγελµατικά περιγράµµατα
για εργατικό δυναµικό σε κτίρια
202 πιστοποιηµένα επαγγελµατικά περιγράµµατα-µόνο 9 σχετίζονται µε τον κατασκευαστικό
κλάδο και τις εφαρµογές ΑΠΕ/ΕΕ

• Εγκαταστάτης – Συντηρητής καυστήρα
• Επιθεωρητής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
• Τεχνικός ∆ιαχείρισης και Αξιοποίησης Βιοµάζας
• Τεχνικός κατασκευής εφαρµογών ηλιακής ενέργειας
• Τεχνικός µόνωσης – Μονωτής
• Τεχνικός Ψυκτικός
• Τεχνίτης Αερίων Καυσίµων
• Τεχνίτης επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων
• Αλουµινοσιδηροκατασκευαστής
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Aρµόδιοι Φορείς
Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου µάθησης (ΓΓ∆ΒΜ):
•Εποπτεύει και διαχειρίζεται τα συστήµατα της ΑΕΚ(*) και ΣΕΚ(**) και διαµορφώνει το
εκπαιδευτικό πλαίσιο των µονάδων ΑΕΚ και ΣΕΚ και γενικότερα της µη τυπικής εκπαίδευσης

Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ)
•Πιστοποιεί/αδειοδοτεί φορείς µη-τυπικής εκπαίδευσης (Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών,
Ιδιωτικά ΙΕΚ, Κέντρα ∆ΒΜ Επιπέδου ΙΙ (πρώην ΚΕΚ)
•Πιστοποιεί Επαγγελµατικά Περιγράµµατα
•Αναπτύσσει και εφαρµόζει το ΕΠΠ και προωθεί την αντιστοίχισή του µε το EQF

Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια βίου Μάθησης (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ)
•Μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά µε την εκπαίδευση ενηλίκων
(*) ΑΕΚ: Αρχική επαγγελµατική κατάρτιση
(**) ΣΕΚ: Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση
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Aρµόδιοι Φορείς 2
Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆)
Έχει υπό την εποπτεία του Κέντρα ∆ΒΜ Επιπέδου ΙΙ (πρώην KEK), και
υλοποιεί ΣΕΚ µε στόχο:
•Την ένταξη των ανέργων καταρτιζοµένων στην αγορά εργασίας
•Την συνεχιζόµενη κατάρτιση υπαλλήλων
•Την εφαρµογή/υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων κινητικότητας
•συµβουλευτική δράση για επιχειρήσεις και ιδιώτες
•παροχή τεχνικής υποστήριξης για υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά
προγράµµατα.

Partner’s logo
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Πάροχοι Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Σε σχεση µε κατάρτιση εργατικού δυναµικού στα κτίρια σε ΑΠΕ και ΕΕ
Α.ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) – δηµόσια / ιδιωτικά
•Άλλες δηµόσιες και ιδιωτικές επαγγελµατικές σχολές (κολέγια, σχολές ελευθέρων
σπουδών)
Β. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
•Κέντρα ∆ΒΜ επιπέδου ΙΙ (πρώην ΚΕΚ)
•Πάροχοι ∆ΒΜ από τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα (π.χ. ΓΣΕΕ, ΓΣΒΕΕ)
•Οργανισµοί και κέντρα εκπαίδευσης (κυρίως ΚΕΚ) που έχουν συσταθεί από
επαγγελµατικές ενώσεις/σωµατεία/συλλόγους και επιµελητήρια που παρέχουν µη
τυπική εκπαίδευση στα µέλη τους µέσω σεµιναρίων επιµόρφωσης
•Άλλοι φορείς άτυπης µάθησης (π.χ. µουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιµορφωτικοί
και πολιτιστικοί φορείς
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Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Σχετικές ειδικότητες
393 ΕΠΑΛ (2009-2010), 33 ειδικότητες- 4 σχετικές
Ειδικότητες (3η τάξη)
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιµατισµού
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Σχεδιαστών ∆οµικών έργων
ΕΠΑΣ (εποπτευόµενα από ΟΑΕ∆)
ΕΠΑΣ

•Τεχνικός θερµικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
•Τεχνικός ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
•Τεχνικός κτιριακών έργων

• Εγκαταστάτης Ψυκτικών και Κλιµατιστικών
•Τεχνικός Κτιριακών Έργων
•Ξυλουργοί/ Επιπλοποιοί
•Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
•Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
•Τεχνικός Μεταλλικών Κατασκευών
•Εγκαταστάτης Ψυκτικών και Κλιµατιστικών

Partner’s logo
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Σχετικές Ειδικότητες IEK
Για αποφοίτους γυµνασίου
Τοµέας

