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0. Πρόλογος 

 

Στα πλαίσια της συνεχιζόµενης προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µείωση των 
ενεργειακών καταναλώσεων και των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και την διείσδυση 
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτιριακό απόθεµα, το Ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy Europe, IEE) εισήγαγε την 
Πρωτοβουλία BUILD UP Skills. Η πρωτοβουλία αυτή, συγχρηµατοδοτούµενη από τον 
ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισµό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (Executive 
Agency for Competitiveness and Innovation, EACI) στοχεύει στην αρχική και συνεχιζόµενη 
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΑΕΚ και ΣΕΚ) των εργατών και τεχνιτών στον  
κατασκευαστικό κλάδο µε απώτερο σκοπό την σωστή και αποτελεσµατική εγκατάσταση των 
νέων ενεργειακά αποδοτικότερων τεχνολογιών και υλικών στα κτίρια.  
 
Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού στον κατασκευαστικό κλάδο 
αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων 20-20-20 και για 
αυτό το λόγο η πρωτοβουλία BUILD UP Skills προωθήθηκε και υιοθετήθηκε από 30 τις 
Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά ανεξάρτητα προγράµµατα. Συγκεκριµένα, ο Πυλώνας I της 
Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills αφορά στη σύνθεση και εθνικών πλατφόρµων προσόντων 
και οδικών χαρτών µέχρι το 2020 για κάθε χώρα που συµµετέχει στην πρωτοβουλία. 
 
Στα πλαίσια του Ελληνικού προγράµµατος, BUILD UP Skills-Greece (BUS-GR), 
δηµιουργήθηκε ένα πολύ ισχυρό κονσόρτσιουµ, που αποτελείται από οργανώσεις και 
ακαδηµαϊκούς φορείς υψηλού κύρους, οι οποίοι εκπροσωπούν τόσο τον τεχνικό τοµέα όσο 
και τις δοµές κατάρτισης και πιστοποίησης στην Ελλάδα. Η λίστα των εταίρων του Ελληνικού 
κονσόρτσιουµ (Έργο BUS-GR) είναι: 

– Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), συντονιστής του 
έργου BUS-GR, 

– Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), πιο συγκεκριµένα, το Εργαστήριο Συστηµάτων 
Αποφάσεων και ∆ιοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του ΕΜΠ, 

– Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών 
Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), 

– Πολυτεχνείο Κρήτης, πιο συγκεκριµένα το Εργαστήριο Ανανεώσιµων και Βιώσιµων 
Ενεργειακών Συστηµάτων, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΕΜΠ,  

– Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  

– Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (TEE), 

– Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ), 

– Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, 

– Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ). 
 
Εκτός από τους εταίρους του BUS-GR, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός εµπλεκοµένων 
φορέων οι οποίοι παρακολουθούν τις συνεχείς προσπάθειες του κονσόρτσιουµ προκειµένου 
να διασφαλιστεί ο ενεργά υποστηρικτικός ρόλος τους στο έργο BUS-GR. Σε αυτούς 
συµπεριλαµβάνονται: 

• τα Υπουργεία που είναι αρµόδια για τα ζητήµατα της ενέργειας και της δια βίου µάθησης 
στην Ελλάδα,  

• ειδήµονες στα ενεργειακά βιώσιµα κτίρια,  
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• ενώσεις εταιριών κατασκευαστών ή προµηθευτών συστηµάτων ΑΠΕ ή/και κτιριακών 
προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης,  

• ερευνητικά ινστιτούτα/φορείς σχετικοί µε τη βιοµηχανία κτιρίων,  

• οµοσπονδίες των τεχνιτών που εργάζονται στην οικοδοµή,  

• φορείς πιστοποίησης και διαπίστευσης,  

• άλλοι “κοινωνικοί εταίροι” 
 
Συγκεντρώθηκαν συνολικά 26 Επιστολές Υποστήριξης από τέτοιους φορείς µε υποστηρικτικό 
χαρακτήρα κατά την υποβολή της πρότασης του έργου BUS-GR. Η έναρξη του έργου 
περιγράφηκε από µία δοµηµένη διαδικασία επικοινωνίας µε στόχο την εξασφάλιση της 
συµµετοχής όλων των κύριων εµπλεκοµένων στην Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών 
Προσόντων (NQP - ΕΠΕΠ). Έτσι, ένας µεγάλος αριθµός φορέων έδειξαν ενδιαφέρον για 
συµµετοχή στην κοινή προσπάθεια για την Ελλάδα, συµπεριλαµβάνοντας το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού 
∆υναµικού (ΟΑΕ∆), καθώς και τους συλλογικούς φορείς/ενώσεις των παρόχων ΣΕΚ στην 
Ελλάδα.  
 
Τελικό παραδοτέο του έργου είναι ο παρόν Εθνικός Οδικός Χάρτης ο οποίος προβάλει τη 
γενική στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα για την κάλυψη των εθνικών 
αναγκών για κατάρτιση του εργατικού δυναµικού στον κατασκευαστικό τοµέα. Ο Οδικός 
Χάρτης της πρωτοβουλίας βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια µε το παραδοτέο της Ανάλυσης 
της Παρούσας Κατάστασης (Status Quo) που έθεσε και τεκµηρίωσε τα κενά δεξιοτήτων, 
τα εµπόδια καθώς και τις ποσοτικές ανάγκες της Ελλάδας για καταρτισµένο εργατικό 
δυναµικό έως το 2020. Στόχος του Οδικού Χάρτη είναι η ανάπτυξη ενός πλήρους Εθνικού 
Σχεδίου ∆ράσης για την ΑΕΚ και ΣΕΚ εργατοτεχνιτών του  κατασκευαστικού κλάδου, όπως 
προβλέφθηκε από την «Ανάλυση της Παρούσας Κατάστασης», για την επίτευξη των στόχων 
της πρωτοβουλίας BUS-GR.  
 
Απώτερος στόχος του Εθνικού Οδικού Χάρτη είναι η ενσωµάτωση των µέτρων και των 
δράσεων που προτείνει στην εθνική στρατηγική της Χώρας. Το παρόν κείµενο αποτελεί 
προϊόν διαβούλευσης µεταξύ των εταίρων του έργου BUS-GR και των µελών της ΕΠΕΠ της 
δράσης, µέσω διαφόρων µέσων όπως Συναντήσεις ∆ιαβούλευσης, ανάπτυξη Online 
πλατφόρµας διαβούλευσης, ερωτηµατολόγια, κ.α. Με αυτό τον τρόπο, τα µέτρα και οι 
δράσεις που προτείνονται στο Σχέδιο ∆ράσης, καθώς και οι προτεραιότητες και τα 
χρονοδιαγράµµατα τους, βρίσκονται σε συµφωνία µε τις απόψεις των ανωτέρω 
εµπλεκόµενων φορέων.  
 
Για την επισηµοποίηση της όλης διαδικασίας, δόθηκε σε όλους τους φορείς για έγκριση ένα 
προσχέδιο του Οδικού Χάρτη πριν την έκδοση της τελικής του µορφής. Η λίστα των φορέων 
που εγκρίνουν τον Εθνικό Οδικό Χάρτη δίνεται αναλυτικά παρακάτω: 
 

Λίστα φορέων που εγκρίνουν το Χάρτη 

  

The developed roadmap must be endorsed by relevant national public authorities and key 
stakeholders like social partners, craftsmen, building and industry associations, vocational training 
institutions, etc. (the list will vary from country to country) in order to become part of the national 
strategy in the sector. 

