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Σας καλωσορίζουµε στο 2ο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Build Up Skills - GREECE, του έργου που 
υλοποιείται στη χώρα µας για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού του κλάδου της 
οικοδοµής σε θέµατα Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.  
 

Ηµερολόγιο του έργου 
 
Στις 21/12/2012 φιλοξενήθηκε από το ΤΕΕ η 2η Συνάντηση των εταίρων του έργου BUS-GR, στην 
οποία έγινε ο απολογισµός προόδου των 
επιµέρους δράσεων από κάθε εταίρο, ενώ 
παρουσιάστηκαν η εξέλιξη των εργασιών και ο 
απολογισµός προόδου για τα πακέτα εργασίας 
που βρίσκονται σε εξέλιξη (από τους αρµόδιους 
εταίρους). Επίσης, έγινε ο προγραµµατισµός των 
δράσεων για τη “∆ιαβούλευση περί των εθνικών 
προτεραιοτήτων” (ΕΟΠΠΕΠ), τις “∆ραστηριότητες 
επικύρωσης” (Πολυτεχνείο Κρήτης), καθώς και για 
την “Εκπόνηση του Εθνικού Οδικού Χάρτη 
Προσόντων” (ΕΜΠ). Τέλος, τέθηκαν συγκεκριµένες 
προθεσµίες για την υλοποίηση των δράσεων από 
τους εταίρους και τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων 
που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου. 
 
Στις 26/2/2013 το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διοργάνωσε στο Αµφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ την 1η Συνεδρία 
∆ιαβούλευσης της Εθνικής Πλατφόρµας Επαγγελµατικών προσόντων για το εργατικό δυναµικό 
του κατασκευαστικού τοµέα στους τοµείς των ανανεώσιµων πηγών και της εξοικονόµησης ενέργειας. 
Στη Συνεδρία αυτή συµµετείχαν - εκτός από τους εκπροσώπους των εταίρων του έργου - 20 
εκπρόσωποι οµοσπονδιών των εργαζοµένων στον κλάδο της οικοδοµής καθώς και επαγγελµατικών 
φορέων στους τοµείς των ενεργειακών συστηµάτων και των κτιρίων.  
 

Στην συνεδρία έγινε µια διεξοδική παρουσίαση της 
εργασίας που διεξήχθη σχετικά µε την ανάλυση 
της υφιστάµενης κατάστασης στην Ελλάδα. 
Έµφαση δόθηκε στην καταγεγραµµένη αυξηµένη 
ζήτηση σχετικά µε την απόκτηση νέων δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού που να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για την 
αξιοποίηση των ΑΠΕ και τη διασφάλιση της 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας των κτιρίων. Στη 
συνέχεια, διεξήχθη µια γόνιµη συζήτηση µε τη 
µορφή φόρουµ, όπου όλοι οι συµµετέχοντες είχαν 
την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώµη τους και να 
ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους σχετικά µε το 
θεµατικό άξονα της εν λόγω Συνεδρίας 
∆ιαβούλευσης. 

 
Στην ελληνική ιστοσελίδα του έργου (http://greece.buildupskills.eu/) και ειδικότερα στην υποσελίδα 
«Ηµερολόγιο»: http://greece.buildupskills.eu/el/national-project-calendar µπορείτε να βρείτε την λίστα 
των συµµετεχόντων, την ατζέντα της συνεδρίας και τις παρουσιάσεις των εταίρων. 
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Κύρια σηµεία της Ανάλυσης της Υφιστάµενης Κατάστασης της Ελλάδας  
 
Κτιριακός τοµέας  
 

- Το 70% των κτιρίων κατασκευάστηκαν προ του 1980, όταν δεν υπήρχε καν ο «Κανονισµός 
Θερµοµόνωσης», οπότε είναι πρακτικά αµόνωτα. 

- Από το 1990 έως το 2010 αυξήθηκε η κατανάλωση ενέργειας κατά 49%. 

- Η µέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατοικία είναι υψηλότερη κατά 17% σε σχέση µε τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί σηµαντικό πυλώνα της οικονοµίας, µε το 9% του ΑΕΠ και το 
8% της απασχόλησης το 2006, αλλά µόλις 3,75% το 2012 (1ο τρίµηνο). 