∆οµικών και Συναφών Κατασκευών

Εφαρµοσµένες Τέχνες
Μηχανολογία

Ειδικότητες
Γυψαδόρος/Σοβατζής (επίπεδο 1)
Ελαιοχρωµατιστής(επίπεδο 1)
Κτίστης/Οικοδόµος (επίπεδο 1)
Τεχνικός κατασκευών αλουµινίου και σιδηροκατασκευών
Τεχνίτης Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων
Ξυλουργός
Τεχνικός Θερµικών Εγκαταστάσεων

Για αποφοίτους λυκείου
Τοµέας
∆οµικών και Συναφών
Κατασκευών
Ηλεκτρολογίας
Μηχανολογίας

Ειδικότητες
Τεχνικός ∆οµικών έργων
Τεχνικός Επισκευής & Συντήρησης ιστορικών και Παραδοσιακών Κτιρίων
Τεχνικός Αυτοµατισµών
Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισµού και Κλιµατισµού
Τεχνικών Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
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Κέντρα Κατάρτισης ∆ια βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ Επίπεδο II)
516 πιστοποιηµένα Κ∆ΒΜ Επιπέδου II (δηµόσια και ιδιωτικά)
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Ενδεικτικά Προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Επαγγελµατική οµάδα

Πεδίο Κατάρτισης

Hλεκτρολόγοι

Φ/Β, Αιολικά, Ενεργειακή απόδοση κτηρίων, φυσικός
φωτισµός, διαχείριση συστηµάτων φυσικού αερίου,
γεωθερµικές εγκαταστάσεις, αυτοµατισµοί

Υδραυλικοί/ψυκτικοί

Συντήρηση συστηµάτων εσωτερικής καύσης (λέβητες,
καυστήρες), θέρµανση κτηρίων (κεντρική, ενδοδαπέδια),
βιολογικοί καθαρισµοί, διαχείριση κλιµατιστικών,
τηλεθέρµανση, πισίνες, ηλεκτροσυγκολλήσεις,
ηλεκτρουδραυλικοι αυτοµατισµοί

Κτίστες

Αναστήλωση µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς,
επεξεργασία πέτρας

Μηχανικοί

Ενεργειακή απόδοση κτηρίων
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∆ράση «Πράσινα Επαγγέλµατα», ΕΣΠΑ, 7.500 δικαιούχοι ως 3/2013

Σύνολο: 175

Σύνολο: 125

Περιφέρειες

Σύνολο: 0

Σύνολο: 150
Σύνολο: 125

Σύνολο:

Σύνολο: 0
Σύνολο: 0

Σύνολο: 294

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
∆υτική Μακεδονία
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ιόνιοι Νήσοι
∆υτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Αττική
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

Σύνολο: 150
Σύνολο: 150

Σύνολο: 0

Σύνολο: 25
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•

Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ)

•

Πανελλήνια Οµοσπονδία Ηλεκτρολόγων

•

Πανελλήνια Οµοσπονδία κατασκευαστών κτιρίων και συναφή επαγγέλµατα

•
•
•

•

9.000 µέλη. 1052 µέλη εκπαιδεύτηκαν σε θέµατα ΑΠΕ το 2009-2011
περίπου 60.000 µέλη. υπάρχει ζήτηση από τα µέλη για σεµινάρια κατάρτισης σε ΑΠΕ
το 2005, 200.000 µέλη. Τον Ιανουάριο του 2012, σύµφωνα µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ οι
εργαζόµενοι στον τοµέα της οικοδοµής µειώθηκαν σε 39.500 άτοµα. Σεµινάρια σε ΑΠΕ
δεν έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα.

Πανελλήνια Οµοσπονδία µηχανικών και οδηγών γεωτρήσεων
•

περίπου 30.000 µέλη.
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Σχετικές πρωτοβουλίες µε την υποστήριξη της ΕΕ
• AIDA, Affirmative Integrated Energy Design Action, 2012-2015
• PVTRIN, Training of Photovoltaic Installers in Europe, IEE project (www.pvtrin.eu) , 2010-2013
• Install+RES, Training for installers of small-scale RES systems in buildings, IEE project
http://www.resinstaller.eu, 2010-2013
• Qualicert: “Common quality certification and accreditation for installers of small-scale renewable
energy systems”, IEE project (http://www.qualicert-project.eu/), 2009-2011
• SOLCO, Solar cooling technology across southern European islands, 2007-2010
• EMTEU, Energy Management Technician in EU - pilot project , Leonardo da Vinci project
• BEST RESULT, Building and Energy Systems and Technologies in Renewable Energy Sources
Update and Linked Training, IEE project, 2006-2008
• EARTH, Extend Accredited Renewables Training for Heating, IEE project,
• BUILD ENV - Buildings and Environment : new Skills in the Field of Construction. Leonardo da
Vinci, 1997
• SOLWIN - Vocational training for electricians in solar and wind energy systems Leonardo da
Vinci,,1999
• VENT DISCOURSE, Development of Distance Learning Vocational Training Material for the
Promotion of Best Practice Ventilation Energy Performance in Buildings, IEE project, 2005-2006
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Towards a skilled
building workforce
Ευχαριστούµε για την προσοχή σας
www.buildupskills.eu
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Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

www.builtupskills.eu
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων
και Διοίκησης