A (joint) foreword signed by these stakeholders could be a useful format to demonstrate the 
commitment of these stakeholders to the objectives of the roadmap. 
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Ο Εθνικός Οδικός Χάρτης είναι δοµηµένος σε 10 διακριτά κεφάλαια. Η έκθεση προλογίζεται 
από τη Συνοπτική Περίληψη που εισάγει µε σύντοµο τρόπο τα ευρήµατα και τις προτάσεις 
του Οδικού Χάρτη, ακολουθούµενη από την Εισαγωγή που παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία 
και τις πληροφορίες που προέκυψαν από την Ανάλυση της Υφιστάµενης Κατάστασης. Το 3ο 
Κεφάλαιο παρουσιάζει τη στρατηγική προσέγγιση ανάπτυξης του Οδικού Χάρτη καθώς και 
την περιγραφή και αξιολόγηση των προτεινόµενων µέτρων συνοδευόµενα από κάποιες 
γενικές προτάσεις για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων.  
 
Στο 4ο Κεφάλαιο καταγράφονται, αξιολογούνται και ιεραρχούνται οι δεξιότητες που πρέπει να 
αποκτηθούν από τους εργαζόµενους στον  κατασκευαστικό κλάδο. Στη συνέχεια, στο κοµβικό 
Κεφάλαιο 5 αναπτύσσεται το τελικό συνολικό Σχέδιο ∆ράσης του Εθνικού Οδικού Χάρτη, µε 
εισαγωγή χρονοδιαγραµµάτων για τα µέτρα και τις δράσεις που προτείνονται. Το κυρίως 
κείµενο κλείνει µε τα Συµπεράσµατα (Κεφάλαιο 6) από την όλη διαδικασία ανάπτυξης του 
Οδικού Χάρτη, και µε το Κεφάλαιο 7 µε τις µαρτυρίες επικύρωσης του Χάρτη από τους 
αντίστοιχους αρµόδιους φορείς. Το Κεφάλαιο 8 παρουσιάζει τους συγγραφείς της έκθεσης, 
ενώ σχετικά µε τις αναφορές / πηγές, αυτές υποδεικνύονται σε κάθε σηµείο όπου 
χρησιµοποιούνται (ή γίνεται αναφορά σε αυτές) ως υποσηµείωση.  
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1. Εκτενής περίληψη 

 

Αναγνωρίζοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την µείωση των ενεργειακών 
καταναλώσεων και των εκποµπών CO2, αλλά και για την διείσδυση των Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτιριακό απόθεµα, την αποτελεσµατική αρχική και συνεχιζόµενη 
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζοµένων στον κατασκευαστικό κλάδο, 
αναπτύσσεται, στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills - Greece, ο σχετικός Εθνικός 
Οδικός Χάρτης.  
 
Η ανάπτυξη του αποσκοπεί στη διαµόρφωση βέλτιστης στρατηγικής καθώς και στην 
αναγνώριση δεσµών µέτρων και ειδικών δράσεων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναµικού του κατασκευαστικού κλάδου στα ειδικά θέµατα Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ). Μέσω του Οδικού Χάρτη παρέχονται 
οι κατάλληλες κατευθύνσεις στους φορείς λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής για την 
ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου και την ενσωµάτωση της εξειδικευµένης κατάρτισης στα 
θέµατα ενδιαφέροντος της ΕΞΕ και των ΑΠΕ στα υφιστάµενα προγράµµατα σπουδών του 
τεχνικού δυναµικού του κτιριακού τοµέα, που αποτελεί την οµάδα-στόχο της Πρωτοβουλίας 
BUILD UP Skills. 
 
Πιο συγκεκριµένα, ο Εθνικός Οδικός Χάρτης προσδιορίζει τις βασικές ενέργειες και δράσεις 
που είναι απαραίτητες για την προώθηση της αναγκαίας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης – και, στη συνέχεια, πιστοποίησης - των εργαζοµένων στον κατασκευαστικό 
κλάδο (ειδικότερα στις κατασκευές νέων κτιρίων και τις ανακαινίσεις των παλαιών) και, 
γενικότερα, συµβάλλει στην αντιµετώπιση των εµποδίων που έχουν καταγραφεί για την 
υλοποίηση των σχετικών εθνικών στόχων του 2020 για την ενέργεια και τα κτίρια. 
 
Ο Οδικός Χάρτης περιλαµβάνει την παρακάτω ακολουθία βασικών ενεργειών: 

• Προσδιορισµός των µέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για να ξεπεραστούν τα εµπόδια 
και οι ελλείψεις δεξιοτήτων στα διάφορα τεχνικά επαγγέλµατα, για την κάλυψη των 
στόχων του 2020 στον κτιριακό τοµέα. 

• Ενσωµάτωση της εκπαίδευσης γύρω από τις «έξυπνες» ενεργειακές τεχνολογίες, οι 
οποίες συµβάλουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, στα 
προγράµµατα σπουδών των σχετικών επαγγελµάτων του κλάδου και στην πρακτική 
τους κατάρτιση / εξάσκηση. 

• Εφαρµογή των κατάλληλων µέτρων για την αναγνώριση των προσόντων του 
εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Παροχή κινήτρων για τη συµµετοχή στα προγράµµατα ΣΕΕΚ που θα πρέπει να 
υλοποιηθούν για όλους τους σχετιζοµένους επαγγελµατίες του κλάδου, η οποία σε 
κάποιες περιπτώσεις θα καθίσταται υποχρεωτική. 

• Εφαρµογή πολιτικών που θα ενισχύουν την ζήτηση εξειδικευµένων τεχνικών ή θα την 
καθιστούν υποχρεωτική. 

 
Για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Οδικού Χάρτη προσδιορίστηκαν οι παρακάτω 
βασικοί άξονες:  

1. Εξασφάλιση του απαιτούµενου αριθµού εργατοτεχνιτών στον κατασκευαστικό κλάδο. 

2. Αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού στον κατασκευαστικό κλάδο. 

3. Υπερκερασµός των θεσµικών εµποδίων και διασφάλιση της βιωσιµότητας της 
πρωτοβουλίας. 
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Οι άξονες αυτοί αναλύονται σε συγκεκριµένες δέσµες µέτρων που, µε τη σειρά τους, 

υποστηρίζονται από µια σειρά από οριζόντιες δράσεις  

 
Υπό το παραπάνω πλαίσιο, τα µέτρα που θεωρούνται αναγκαία για την εξασφάλιση του 
απαιτούµενου αριθµού εργατοτεχνιτών στον κατασκευαστικό κλάδο είναι: 

M.1 Επανένταξη ανεκµετάλλευτου – ανενεργού εργατικού δυναµικού (άνεργοι, ανειδίκευτοι 
νέοι, εργατοτεχνίτες µεγαλύτερης ηλικίας, κλπ.) 