- Κατά την περίοδο 2008-2012 χάθηκαν 188.500 θέσεις εργασίας. 

- Ο ετήσιος ρυθµός µείωσης των οικοδοµικών αδειών για νέα κτίρια από το 2006 είναι ~20%. 

 
Εργατικό δυναµικό  
 

- Οι σχετιζόµενοι µε τη δράση BUS-GR απασχολούµενοι στον κατασκευαστικό κλάδο ανέρχονται 
σήµερα στους 109.000 και αποτελούν το 53% του συνόλου των εργαζοµένων στον κλάδο. 

- ∆ιαπιστώνεται η ανάγκη για την ανάπτυξη επιπλέον των 202 ήδη πιστοποιηµένων από τον Εθνικό 
Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 
Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων, και ειδικότερα 
Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων που να 
σχετίζονται µε τις εφαρµογές ΑΠΕ και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας στον κατασκευαστικό 
κλάδο, καθώς και η «ενηµέρωση» κάποιων από τα 
υφιστάµενα. 

- Το εργατικό δυναµικό που απασχολείται στον 
κατασκευαστικό κλάδο αποτελείται κυρίως από 
εµπειροτέχνες µε χαµηλή εξειδίκευση. 

- Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης του 
εργατικού δυναµικού θα πρέπει να είναι 
στοχευµένα στις νέες δεξιότητες και ικανότητες 
που αφορούν στην αξιοποίηση των ΑΠΕ και τη 
διασφάλιση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας των 
κτιρίων. 

 
Εκτίµηση του απαιτούµενου εργατικού δυναµικού για το 2020 

 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την οικονοµική κρίση, την ύφεση στον οικοδοµικό τοµέα και τους στόχους για 
εξοικονόµηση ενέργειας και διείσδυση των ΑΠΕ στα κτίρια έγιναν οι ακόλουθες εκτιµήσεις : 

� Εκτίµηση εξειδικευµένων τεχνιτών για ενεργειακές αναβαθµίσεις του υφιστάµενου κτιριακού 
αποθέµατος σε ετήσια βάση µέχρι το 2020 � 28.910 άτοµα. 

� Εκτίµηση εξειδικευµένων τεχνιτών για ανοικοδόµηση νέων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων 
µέχρι το 2020, σύµφωνα µε ένα ουδέτερο σενάριο πρόβλεψης της οικοδοµικής δραστηριότητας 
στον κατασκευαστικό κλάδο � 53.000 άτοµα. 
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Προγραµµατισµένες δράσεις του έργου  
 
Η Μελέτη της Υφιστάµενης Κατάστασης (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που δόθηκε στους εταίρους του 
έργου από την Ε.Ε.) είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του έργου. Επιπλέον: 

- Ακολουθούν δύο ακόµα Συναντήσεις ∆ιαβούλευσης της Εθνικής Πλατφόρµας Επαγγελµατικών 
Προσόντων (Μάιος και Ιούλιος 2013), ενώ θα διεξαχθεί και µία τελευταία (Σεπτέµβριος 2013) για 
την τελική διαβούλευση επί του σχεδίου του Εθνικού Οδικού Χάρτη. 

- Θα γίνουν τέσσερις συναντήσεις της «Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού» – κάποιες από αυτές 
παράλληλα µε τις συνεδρίες της Εθνικής Πλατφόρµας Επαγγελµατικών Προσόντων - για να 
σχεδιαστεί η στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του 2020. 

- Επίσης, θα διοργανωθεί ένα πλήθος συναντήσεων µεταξύ των εταίρων, των ενδιαφεροµένων 
φορέων και των εργαζοµένων του κλάδου (οι περισσότερες σε περιφερειακό επίπεδο] για την όσο 
το δυνατόν µεγαλύτερη και ευρύτερη αποδοχή των αποτελεσµάτων του έργου. 

 
 

Για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά µε το έργο BUS-GR παρακαλείσθε να επισκέπτεστε την 

ιστοσελίδα του έργου: http://greece.buildupskills.eu 