Κενά Εργατικού Δυναμικού μεταξύ της
Υφιστάμενης Κατάστασης και των
Αναγκών για το 2020
Χάρης Δούκας
Λευτέρης Σίσκος
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ηλίας Παπασταματίου
Γιάννης Ψαρράς

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Στόχος


Προσδιορισμός κατηγοριών εργατοτεχνιτών που αφορούν στην
ανακαίνιση - κατασκευή ενεργειακά βιώσιμων κτιρίων

Εγκαταστάσεις
Ηλεκτροτεχνίτες - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ηλιακοί συλλέκτες, Φ/Β, βιώσιμος φωτισμός, ποιότητα ισχύος,
ηλεκτρική παρακολούθηση κτιρίων).
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις (συστήματα θέρμανσης, συστήματα κλιματισμού, αντλίες θερμότητας,
παραγωγή ενέργειας (βιομάζα - ήλιος), συστήματα εξαερισμού, θερμική παρακολούθηση κτιρίων).
Τεχνίτες σκεπών (ηλιακοί συλλέκτες, Φ/Β, αιολική ενέργεια).

Κατασκευές
Χτίστες - Οικοδόμοι - Σοβατζήδες (εργασίες μόνωσης, εργασίες προστασίας από την υγρασία).
Ξυλουργοί (ξυλουργικές κατασκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης πατωμάτων, προσόψεων, στεγών,
παραθύρων, πορτών).
Τεχνίτες σκεπών (μόνωση σκεπών).
Τζαμάδες (εγκατάσταση υαλοπινάκων σε παράθυρα, πόρτες και πλαίσια – Σημείωση: στην κατηγορία αυτή
περιλαμβάνονται και οι κατασκευαστές και εγκαταστάτες κουφωμάτων).

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

2

1

BUILD UP Skills – Greece
BUS-GR
IEE/12/BWI/430

Σημείο Εκκίνησης (1/2)
Κατηγοριοποίηση
επαγγελμάτων κατά
τριψήφιο ISCO-08

Κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων κατά τετραψήφιο
ISCO-08

Απόλυτος αριθμός
απασχολουμένων

Ετήσια εισροή
νέων ατόμων στο
επάγγελμα

55.000

Αμελητέα

45.000

3.800

9.000

700

109.000

4.500

7111 - Κτίστες
7112 - Οικοδόμοι και συναφή επαγγέλματα
711 - Κτίστες και
7113 - Λιθοδόμοι, πετράδες, θραύστες και χαράκτες
ασκούντες συναφή
7114 - Μπετατζήδες και συναφή επαγγέλματα
επαγγέλματα
7115 - Ξυλουργοί και μαραγκοί
7119 - Κτίστες κτιριακού σκελετού και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα που δεν κατατάσσονται αλλού
7121 - Τεχνίτες σκεπών
7122 - Τεχνίτες πατωμάτων και πλακάδες
712 - Τεχνίτες
7123 - Σοβατζήδες
αποπεράτωσης κτιρίων
7124 - Τεχνίτες μονώσεων
και ασκούντες συναφή
7125 - Τζαμάδες
επαγγέλματα
7126 - Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων
7127 - Τεχνικοί κλιματισμού και ψυκτικοί
741 - Εγκαταστάτες και
επισκευαστές
7411 - Ηλεκτροτεχνίτες κτιρίων και συναφείς
ηλεκτρολογικού
ηλεκτρολόγοι
εξοπλισμού
Σύνολο