M.2 Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της εικόνας των επαγγελµάτων του κατασκευαστικού 
κλάδου 

M.3 Παροχή κινήτρων στους νέους για την ένταξή τους στον κλάδο 

M.4 Καταπολέµηση της µαύρης (ανασφάλιστης) εργασίας 

M.5 Παροχή κινήτρων στους ειδικευµένους εργάτες για την παραµονή τους στον κλάδο 
 
Αναφορικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αναβάθµιση των δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναµικού στον κατασκευαστικό κλάδο, ως πιο κρίσιµα θεωρήθηκαν τα εξής: 

M.6 Επικαιροποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων και εισαγωγή νέων (όπως λ.χ. 
τεχνιτών αλουµινίου) 

M.7 Ενίσχυση της βασικής αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και  κατάρτισης (AΕEK) 
του ανθρώπινου δυναµικού στον  κατασκευαστικό κλάδο 

M.8 ∆ιαµόρφωση κατάλληλων εξειδικευµένων προγραµµάτων συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του ανθρώπινου δυναµικού  στον 
κατασκευαστικό κλάδο 

M.9 Εφαρµογή αποτελεσµατικών µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας των εκπαιδευτικών 
διαδικασιών και της πιστοποίησης 

M.10 Ανάπτυξη µηχανισµού-πλαισίου για την διασφάλιση του απαιτούµενου αριθµού 
εκπαιδευτών  
 

Τέλος, τα µέτρα που κρίνονται αναγκαία για τον υπερκερασµό των θεσµικών εµποδίων 
και την διασφάλιση της βιωσιµότητας της πρωτοβουλίας είναι τα εξής: 

M.11 Επικαιροποίηση θεσµικού πλαισίου στην αλυσίδα: Κατάρτιση - Πιστοποίηση - Ρύθµιση 
επαγγέλµατος & Επαγγελµατικών δικαιωµάτων 

M.12 Ανάπτυξη µηχανισµού παρακολούθησης, ελέγχου και ανατροφοδότησης της προόδου 
υλοποίησης του Οδικού Χάρτη. 

M.13  Ανάπτυξη και εφαρµογή των κατάλληλων εργαλείων για την υλοποίηση των δράσεων 
του Οδικού Χάρτη. 

 
Ως Οριζόντιο µέτρο (Μ.14), τέλος, προσδιορίστηκαν οι ∆ράσεις διάχυσης, αποδοχής και 

προώθησης των αποτελεσµάτων του Οδικού Χάρτη. 

 

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Οδικού Χάρτη αξιολογούνται τα προαναφερόµενα µέτρα 
και εξειδικεύονται σε σειρά συγκεκριµένων δράσεων για καθένα από αυτά, στοχεύοντας στην 
αντιµετώπιση των βασικότερων εµποδίων για την ανάπτυξη των επαγγελµατικών 
προσόντων των τεχνικών επαγγελµάτων του κτιριακού τοµέα, για την επίτευξη των στόχων 
του 20-20-20. 
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2. Εισαγωγή 

 

2.1 Βασικά στοιχεία και συµπεράσµατα που προέκυψαν από την Ανάλυση της 
Παρούσας Κατάστασης 

 

Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικότερες πληροφορίες/ 
στοιχεία και τα πιο σηµαντικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από την Ανάλυση της 
Υφιστάµενης Κατάστασης που πραγµατοποιήθηκε για την Ελλάδα, στο πλαίσιο των 
δράσεων του BUS-GR. Πιο συγκεκριµένα, παρατίθενται βασικά δεδοµένα σχετικά µε τον 
κτιριακό τοµέα σήµερα (µέγεθος, κατανάλωση ενέργειας, υφιστάµενο εργατικό δυναµικό), 
καθώς και οι εθνικοί ενεργειακοί στόχοι για το 2020 και η αναµενόµενη συµβολή του 
κτιριακού τοµέα σ’ αυτούς, το πλήθος των εργατοτεχνιτών από κάθε επάγγελµα που θα 
πρέπει να καταρτιστούν, καθώς και τα εµπόδια που πρέπει να αντιµετωπιστούν προκειµένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2020.  
 
Ο κτιριακός τοµέας στην Ελλάδα, ο οποίος σύµφωνα µε την τελευταία δηµοσιευµένη 
απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) του 2001 αριθµούσε 3.990.970 κτίρια 
(το 77% των οποίων ήταν κατοικίες, µε το 49% σε αστικές περιοχές), ευθύνεται για το ένα 
τρίτο περίπου των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και για το 36% περίπου της 
συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Στην χώρα µας, οι εκποµπές CO2 από τον κτιριακό 
τοµέα παρουσίαζαν - πριν την περίοδο της κρίσης - ετήσιο ρυθµό αύξησης γύρω στο 4%, 
ενώ παράλληλα διογκωνόταν συνεχώς η σε απόλυτη τιµή ενεργειακή κατανάλωση των 
κτιρίων. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι, συµφώνα µε την Εurostat, τα ελληνικά νοικοκυριά 
παρουσιάζουν, µε κλιµατική ανάγωγη, την µεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση στην 
Ευρώπη, περίπου 30% µεγαλύτερη από αυτή της Ισπανίας και περίπου διπλάσια από την 
κατανάλωση της Πορτογαλίας, ενώ είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από χώρες µε ψυχρότερο 
κλίµα όπως το Βέλγιο και οι Σκανδιναβικές χώρες. 
 
Ως βασικοί λόγοι γι’ αυτά τα χαρακτηριστικά του κτιριακού τοµέα στην Ελλάδα θεωρούνται η 
ελλιπής προστασία των υπαρχόντων κτιρίων από το εξωτερικό περιβάλλον (ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι η µεγάλη πλειοψηφία - σχεδόν το 65% - των κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν 
το 1980, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισµός Θερµοµόνωσης, µε συνέπεια να στερούνται 
θερµοµόνωσης), ο ανορθόδοξος σχεδιασµός των νέων κτιρίων ως συνέπεια µιας 
περιβαλλοντικά αποκοµµένης αρχιτεκτονικής αντίληψης που αγνοεί τις τοπικές κλιµατικές 
συνθήκες, η αστική κλιµατική µεταβολή, αλλά και η ελλιπής επικαιροποίηση της νοµοθεσίας 
για περίπου 40 χρόνια, όσον αφορά στην ενεργειακή και περιβαλλοντική προστασία των 
κτιρίων. Την τελευταία πενταετία όµως, η Πολιτεία, έχοντας πλέον συνειδητοποιήσει το 
µέγεθος του προβλήµατος, και προκειµένου να συµβάλει στις διαµορφωµένες πολιτικές της 
Ε.Ε. όσον αφορά την ενέργεια και την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, έχει αναπτύξει 
το κατάλληλο θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο για την υιοθέτηση των πολιτικών, των 
υποχρεώσεων και των στρατηγικών σε όλους τους τοµείς τελικής χρήσης, στο πλαίσιο της 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της εκµετάλλευσης των διαθέσιµων ΑΠΕ. 
 
Το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο (υπό τη µορφή Νόµων, Υπουργικών Αποφάσεων, 
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Ρυθµιστικών Πράξεων) που έχει υιοθετηθεί για την εισαγωγή 
της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια στην Ελλάδα, αλλά και για την αύξηση του 
µεριδίου της ενέργειας από ΑΠΕ στον κτιριακό τοµέα, εάν εφαρµοσθεί χωρίς παρεκτροπές, 
εγγυάται την επιτυχή εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί τόσο στα πλαίσια των 
Οδηγιών 2006/32/ΕΚ (για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τη διαδικασία 
των ενεργειακών υπηρεσιών – ESD), δηλ. για 9% εξοικονόµηση ενέργειας µέχρι το 2016, και 
2012/27/ΕΚ (για την ενεργειακή απόδοση), όσο και αυτών της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (για τις 
ΑΠΕ), για 18% συµβολή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας. Πρέπει, 
επίσης, να αναφερθεί ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάπτυξης του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων, καθώς και ότι (µε µια σειρά νόµων, αρχής γενοµένης µε το Ν. 3879/2010), 
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έχουν τεθεί οι βάσεις για την ανάπτυξη του συστήµατος της δια βίου µάθησης στη χώρα µας. 
Ιδιαίτερα θετική προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή ολοκληρωµένου 
εθνικού συστήµατος πιστοποίησης της µη-τυπικής εκπαίδευσης (αρχικής και συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων) από τον ΕΟΠΠΕΠ. 
 
Περνώντας σε συγκεκριµένα ποσοτικά στοιχεία, στον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα 
απασχολούνταν πάνω από το 8% του συνολικού εργατικού δυναµικού, από το 2003 και 
µετά, ποσοστό το οποίο κατά το 3ο τετράµηνο του 2007 έφτασε στο 9%. Από τότε, όµως, η 
απασχόληση στον οικοδοµικό τοµέα συρρικνώνεται συνεχώς λόγω της οικονοµικής ύφεσης 
(από το 2006 µέχρι σήµερα, οι κτιριακές άδειες έδειξαν µέση µείωση σε ετήσια βάση της 
τάξης του 20%). Στα µέσα του 2012 το ποσοστό αυτό έφτασε στην ελάχιστη τιµή του (5,6%) 
τουλάχιστον στα τελευταία 15 έτη.  
 
Ο τοµέας των κατασκευών επλήγη, όσον αφορά στην απασχόληση, περισσότερο από κάθε 
άλλο τοµέα της Ελληνικής οικονοµίας. Στο διάστηµα 2008-2011 χάθηκαν 157.000 θέσεις 
εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο, 150% περισσότερες σε σχέση µε τις θέσεις εργασίας 
που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της δεκαετίας 1998-2008. Συγκεκριµένα, οι 
295.000 εργαζόµενοι στον κλάδο το 1998 αυξήθηκαν σε 402.000 το 2008, και εν συνεχεία 
µειώθηκαν σε 213.500 κατά το 2ο τρίµηνο του 2012, οδηγώντας σε µία αθροιστική απώλεια 
188.500 θέσεων εργασίας. Λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία, εκτιµάται 
ότι ο απόλυτος αριθµός των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στην εφαρµογή τεχνικών 
εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια (ή ανακαινίσεις κτιρίων) – σύµφωνα µε την ταξινόµηση 
κατά ISCO-08 – ή µε την εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ, δηλ. η οµάδα στόχος του BUILD 
UP Skills, ανέρχεται σήµερα σε 109.000. 
 
Σύµφωνα εξάλλου µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία1, στο διάστηµα 1990-2010 η τελική 
κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 30%, από 14,7 Mtoe το 1990 σε 19,4 
Mtoe το 2010, λόγω τόσο των συνθηκών οικονοµικής µεγέθυνσης που επικράτησαν 
παλαιότερα όσο και των νέων καταναλωτικών συνηθειών που έχουν υιοθετηθεί από τους 
τελικούς καταναλωτές. Αυτή η αυξητική τάση προήλθε κυρίως από την αύξηση κατανάλωσης 
πετρελαίου κατά 22,1% καθώς και από την σηµαντική αύξηση κατά 86,3% στην κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 1998, µε την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό 
µίγµα της χώρας, η τελική κατανάλωση αυτού έχει 6-πλασιαστεί, και αυτή η αυξητική τάση 
αναµένεται να διατηρηθεί στο εγγύς µέλλον. Η τελική κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ έχει 
αυξηθεί επίσης κατά 29% την τελευταία εικοσαετία, κυρίως λόγω των µέτρων για την 
προώθηση των ΑΠΕ σε όλους τους τοµείς.  
 
Στον τοµέα των µεταφορών αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ποσοστό της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στην Ελλάδα µε 8,2 Mtoe το 2010 (42,1% από 39,8% το 1990). Τα νοικοκυριά το 
2010 κατανάλωσαν 4,6 Mtoe έναντι 3,1 Mtoe το 1990 (τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 23,8% 
και 21,1%), που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 48,6% στην κατανάλωση ενέργειας σ’ αυτά. 
Πάντως, ο πιο γρήγορα αναπτυσσόµενος τοµέας όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας 
είναι ο τριτογενής, καθώς η κατανάλωση ενέργειάς του έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 
1990 (από 0,7 Mtoe το 1990 σε 1,91 Mtoe το 2010), ακολουθώντας µέση αυξητική τάση της 
τάξης του 6,7% ανά έτος. Η κατανάλωση ενέργειας στη βιοµηχανία και στον γεωργικό τοµέα 
παραµένει σχεδόν σταθερή και κοντά στα επίπεδα του 1990. Η τελική κατανάλωση ενέργειας 
από ΑΠΕ στον τοµέα των νοικοκυριών έχει αυξηθεί κατά 19,2% κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 17 ετών. Πάντως, το ποσοστό αυτό κυµαίνεται ανάλογα µε τη χρονιά, λόγω της 
διακύµανσης στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα µεγάλα υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια. 
 

                                                 
1
«Πολιτικές και Μέτρα για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα στην Ελλάδα», Έκθεση για την 
περιπτωσιολογική µελέτη της Ελλάδας στα πλαίσια του έργου IEE “Παρακολούθηση της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας στην Ε.Ε. 27, τη Νορβηγία και την Κροατία (ODYSSEE-MURE)”, ∆εκέµβριος 2012 
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Με τον ‘Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων’ (ΚΕΝΑΚ) θεσπίστηκαν ελάχιστα επίπεδα 
χρήσης των ΑΠΕ στα κτίρια, βάσει του οποίου είναι υποχρεωτικό για όλα τα νέα αλλά και τα 
ανακαινιζόµενα κτίρια σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές να καλύπτουν τουλάχιστον το 60% 
των αναγκών τους σε ζεστό νερό µέσω θερµικών ηλιακών συστηµάτων. Πάντως, η Ελληνική 
αγορά των θερµικών ηλιακών συστηµάτων φάνηκε ανθεκτική στις δύσκολες οικονοµικές 
συνθήκες, αφού τα 161.000 kWth συνολικής εγκατεστηµένης θερµικής ισχύος των νέων 
συστηµάτων το 2011 αντιστοιχούν σε µία αύξηση της τάξης του 7,5% σε σχέση µε το 2010. 
Επίσης, τα τελευταία έτη σηµειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος από 
τοποθετηµένα στις στέγες Φ/Β συστήµατα. Πιο συγκεκριµένα, το 2012, και παρά την βαθιά 
οικονοµική κρίση, τα Φ/Β συστήµατα σε στέγες (ισχύος <10 kWp) άγγιξαν τα 300 MWp. 
Παρόµοια κατάσταση αναµένεται να δηµιουργηθεί στο εγγύς µέλλον µε τις γεωθερµικές 
αντλίες θερµότητας. 
 