Αριθμός εργαζομένων εμπλεκόμενων στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην εγκατάσταση ΑΠΕ
στα κτίρια, και ετήσια εισροή τους στο επάγγελμα, κατά κατηγοριοποίηση ISCO-08
BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Σημείο Εκκίνησης (2/2)
Επικοινωνία με αντίστοιχες ομοσπονδίες, εύρεση αριθμών τους ανά 4-ψήφια κατηγορία ISCO:
• Οι υδραυλικοί, τεχνίτες καυστήρων και εγκαταστάτες σωληνώσεων (κατηγορία 7126)
ανέρχονται σήμερα στους 15.000, με ετήσια εισροή στο επάγγελμα 1.000 ατόμων.
• Οι τεχνίτες κλιματισμού και οι ψυκτικοί της κατηγορίας 7127 ανέρχονται στους 5.000 με
ετήσια εισροή 500 νέων επαγγελματιών στο χώρο.
• Οι τζαμάδες της κατηγορίας 7125 αντιστοιχούν σε 18.000, ενώ κάθε χρόνο εισέρχονται στον
κλάδο 1.500 νέοι επαγγελματίες.
• Σε ότι αφορά τις κατηγορίες 7121, 7122, 7123 και 7124, δεν βρέθηκαν επιμέρους αναλυτικά
στατιστικά στοιχεία του ακριβή αριθμού τους λόγω του ότι πρόκειται για συναφή
επαγγέλματα και καθένα άτομο μπορεί να ασκεί περισσότερα του ενός εξ αυτών. Παρόλα
αυτά, και σύμφωνα με προσεγγιστικά στοιχεία των αντίστοιχων ομοσπονδιών, εκτιμώνται
συνολικά στους 7.000.

Οι σχετιζόμενοι με το BUS GR απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο ανέρχονται σήμερα
στους 109.000 και αποτελούν το 53% του συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο.
BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Μεθοδολογική προσέγγιση εκτίμησης
απαιτούμενου εργατικού δυναμικού για το 2020
 Καταγραφή των στόχων
εξοικονόμησης ενέργειας και
διείσδυσης των ΑΠΕ στα κτίρια.

Εκτίμηση της μελλοντικής πορείας
του οικοδομοτεχνικού κλάδου.

Υπολογισμός των επεμβάσεων
ανακαίνισης στο υπάρχον κτιριακό
απόθεμα της χώρας για την κάλυψη
των στόχων.

 Προσομοίωση τριών
μελλοντικών σεναρίων για την
εξέλιξη του κλάδου.

 Πρόβλεψη του ελάχιστου και

Εκτίμηση των ειδικευμένων τεχνιτών
που θα απαιτηθούν σε ορίζοντα
7ετίας για ανακαινίσεις.
BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

μέγιστου αριθμού εργατών που
απαιτείται να εισέλθουν στον κλάδο
μέχρι το 2020.
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Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (1/8)
Βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικών μελετών

•

Greenpeace, «Πράσινη Ανάπτυξη
και νέες θέσεις εργασίας»,
Μάιος 2009.

•

WWF Ελλάς – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Πράσινα μέτρα στην Ελλάδα: αξιολόγηση
οφέλους/κόστους από την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων
πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας». Επιστημονική έκθεση. Αθήνα: Ιούνιος 2010

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Προσδιορισμός του απαιτούμενου
αριθμού τεχνιτών για τον οικιακό τομέα

Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (2/8)
Πρόβλεψη ποσοστού διείσδυσης των πράσινων τεχνολογιών στα κτίρια
από τη μελέτη «Χτίζοντας το μέλλον» , 2011

GWh/y

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Προσδιορισμός του απαιτούμενου αριθμού
τεχνιτών για τον οικιακό τομέα

Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (3/8)
Αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας ανά τεχνολογία
(GWh) στον οικιακό τομέα μέχρι το 2016
Τεχνολογίες Ανακατασκευής
Κτιρίων
Αντικατάσταση
υαλοστασίων/κουφωμάτων
Θερμομόνωση προσόψεων
Θερμομόνωση οροφής
Αντικατάσταση συστημάτων
θέρμανσης
Σύνολο

Εξοικονόμηση Ενέργειας
(GWh)
668,2
1.115,7
223,1
307,8
2.314,8

Οι 2.007 GWh (πλην των συστημάτων θέρμανσης) που
προκύπτουν αποτελούν το 63,8% της αναμενόμενης
εξοικονόμησης από θέρμανση μέσω δράσεων βελτίωσης του
κτιριακού κελύφους, και είναι συναφές με το 60% που
προδιαγράφει το 1ο ΣΔΕΑ

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Προσδιορισμός του απαιτούμενου αριθμού
τεχνιτών για τον οικιακό τομέα

Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (4/8)
Εκτίμηση ανθρωποετών εργασίας εξειδικευμένων τεχνιτών
για εργασίες ΕΞΕΝ μέχρι το 2016 στον οικιακό τομέα
Εργασίες
Ανακατασκευής
Κτιρίων
Αντικατάσταση
υαλοστασίων
Θερμομόνωση
προσόψεων
Θερμομόνωση οροφής
Αντικατάσταση
συστημάτων θέρμανσης
Σύνολο

Ανθρωποέτη
εργασίας
11.000

Εκτίμηση Ανάγκης
Εξειδικευμένων
Τεχνιτών το 2016
2.750

Πλήθος
δράσεων
1.010.000

43.800

10.950

617.900

2.800
3.400

700
850

71.600
408.750

61.000

15.250

2.109.250

 Στην περίοδο 2016-2020 δε θα χρειαστούν επιπρόσθετοι τεχνίτες
•
•

Μέσες χρονικές απαιτήσεις ανθρώπινου δυναμικού για την εγκατάσταση
των τεχνολογιών ανά τετραγωνικό μέτρο ή MWh.
Προσεγγίσεις για την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας από την
κάθε μια από αυτές τις εργασίες ανακατασκευής των κτιρίων.

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

9

BUILD UP Skills – Greece
BUS-GR
IEE/12/BWI/430

Προσδιορισμός του απαιτούμενου αριθμού
τεχνιτών για τον τριτογενή τομέα

Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (5/8)
Αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας ανά τεχνολογία
(GWh) στον τριτογενή τομέα μέχρι το 2016

Τεχνολογίες Βελτίωσης
Κτιριακού Κελύφους
Αντικατάσταση υαλοστασίων /
κουφωμάτων
Θερμομόνωση προσόψεων
Θερμομόνωση οροφής
Σύνολο

Εξοικονόμηση Ενέργειας
(GWh)
240,0
300,0
60,0
600,0

• Η αντικατάσταση υαλοστασίων/κουφωμάτων συμμετέχει κατά 40%
στους στόχους ΕΞΕΝ από βελτιώσεις κτιριακού κελύφους
• Οι θερμομονώσεις πλευρικών επιφανειών κατά 50%
• Οι θερμομονώσεις οροφής κατά 10%

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

10

5

BUILD UP Skills – Greece
BUS-GR
IEE/12/BWI/430

Προσδιορισμός του απαιτούμενου αριθμού
τεχνιτών για τον τριτογενή τομέα

Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (6/8)
Εκτίμηση ανθρωποετών εργασίας εξειδικευμένων τεχνιτών για
ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων του τριτογενή τομέα μέχρι το 2016

Εργασίες Ανακατασκευής
Κτιρίων

Ανθρωποέτη
εργασίας

Αντικατάσταση
υαλοστασίων
Θερμομόνωση προσόψεων
Θερμομόνωση οροφής
Αντλίες θερμότητας
Αντικατάσταση συστημάτων
θέρμανσης
Σύνολο

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

Πλήθος δράσεων

14.800

Εκτίμηση Ανάγκης
Εξειδικευμένων
Τεχνιτών το
2016
3.700

31.320
1.880
1.480
740

7.830
470
370
185

101.260
15.750
9.840
29.700

50.220

12.555

268.400

111.850
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Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (7/8)
Αναμενόμενη
διείσδυση αντλιών
θερμότητας
(εγκατεστημένη
ισχύς σε MW) έως
το 2020

Είδος αντλίας
Αεροθερμικές
Γεωθερμικές

Αναμενόμενη διείσδυση
αντλιών θερμότητας
(εγκατεστημένη ισχύς σε
MW) τις περιόδους 20122016 και 2017-2020

Αναμενόμενη απασχόληση
τεχνιτών τις περιόδους
2013-2016 και 2017-2020

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

2012
452
70

Είδος αντλίας

Αεροθερμικές
Γεωθερμικές

Είδος αντλίας

Αεροθερμικές
Γεωθερμικές

2013
568
85

2014
766
116

2015
1,206
178

Πλήθος Συστημάτων
2012-2016
6.380
3.460

2017-2020
4.690
2.500

Ανθρωποέτη
2012-2016
1,280
200

2017-2020
930
145

2016
1,531
225

2017
1,728
248

2018
1,891
279

2019
1,960
287

2020
2,656
388

Εξοικονόμηση Ενέργειας
(GWh)
2012-2016
2017-2020
1.055
780
253
185

Ετήσιος Αριθμός
Απαιτούμενων Τεχνιτών
2012-2016
2017-2020
320
232
50
36
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Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για Ανακατασκευή (8/8)
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα
Εκτίμηση εξειδικευμένων τεχνιτών για ενεργειακές αναβαθμίσεις
υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος μέχρι το 2020
Εργασίες Ανακατασκευής
Κτιρίων

Εκτίμηση Ανάγκης Εξειδικευμένων
Τεχνιτών σε ετήσια βάση έως το
2020

Αντικατάσταση υαλοστασίων

6.450

Θερμομόνωση προσόψεων

18.780

Θερμομόνωση οροφής

1.170

Αντικατάσταση συστημάτων
θέρμανσης
Ηλιακοί Συλλέκτες

1.405
605

Φ/Β συστήματα

500

Σύνολο

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

28.910
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Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για νέα κτίρια (1/3)
•

•

Κρίθηκε σημαντική η
μοντελοποίηση ενός
αισιόδοξου και ενός
απαισιόδοξου σεναρίου
τα οποία θα πλαισιώσουν
το μέγιστο και το ελάχιστο
δυνατό όριο κίνησης της
οικοδομικής
δραστηριότητας μέχρι το
2020.
Επιπλέον, δημιουργήθηκε
και ένα ουδέτερο μετριοπαθές σενάριο το
οποίο θεωρείται ως πιο
ρεαλιστικό και πιθανότερο
να επαληθευτεί
μελλοντικά.