Οι ενεργειακοί στόχοι της Ελλάδας για το 2020 προσδιορίζονται από το σχέδιο για την 
επίτευξη των στόχων 20-20-20 για το κλίµα και την ενέργεια όπως έχουν τεθεί από την Ε.Ε. 
που ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ τον Ιούνιο του 2010.Μετην ανακοίνωση αυτή τίθεται ως 
δεσµευτικός εθνικός στόχος η επίτευξη ποσοστού 20% ως προς την συµβολή των ΑΠΕ για 
την ηλεκτροπαραγωγή (40% µερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) µέχρι το 2020, το 
οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό µεγαλύτερο από τον αρχικά θεσπισµένο στόχο του 18% για 
την Ελλάδα από την Ε.Ε. (σύµφωνα µε την Οδηγία για τις ΑΠΕ). Ένα ποσοστό 10% των 
καυσίµων που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές προβλέπεται να προέλθει από τα 
βιοκαύσιµα µέχρι το 2020. Με τις σηµαντικές επενδύσεις στις ΑΠΕ η Πολιτεία προσβλέπει 
στην επίτευξη του στόχου της µείωσης κατά 4% της παραγωγής αερίων του θερµοκηπίου 
µέχρι το 2020, σε σύγκριση µε το 2005.Ειδικά όσον αφορά στην προβλεπόµενη αύξηση της 
χρήσης των ΑΠΕ στα κτίρια µέχρι το 2020, σύµφωνα µε το 1ο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις 
ΑΠΕ (ΕΣ∆ΑΠΕ), το µερίδιο της ενέργειας από ΑΠΕ στον κτιριακό τοµέα προβλέπεται να 
φθάσει στο 30% το 2020 (27% στα κτίρια οικιακής χρήσης και 39% στα εµπορικά κτίρια). 
 
Όσον αφορά στην εξοικονόµηση ενέργειας, στο 2ο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΕΣ∆ΕΑ), που υποβλήθηκε στην Ε.Κ. τον Σεπτέµβριο του 2011, και βάσει µιας 
σειράς σεναρίων που µελετήθηκαν κατά την προετοιµασία του ΕΣ∆ΑΠΕ, η συνολικά 
εξοικονοµούµενη πρωτογενής ενέργεια που προκύπτει για το 2020 ανέρχεται σε 33,1 TWh. 
Το µεγαλύτερο µέρος της εξοικονόµησης θα προκύψει από την εφαρµογή των µέτρων 
σχετικά µε την τελική κατανάλωση µέχρι το 2016, κυρίως αυτών που προτάθηκαν στο 1ο 
ΕΣ∆ΕΑ (Απρίλιος 2008).Επιπλέον, ποσοτικοποιήθηκε η εξοικονόµηση από την υλοποίηση 
των έργων για την διασύνδεση των νησιών µε το ηπειρωτικό σύστηµα, καθώς και από την 
αναβάθµιση και τον εξορθολογισµό των υφιστάµενων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και την 
λειτουργία των δικτύων τηλεθέρµανσης. Αυτό που δεν ποσοτικοποιήθηκε όµως είναι η 
συµβολή των διαφόρων τοµέων της Ελληνικής οικονοµίας (νοικοκυριά, τριτογενής τοµέας, 
βιοµηχανία, µεταφορές, κλπ.) προς αυτό τον «στόχο».  
 
Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ζητούµενο για το BUS-GR είναι το πλήθος των εργατοτεχνιτών που 
απασχολούνται στον κτιριακό τοµέα και που θα καταρτισθούν σε κάθε υποτοµέα / επάγγελµα 
και για κάθε επίπεδο δεξιοτήτων για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων του 2020. Στην 
«Ανάλυση της Υφιστάµενης Κατάστασης στην Ελλάδα», υπολογίστηκαν οι ανάγκες σε 
εργατικό δυναµικό για την υλοποίηση µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας µέσω ενεργειακών 
αναβαθµίσεων κτιρίων που έχουν ήδη δροµολογηθεί, αλλά και οι εξειδικευµένοι τεχνίτες που 
θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ σε κτίρια (σύµφωνα µε τα σενάρια 
επίτευξης των στόχων). Επίσης, χρησιµοποιώντας όλα τα διαθέσιµα στοιχεία, έγινε µία 
προσοµοίωση 3 διακριτών σεναρίων σχετικά µε την εξέλιξη της οικοδοµικής δραστηριότητας 
στην Ελλάδα στο άµεσο µέλλον.  
 
Από όλη την προαναφερθείσα ανάλυση / εργασία προέκυψε ότι οι περίπου 109.000 
εργατοτεχνίτες που απασχολούνται επί του παρόντος στον οικοδοµικό τοµέα στην Ελλάδα 
θα πρέπει να ενισχυθούν κατά ακόµη 10.000 (απαισιόδοξο σενάριο) έως 90.000 (αισιόδοξο 
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σενάριο). Από την άλλη, είναι γεγονός ότι υφίσταται σηµαντικό κενό στις δεξιότητες του 
υφιστάµενου εργατικού δυναµικού που ασχολείται µε την εγκατάσταση των συστηµάτων 
ΑΠΕ και την εφαρµογή τεχνικών ΕΞΕ στα κτίρια και έλλειψη σχετικής πιστοποίησης. Αυτό το 
κοινώς αποδεκτό κενό, σε αντιστοιχία µε τους αυστηρούς ενεργειακούς στόχους της Ελλάδας 
για το 2020, θέτει ως πρωταρχική (και επείγουσα) απαίτηση την κατάρτιση του 100% του 
εργατικού δυναµικού στον κατασκευαστικό κλάδο. 
 
Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, 119.000 (απαισιόδοξο σενάριο) έως 199.000 (αισιόδοξο 
σενάριο) εργατοτεχνίτες πρέπει να καταρτισθούν σε κάθε υποτοµέα / επάγγελµα και σε κάθε 
επίπεδο δεξιοτήτων ως εξής: 

� Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα: από 36.000 (απαισιόδοξο σενάριο) έως 
86.000 (αισιόδοξο σενάριο). 

� Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα (περιλαµβάνονται οι 
τεχνίτες σκεπών, σοβατζήδες, υαλοθέτες, υδραυλικοί, τεχνικοί κλιµατισµού και ψυκτικοί): 
από 73.500 (απαισιόδοξο σενάριο) έως 98.500 (αισιόδοξο σενάριο). 

� Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισµού: από 9.500 (απαισιόδοξο 
σενάριο) έως 14.500 (αισιόδοξο σενάριο). 

 
Μία πολύ σηµαντική παράµετρος για την επιτυχή έκβαση των στόχων του έργου είναι η 
ποσοτικοποίηση των αναγκών για την επικαιροποίηση των προσόντων και δεξιοτήτων του 
υφιστάµενου δυναµικού, καθώς όλοι οι τεχνίτες που απασχολούνται στην βιοµηχανία των 
κατασκευών θα πρέπει να καταρτισθούν προκειµένου να αποκτήσουν τα απαιτούµενα για τις 
εφαρµογές ΑΠΕ ή/και ΕΞΕ προσόντα. Σύµφωνα µε τους αρµόδιους φορείς και τις 
επαγγελµατικές ενώσεις (όπως προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση σχετικών 
ερωτηµατολογίων), τα επαγγέλµατα που θεωρείται ότι χρήζουν άµεσης προτεραιότητας όσον 
αφορά στην ανάγκη για κατάρτιση είναι οι ηλεκτρολόγοι και οι υδραυλικοί (που είναι επίσης 
εγκαταστάτες συστηµάτων ΑΠΕ), οι υαλοθέτες παραθύρων και οι αλουµινοκατασκευαστές, οι 
σοβατζήδες και – προφανώς – οι οικοδόµοι. Αυτό µεταφράζεται σε ένα συνολικό αριθµό 
προγραµµάτων κατάρτισης από 700 έως 1.100 ανά έτος, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν 
σε µία χρονική περίοδο 7 ετών (από το 2013 έως το 2020).  