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

Εκτίμηση
μεταβολής του
πληθυσμού της
Ελλάδας ανά
περιφέρεια
[Eurostat, 2010]

Διάγραμμα
εξέλιξης μέσου
μεγέθους
νοικοκυριών
στην Ελλάδα
[Eurostat, 2010]
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Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για νέα κτίρια (2/3)


Έντονη ανάπτυξη του κλάδου κατόπιν ραγδαίων υφέσεων. Επιπλέον, δεν παρατηρείται στα χρονικά του
κλάδου μακρόχρονη στασιμότητα.
Ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα θέτουν την Ελλάδα ως τη χώρα με τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας
κατοικιών από τις χώρες της Ε.Ε.
Κορεσμός κατοικιών στις περισσότερες περιφέρειες
Χιλιάδες διαμερίσματα και μονοκατοικίες απούλητα εδώ και χρόνια λόγω υπερ-προσφοράς η οποία δεν
απορροφήθηκε
Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του ελληνικού τριτογενή τομέα
Έλλειψη ρευστότητας στην Ελληνική οικονομία.
Αναμενόμενη έξοδος της Ελλάδας ενδέχεται να ευνοήσει θετικά τον κλάδο.








Συμπερασματικά, ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται πιθανώς στα
χαμηλότερα δυνατά επίπεδα και αναμένεται μελλοντική ανάπτυξή του.
Παρόλα αυτά η επαναφορά του σε υψηλά επίπεδα παλαιότερων ετών αναμένεται κατόπιν τουλάχιστον μίας
δεκαετίας, δηλαδή μετά το πέρας του 2020.
BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Εκτίμηση Εργατικού Δυναμικού για νέα κτίρια (3/3)
• Αισιόδοξο σενάριο: Μικρή
ποσοστιαία πτώση μέχρι το 2014
που ακολουθείται από σημαντική
ανάκαμψη και επαναφορά της
οικοδομικής δραστηριότητας της
χώρας σε επίπεδα 2009.
• Απαισιόδοξο σενάριο: Συνεχής
σημαντική πτώση μέχρι το 201415 και μετέπειτα περίοδος
στασιμότητας μέχρι το 2020.

•

•

Τα στατιστικά δεδομένα κάθε έτους αφορούν στην
περίοδο Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους μέχρι
τον Αύγουστο του έτους αναφοράς.
Τα δεδομένα για το 2011 και 2012 αντλήθηκαν από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή.

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

• Ουδέτερο σενάριο: Μεσαία
ποσοστιαία πτώση μέχρι το 201415 που ακολουθείται από μικρή
ανάκαμψη και επαναφορά της
δραστηριότητας σε επίπεδα 20102011.

16
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Εκτίμηση κατασκευαστικού κλάδου κατά το 2020


Αναγωγή της προβλεπόμενης μελλοντικής οικοδομικής δραστηριότητας σε αριθμό απασχολουμένων στον
κατασκευαστικό κλάδο, με βάση δεδομένα παλαιότερων ετών.

 Αισιόδοξο σενάριο

 320.000 απασχολούμενοι

 Απαισιόδοξο σενάριο  170.000 απασχολούμενοι
 Ουδέτερο σενάριο

 250.000 απασχολούμενοι

Συνοπτικά, για το κάθε σενάριο μπορούν να σημειωθούν τα ακόλουθα:

Επικράτηση του απαισιόδοξου σεναρίου πρόβλεψης δείχνει ότι ο αριθμός των εργαζομένων στον
κατασκευαστικό κλάδο θα συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο και από τα τωρινά δεδομένα και έτσι δεν
τίθεται θέμα ανάγκης εργατικού δυναμικού σε σχέση με την παρούσα κατάσταση.

Αντίθετα, το αισιόδοξο και το ουδέτερο σενάριο συνηγορούν στην ανάπτυξη του κλάδου και στην
απορρόφηση επιπλέον εργατικού δυναμικού σε σχέση με το υφιστάμενο. Πιο αναλυτικά, προβλέπεται
εργατικό δυναμικό της τάξης των 320.000 ατόμων και 250.000 ατόμων αντίστοιχα.

Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση επικράτησης του αισιόδοξου σεναρίου θα υπάρξει ανάγκη εισροής
115.000 ατόμων στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ αντίστοιχα στην περίπτωση του ουδέτερου
σεναρίου, 45.000 ατόμων.
BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανάγκης εργατοτεχνιτών
μέχρι το 2020.
Συγκεντρωτικά
αποτελέσματα
απασχόλησης
που αφορούν
την
ανοικοδόμηση
νέων κτιρίων
μέχρι το 2020

Έτος Αναφοράς
2020
Αισιόδοξο Σενάριο
Απαισιόδοξο Σενάριο
Ουδέτερο Σενάριο

Απασχολούμενοι
Κατασκευαστικού
Κλάδου
320.000
170.000
250.000

Τεχνίτες/Εργάτες
ΕΞΕ και ΑΠΕ
170.000
90.000
133.000

Επιπλέον
Απαιτούμενοι
Τεχνίτες/Εργάτες
61.000
‐
®
24.000

® Στην περίπτωση του απαισιόδοξου σεναρίου, δεν χρειάζονται επιπλέον τεχνίτες
για τις νέες κατοικίες, καθώς υπάρχουν ήδη 109.000 (υπάρχει ουσιαστικά ένα
πλεόνασμα 19.000 τεχνιτών για την ανοικοδόμηση νέων κτιρίων της υφιστάμενης
κατάστασης σε σχέση με αυτή που θα επικρατήσει το 2020).

Έτος Αναφοράς
2020

Κενό Εργατικού Δυναμικού
(Labor Force Gap)

Αισιόδοξο Σενάριο

90.000

Απαισιόδοξο Σενάριο

10.000

Ουδέτερο Σενάριο

53.000

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

Συνολική απαίτηση
εργατικού δυναμικού
μέχρι το 2020
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Χάρης Δούκας
Λευτέρης Σίσκος
E-mail: h_doukas@epu.ntua.gr
lsiskos@epu.ntua.gr
BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

19

10

BUILD UP Skills – Greece
BUS-GR
IEE/12/BWI/430

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων
και Διοίκησης

Αναγκαίες Δεξιότητες των Εργαζομένων στον
Οικοδομικό Κλάδο σε Θέματα Ενεργειακής
Αποδοτικότητας και ΑΠΕ
Χάρης Δούκας
Λευτέρης Σίσκος
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ηλίας Παπασταματίου
Γιάννης Ψαρράς

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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1η Συνάντηση ΕΠΠ
 1η
Συνάντηση
της
Εθνικής
Πλατφόρμας
Πιστοποίησης
(5
Οκτωβρίου 2012 στο ΕΜΠ) 30
εκπρόσωποι από 28 μέλη της
πλατφόρμας ήταν παρόντες
 Ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν
στους παρευρισκόμενους
 25 επιστράφηκαν συμπληρωμένα

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίων (1/2)
 «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα
επαγγελματικά προσόντα της υπάρχουσας
δύναμης των τεχνικών του κτιριακού τομέα
ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς;»

 «Κρίνετε
επαρκείς
τις
δυνατότητες
εξειδικευμένης τεχνικής εκπαίδευσης σε
θέματα ΕΞΕ και ΑΠΕ για τους τεχνίτες που
απασχολούνται σήμερα στον κτιριακό
τομέα;»
BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίων (2/2)
 «Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα κύρια εμπόδια για την βελτίωση των
επαγγελματικών προσόντων των τεχνικών επαγγελμάτων του κτιριακού τομέα;
Αξιολογήστε με βαθμούς από το 1 έως 5 (Μικρή Επίδραση - Μεγάλη Επίδραση)»

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Εμπόδια προς επίτευξη στόχων BUS-GR
 Ελλιπές θεσμικό πλαίσιο
 Εμπόδια στο σύστημα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
 Έλλειψη χρηματοδότησης
 Απουσία προγραμμάτων εκπαίδευσης για την κατάρτιση των εκπαιδευτών
 Ανεπαρκής αριθμός καταρτισμένων εκπαιδευτών

 Εμπόδια στην αγορά
 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης

 Εμπόδια στον κατασκευαστικό τομέα
 Ελλιπή κίνητρα εργατικού δυναμικού
 Κατακερματισμός της αγοράς εργασίας
 Ηλικιακή διάρθρωση του εργατικού δυναμικού

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013
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Εκπαίδευση και πιστοποίηση εργατοτεχνιτών BUS-GR (1/2)
Είδος οικοδομικής
δραστηριότητας