 

Σχήµα 2.1: Στοιχεία εκτιµούµενων αναγκών κατάρτισης για τους εργατοτεχνίτες του 
κατασκευαστικού κλάδου (µέχρι το 2020) 

 
Όσον αφορά στους απαιτούµενους εκπαιδευτές, και σε πλήρη αντιστοιχία µε τους λοιπούς 
οικονοµικούς τοµείς στην Ελλάδα και τον σχεδιασµό προγραµµάτων επαγγελµατικής 
κατάρτισης εργαζοµένων σε αυτούς, εκτιµάται ότι για κάθε 15 καταρτιζόµενους ανά έτος 
αντιστοιχεί ένας εκπαιδευτής. Έτσι, για τα επόµενα 7 έτη, εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν 
συνολικά περίπου 1.100 µε 1.900 εκπαιδευτές. Εξάλλου, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε 
οι υφιστάµενες δοµές κατάρτισης να αποκτήσουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την 
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υποστήριξη αυτής της τεράστιας σε µέγεθος δράσης (ειδικά όσον αφορά στο “πρακτικό 
τµήµα” της κατάρτισης), ενώ η συνολική διαδικασία της κατάρτισης και της πιστοποίησης/ 
διαπίστευσης θα πρέπει να ακολουθεί τους εθνικούς κανόνες και κανονισµούς (οφείλουν να 
είναι πλήρως συµβατά µε τα υφιστάµενα συστήµατα ή να γίνουν σε αυτά οι κατάλληλες 
τροποποιήσεις). Όλα αυτά τα ποσοτικά στοιχεία δίνονται παραστατικά στο Σχήµα 2.1. 
 
Οι προσπάθειες για την επίτευξη των εθνικών στόχων για το 2020 φαίνεται όµως ότι θα 
επηρεαστούν από την ύπαρξη σηµαντικών εµποδίων. Στην 1η Συνάντηση Εργασίας της 
Εθνικής Πλατφόρµας Επαγγελµατικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) ζητήθηκε από τα µέλη της να 
τοποθετηθούν σχετικά µε το “ποια θεωρούνται ως τα κύρια εµπόδια για τη βελτίωση των 
επαγγελµατικών προσόντων των τεχνικών επαγγελµάτων του κτιριακού τοµέα”. Σύµφωνα µε 
τις απαντήσεις που ελήφθησαν, τα πιο κρίσιµα από τα εµπόδια είναι το κόστος της 
κατάρτισης και το ελλιπές θεσµικό πλαίσιο, η έλλειψη κατάλληλων προγραµµάτων 
κατάρτισης και σχετικών υποδοµών, καθώς και η απουσία οικονοµικών κινήτρων. Ως βασική 
παράµετρος αναφέρθηκε επίσης η ελλιπής ενηµέρωση των τεχνιτών για τα πλεονεκτήµατα 
και την αναγκαιότητα συνεχούς επικαιροποίησης των δεξιοτήτων τους και της πιστοποίησης 
των προσόντων τους. Τα υπόλοιπα εµπόδια εµφάνισαν µια ισοβαρή κατανοµή και σ’ αυτά 
περιλαµβάνονται η έλλειψη χρόνου και το µειωµένο ενδιαφέρον των ίδιων των 
εργατοτεχνιτών για συµµετοχή τους σε προγράµµατα κατάρτισης. 
 

Επίσης, στην ίδια ερώτηση, οι συµµετέχοντες µέσω της προσθήκης ελεύθερου κειµένου 
προσδιόρισαν άλλα εµπόδια που εντοπίζουν στη διαδικασία βελτίωσης των επαγγελµατικών 
τους προσόντων. Στα σηµαντικότερα εµπόδια που εντοπίστηκαν από τους συµµετέχοντες 
περιλαµβάνονται: 

� Η υπάρχουσα ύφεση στην οικοδοµική δραστηριότητα,  

� Η εν γένει έλλειψη εµπιστοσύνης προς την πολιτεία όσον αφορά στον προσδιορισµό των 
αναγκών κατάρτισης και την πιστοποίηση των τεχνιτών, 

� Η έλλειψη προστιθέµενης αξίας για τους ίδιους τους τεχνίτες και την επαγγελµατική τους 
ανέλιξη, η οποία απορρέει από την ελλιπή ενηµέρωση των καταναλωτών, ώστε να είναι 
σε θέση να απευθυνθούν σε πιστοποιηµένους τεχνίτες.  

 

 

2.2 Αντικείµενο του Οδικού Χάρτη 
 
Η ανάπτυξη του Εθνικού Οδικού Χάρτη αποσκοπεί στη διαµόρφωση βέλτιστης στρατηγικής 
καθώς και στην αναγνώριση δεσµών µέτρων και δράσεων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου εργατικού δυναµικού του κατασκευαστικού κλάδου στα ειδικά θέµατα των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ). Μέσω του 
Οδικού Χάρτη θα δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις στους φορείς λήψης αποφάσεων και 
χάραξης πολιτικής για την ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου και την ενσωµάτωση της 
κατάρτισης στα υφιστάµενα προγράµµατα σπουδών του τεχνικού δυναµικού του κλάδου της 
οικοδοµής, που αποτελεί την οµάδα-στόχο της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills. 
 
Πιο συγκεκριµένα, ο Εθνικός Οδικός Χάρτης περιλαµβάνει τις βασικές ενέργειες και δράσεις 
που έχουν κριθεί απαραίτητες για την προώθηση της αναγκαίας επαγγελµατικής κατάρτισης 
– και, στη συνέχεια, πιστοποίησης - των εργαζοµένων στον κατασκευαστικό κλάδο 
(ειδικότερα στις κατασκευές νέων κτιρίων και τις ανακαινίσεις των παλαιών) και, γενικότερα, 
για την αντιµετώπιση των εµποδίων που έχουν καταγραφεί για την υλοποίηση των σχετικών 
εθνικών στόχων του 2020 για την ενέργεια και τα κτίρια. 
 
Ειδικότερα, ο Οδικός Χάρτης στοχεύει: 

• στον προσδιορισµό των µέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για να ξεπεραστούν τα 
εµπόδια και οι ελλείψεις δεξιοτήτων στα διάφορα τεχνικά επαγγέλµατα, για την κάλυψη 
των στόχων του 2020 στον κτιριακό τοµέα, 



 - 14 - 

• στην ενσωµάτωση της εκπαίδευσης γύρω από τις «έξυπνες» ενεργειακές τεχνολογίες 
(που συµβάλουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και 
οδηγούν σε κτίρια ‘σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας’) στα προγράµµατα 
σπουδών των σχετικών επαγγελµάτων του κλάδου και στην πρακτική τους κατάρτιση, 

• στην εφαρµογή των κατάλληλων µέτρων για την αναγνώριση των προσόντων του 
εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 

• στην παροχή κινήτρων για τη συµµετοχή στα προγράµµατα ΣΕΚ που θα πρέπει να 
υλοποιηθούν όλων των σχετιζοµένων επαγγελµατιών του κλάδου, η οποία σε κάποιες 
περιπτώσεις θα καθίσταται υποχρεωτική, 

• στην εφαρµογή πολιτικών που θα ενισχύουν την ζήτηση εξειδικευµένων τεχνικών ή θα 
την καθιστούν υποχρεωτική 

 
 

2.3 Προσέγγιση και µεθοδολογία ανάπτυξης του Εθνικού Οδικού Χάρτη και 
διασφάλισης της επικύρωσής του 