Ανοικοδόμηση
κτιρίων

Εργασίες
σοβατίσματος και
μόνωσης

Κατηγοριοποίηση
δραστηριοτήτων
κατά NACE

Εργασία/Δεξιότητα
σχετική με ΕΞΕ/ΑΠΕ

F41.2.0 - Κατασκευή
κατοικιών και άλλων
κτιρίων

Ανακαίνιση θεμελίων
κτιρίων
Ανακαίνιση τοιχοποιίας
κτιρίων
Εξειδίκευση σε υψηλής
ποιότητας μόνωση
τοιχοποιίας

F43.3.1 - Εργασίες
σοβατίσματος
F43.2.2 - Μόνωση
πατωμάτων και
τοιχοποιίας

Εξειδίκευση σε υψηλής
ποιότητας μόνωση
πατωμάτων και
τοιχοποιίας
Εξειδίκευση σε υψηλής
ποιότητας μόνωση
στέγης
Εγκατάσταση
κουφωμάτων υψηλής
μονωτικής ικανότητας

Ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

F43.2.1 - Ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις

Εξειδίκευση στην
εγκατάσταση Φ/Β
συστημάτων
Εγκατάσταση βιώσιμων
συστημάτων φωτισμού
Ενεργειακή
παρακολούθηση κτιρίων

Διαθέσιμη Εκπαίδευση

Πιστοποίηση
δεξιότητας

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι (ή σποραδικά από
επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο
χώρο)
Όχι

Όχι

Όχι

Όχι (ή σποραδικά από
επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο
χώρο)
Όχι (ή σποραδικά από
επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο
χώρο)
Όχι σε συστηματική
βάση

Όχι

Ναι (πιστοποιητικό
παρακολούθησης)

Όχι σε συστηματική
βάση
Όχι σε συστηματική
βάση

Ναι (πιστοποιητικό
παρακολούθησης)
Ναι (πιστοποιητικό
παρακολούθησης)

Όχι
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Εκπαίδευση και πιστοποίηση εργατοτεχνιτών BUS-GR (2/2)
Είδος οικοδομικής
δραστηριότητας
Μηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Κατηγοριοποίηση
δραστηριοτήτων
κατά NACE
F43.3.3 - Υδραυλικές,
θερμικές και
κλιματιστικές
εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση
υαλοπινάκων

F43.3.4 - Βαφή και
τοποθέτηση
υαλοπινάκων

Κατασκευή
σκεπών/οροφών

F43.9.1 Δραστηριότητες
οροφής κτιρίων

Ξυλουργικές εργασίες F43.3.2 Ξυλουργικές
εγκαταστάσεις παρεμβάσεις

Εργασία/Δεξιότητα
σχετική με ΕΞΕ/ΑΠΕ

Διαθέσιμη Εκπαίδευση

Πιστοποίηση
δεξιότητας

Αποτελεσματική
αντικατάσταση συστημάτων
θέρμανσης

Όχι σε συστηματική βάση

Ναι (πιστοποιητικό
παρακολούθησης)

Αποτελεσματική
αντικατάσταση συστημάτων
κλιματισμού

Όχι σε συστηματική βάση

Ναι (πιστοποιητικό
παρακολούθησης)

Εξειδίκευση σε συστήματα
εξαερισμού
Εξειδίκευση σε αντλίες
θερμότητας/γεωθερμία
Εξειδίκευση σε υάλους υψηλής
μονωτικής ικανότητας
Εξειδίκευση σε αντηλιακά
παράθυρα
Εγκατάσταση ηλιακών
θερμικών συστημάτων

Ναι
Ναι (πιστοποιητικό
παρακολούθησης)
Ναι (πιστοποιητικό
παρακολούθησης)

Όχι σε συστηματική βάση

Όχι σε συστηματική βάση
Όχι σε συστηματική βάση (ή
σποραδικά από επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στο
χώρο)

Ναι (πιστοποιητικό
παρακολούθησης)
Ναι (πιστοποιητικό
παρακολούθησης)

Όχι

Όχι

Σποραδικά από επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στο
χώρο

Όχι

Ανακαίνιση ξύλινων δαπέδων

Όχι

Όχι

Ανακαίνιση ξύλινων σκεπών

Όχι

Όχι

Σποραδικά από επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στο
χώρο

Όχι

Εξειδίκευση στις πράσινες
οροφές
Εγκατάσταση
παραθυρόφυλλων

Εγκατάσταση ξύλινων
υαλοπινάκων

BUS-GR 1η Συνεδρία Διαβούλευσης
ΓΣΕΒΕΕ, 26/02/2013

Ναι
Όχι σε συστηματική βάση
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Χάρης Δούκας
Λευτέρης Σίσκος
E-mail: h_doukas@epu.ntua.gr
lsiskos@epu.ntua.gr
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