 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη του Εθνικού Οδικού Χάρτη βασίστηκε 
σε µία συνθετική διεργασία όπου ελήφθησαν υπόψη όλα τα παραγόµενα / προϊόντα και 
αποτελέσµατα από τις προηγούµενες φάσεις του έργου, µε τα σηµαντικότερα αυτών να είναι 
η Ανάλυση της Υφιστάµενης Κατάστασης στη χώρα και τα αποτελέσµατα των Συνεδριών 
∆ιαβούλευσης της Εθνικής Πλατφόρµας Επαγγελµατικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) της δράσης 
BUS-GR. 
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι, η ανάπτυξη του Οδικού Χάρτη στηρίχθηκε στην εκπόνηση του 
Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης, η οποία έγινε σε πέντε βασικά βήµατα (βλ. Σχήµα 2.2): 

1. Σχηµατισµός της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού (ΕΣΣ), 

2. Επιλογή των επαγγελµάτων του κτιριακού τοµέα που κατά προτεραιότητα θα έπρεπε να 
συµπεριληφθούν στον Οδικό Χάρτη, 

3. Προσδιορισµός της διαδικασίας ανάπτυξης του Οδικού Χάρτη, 

4. Αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων για τα µέτρα προτεραιοτήτων, 

5. Παρακολούθηση της υλοποίησης των επιµέρους δραστηριοτήτων από πλευράς ΕΣΣ και 
παροχή κατευθυντήριων συστάσεων.  

 

 

Σχήµα 2.2: ∆ιαδικασία εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης 

Επιτροπή 
Στρατηγικού 
Σχεδιασµού

Εναλλακτικά σενάρια για τα 
µέτρα προτεραιότητας 

Παρακολούθηση

∆είκτες προσανατολισµένοι 
στα αποτελέσµατα 

Επιλογή βασικών 
επαγγελµάτων 

Εκχώρηση λεπτοµερών 
καθηκόντων 
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Στο επόµενο Κεφάλαιο (Στρατηγική προσέγγιση) δίνονται περαιτέρω πληροφορίες για την 
σύσταση και λειτουργία της ΕΣΣ και αναλύεται διεξοδικότερα η διαδικασία ανάπτυξης του 
Οδικού Χάρτη. Συνοπτικά αναφέρεται εδώ ότι η σύνθεση του Οδικού Χάρτη έγινε σε τέσσερα 
διακριτά και διαδοχικά βήµατα:  

1. Αρχικά συντάχθηκε µία πρώτη (draft) έκδοση του Οδικού Χάρτη. Αυτή κατά κύριο λόγο 
βασίστηκε σε προηγούµενα παραδοτέα του έργου, όπως η ανάλυση των αναγκών και 
εµποδίων µέχρι το 2020, οι προτεραιότητες κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, το 
σχέδιο δράσης. 

2. Η αρχική αυτή µορφή του Χάρτη τέθηκε στη συνέχεια υπό συζήτηση και για σχολιασµό 
από όλα τα εµπλεκόµενα µέλη της ΕΠΕΠ.  

3. Το επόµενο βήµα ήταν η διαµόρφωση µιας πιο επεξεργασµένης µορφής του Οδικού 
Χάρτη, η οποία τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση. 

4. Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη κατά το δυνατόν όλα τα σχόλια και τις παρεµβάσεις από 
πλευράς συµµετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και των σχετικών συζητήσεων και 
τοποθετήσεων στην 4η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης της ΕΠΕΠ, προέκυψε η τελική έκδοση 
του Εθνικού Οδικού Χάρτη. 

 

Από την αρχή της διαδικασίας ανάπτυξης του Οδικού Χάρτη έγινε συστηµατική προσπάθεια 
να εµπλακούν όλοι οι άµεσα ενδιαφερόµενοι φορείς (αρµόδια υπουργεία, εθνικοί φορείς 
αρµόδιοι σε θέµατα ενέργειας και πιστοποίησης προσόντων, οµοσπονδίες των εργαζοµένων, 
ενώσεις των κατασκευαστών / προµηθευτών εξοπλισµού, συλλογικά όργανα των παρόχων 
κατάρτισης και των φορέων πιστοποίησης ανθρώπινου δυναµικού, κλπ.), και ειδικότερα οι 
αρµόδιοι για την λήψη αποφάσεων ή την χάραξη πολιτικών. Εξάλλου, δόθηκε ιδιαίτερη 
σηµασία στο να λαµβάνονται κάθε φορά υπόψη οι απόψεις τους, σε κάθε θέµα που τέθηκε 
προς διαβούλευση. Με όλα αυτά, η επικύρωση του Οδικού Χάρτη προέκυψε σαν µία λογική 
συνέχεια των δράσεων και µηχανισµών διαβούλευσης που υιοθετήθηκαν.  
 
Καταλυτικός προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν ο ρόλος της Εθνικής Πλατφόρµας 
Επαγγελµατικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) που συστάθηκε στα πλαίσια του έργου BUS-GR, η 
οποία έφτασε να αριθµεί 38 µέλη (φορείς, ενώσεις, οµοσπονδίες, τα µέλη των οποίων 
συµµετείχαν ενεργά στη διαβούλευση), όπως και όλες οι διεργασίες διαβούλευσης που 
υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου (είτε µε Συνεδρίες της ΕΠΕΠ, είτε διαδικτυακά, είτε µε 
απευθείας επικοινωνία µε τα µέλη). Ιδιαίτερα σηµαντικές για την επίτευξη του στόχου της 
αποδοχής και επικύρωσης του Οδικού Χάρτη ήταν και οι συγκεκριµένες δράσεις που είχαν 
σχεδιαστεί και υλοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό (µε περιφερειακές συνδιασκέψεις για την 
επεξήγηση του Οδικού Χάρτη στα κατά τόπους γραφεία των οµοσπονδιών και των 
περιφερειακών φορέων λήψης απόφασης και εφαρµογής εθνικής πολιτικής κλπ.). Τα 
αποτελέσµατα των δράσεων αυτών παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7 του Οδικού Χάρτη. 
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3. Στρατηγική προσέγγιση 

 

3.1 ∆ιαδικασία ανάπτυξης του Οδικού Χάρτη 
 
Η διαδικασία ανάπτυξης του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων που ακολουθήθηκε από την 
κοινοπραξία του έργου BUS-GR σχεδιάστηκε µε στόχο να διασφαλιστεί η ευρεία συναίνεση 
µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων, ενώ είχε και έντονο χαρακτήρα διαβούλευσης των 
προτάσεων µε τους ενδιαφερόµενους τεχνίτες. Την ευθύνη της επιστηµονικής υλοποίησης 
φέρει η κοινοπραξία του BUS-GR, ενώ τις στρατηγικές κατευθύνσεις δίνει η Επιτροπή 
Στρατηγικού Σχεδιασµού (ΕΣΣ) που έχει οριστεί για το ρόλο αυτό. 
 

 

Σχήµα 3.1: ∆ιαδικασία ανάπτυξης του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων 

 

Αναλυτικότερα, τα βήµατα της µεθοδολογίας υλοποίησης του Οδικού Χάρτη Προσόντων 
περιλαµβάνουν: 

 

• Βήµα 1
ο
: Σύσταση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού (ΕΣΣ). Η Επιτροπή 

Στρατηγικού Σχεδιασµού έχει συµβουλευτικό ρόλο, συµβάλει και συντονίζει τη συνολική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε την υλοποίηση του Εθνικού Οδικού Χάρτη 
Προσόντων. 

Η επιτροπή αποτελείται από 10 εµπειρογνώµονες, εκπροσώπους 8 οργανισµών, 
συµπεριλαµβανοµένων υπουργείων, εθνικών φορέων, πανεπιστηµίων, εργατικών 
συνοµοσπονδιών, κλπ. Πιο συγκεκριµένα, στους εµπλεκόµενους φορείς από πλευράς 
εταίρων του έργου περιλαµβάνονται: 

o Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 

o Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). 

o Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ). 

o Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ-
ΓΣΕΒΕΕ). 

o Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ και ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ). 

o Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
(ΕΟΠΠΕΠ). 

ενώ από τους φορείς εκτός κοινοπραξίας του BUS-GR συµµετείχαν: 

o Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, και ο 

o Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆). 

Ρόλος της ΕΣΣ είναι ο καθορισµός των στρατηγικών προτεραιοτήτων, η τεχνική 
υποστήριξη για την αναγνώριση των επαγγελµάτων υψηλής προτεραιότητας, η 
αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων και η σύνθεση των προτεινόµενων µέτρων και 
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δράσεων. Επίσης, η συγκεκριµένη επιτροπή φέρει την ευθύνη για την οριστικοποίηση του 
οδικού χάρτη, µετά τις διαδικασίες διαβούλευσης που ακολουθούνται. 

Καθώς ο ρόλος της επιτροπής δεν επικεντρώνεται µόνο στον προσδιορισµό των 
τεχνικών προτάσεων, αλλά και στη κατεύθυνση των εργασιών και την επιβεβαίωση των 
αποτελεσµάτων της Εθνικής Πλατφόρµας Προσόντων, η διαδικασία λήψης απόφασης 
έχει περισσότερο επικυρωτικό χαρακτήρα. Κάθε οργανισµός που συµµετέχει στην ΕΣΣ 
διαθέτει µια ψήφο, ενώ για την επικύρωση µιας απόφασης απαιτείται πλειοψηφία της 
τάξης του 75%. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η σύµπνοια των ενδιαφεροµένων 
φορέων στη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων, µέσω διεξοδικής συζήτησης και 
διαβουλεύσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις λοιπόν οι αποφάσεις ήταν οµόφωνες. Για τον 
καλύτερο συντονισµό της επιτροπής και τη στενότερη εποπτεία της προόδου των 
εργασιών στο έργο, η επιτροπή συνεδρίαζε κάθε 2-3 µήνες. 

 

• Βήµα 2
ο
: Επιλογή των επαγγελµάτων του κτιριακού τοµέα που κατά προτεραιότητα θα 

έπρεπε να συµπεριληφθούν στον Οδικό Χάρτη. 

Από την εναρκτήρια συνάντηση της ΕΠΕΠ τέθηκε το θέµα των τεχνικών επαγγελµάτων 
του κτιριακού τοµέα που κατά προτεραιότητα θα έπρεπε να συµπεριληφθούν στον Οδικό 
Χάρτη, µέσα από ένα κατάλληλα διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο. Η απάντηση των 
φορέων σχετικά µε το ποια επαγγέλµατα χρήζουν κατά προτεραιότητα άµεσης 
κατάρτισης στα θέµατα των ΑΠΕ και της ΕΞΕ στον κατασκευαστικό κλάδο, απεικονίζεται 
στο ακόλουθο tagcloud. 

 

Σχήµα 3.2: Επαγγέλµατα άµεσης προτεραιότητας για κατάρτιση σε θέµατα ΕΞΕ και ΑΠΕ 
στον κατασκευαστικό τοµέα, σύµφωνα µε την άποψη των ίδιων των επαγγελµατιών 

 

Πηγή: BUILD UP Skills-Greece - Status Quo 

 

• Βήµα 3
ο
: Προσδιορισµός της διαδικασίας υλοποίησης του Οδικού Χάρτη. 

Για τον καλύτερο συντονισµό της Εθνικής Πλατφόρµας Προσόντων και των µελών της 
κοινοπραξίας του BUS-GR, πραγµατοποιήθηκε αναλυτικός επιµερισµός των εργασιών. 
Παράλληλα, η επιτροπή ΕΣΣ έλεγχε το χρονοδιάγραµµα εργασιών, καθώς και σχετικούς 
δείκτες επίτευξης αποτελεσµάτων, ώστε να διασφαλίζει την οµαλή πρόοδο του έργου. 
Επίσης, για τη µεγαλύτερη και αποδοτικότερη εµπλοκή των µελών της Εθνικής 
Πλατφόρµας Προσόντων, αναπτύχθηκαν µια σειρά από ερωτηµατολόγια, τα οποία και 
διανεµήθηκαν στα µέλη της πλατφόρµας, και αφορούσαν στη διερεύνηση και αποτύπωση 
των απόψεων και των προτεραιοτήτων τους. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής 
συζητήθηκαν εκτενώς στην επόµενη συνεδρία της ΕΠΕΠ µε στόχο να συµφωνηθούν οι 
βασικές προτεραιότητες και να απαντηθούν σχετικοί προβληµατισµοί. 

Η διαδικασία για τον καθορισµό πλάνου δράσης στο πλαίσιο του Εθνικού Οδικού Χάρτη, 
έγινε σύµφωνα µε το ακόλουθο Σχήµα 3.3. 
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Αρχικά επιλέχθηκαν τρεις βασικοί άξονες παρέµβασης, στους οποίους θα δοθεί έµφαση 
για να επιτευχθούν οι στόχοι του εθνικού οδικού χάρτη. Οι άξονες αυτοί στη συνέχεια 
εξειδικεύονται σε επιµέρους µέτρα για την υπερνίκηση των επιµέρους εµποδίων, όπως 
αυτά καταγράφηκαν από τα µέλη της ΕΠΕΠ. Τέλος, για τα µέτρα προτεραιότητας 
προσδιορίζονται συγκεκριµένες δράσεις, µε αναλυτικότερο πλάνο δράσης και 
χρονοδιαγράµµατα, διαµορφώνοντας τον Οδικό Χάρτη προς το 2020.  
 

 

Σχήµα 3.3: Στάδια για τον καθορισµό πλάνου δράσης στο πλαίσιο του Εθνικού Οδικού Χάρτη 

 

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση αναπτύχθηκε προσχέδιο του Οδικού Χάρτη 
Προσόντων. Στο προσχέδιο αυτό περιλαµβάνεται συνοπτική αναφορά στα 
σηµαντικότερα ευρήµατα των εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αρχικών 
πακέτων εργασίας, όπως η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, η ανάλυση των 
αναγκών και εµποδίων µέχρι το 2020 και οι προτεραιότητες για την εκπαίδευση των 
τεχνιτών.  

Περιλαµβάνονται ακόµα τα αποτελέσµατα των συναντήσεων της εθνικής πλατφόρµας 
προσόντων, της έρευνας πεδίου που πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίων καθώς 
και των προτάσεων που ελήφθησαν µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας διαβούλευσης 
(Σχήµα 3.4).  

 

Σχήµα 3.4: Ιστοσελίδα BUS-GR και online πλατφόρµα διαβούλευσης 
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Το συγκεκριµένο προσχέδιο αποτελεί τη βάση για µια διεξοδική διαβούλευση, ενώ 
προτείνει σειρά από ενέργειες όπως: 

• Μελέτη των απαιτούµενων κινήτρων που πρέπει να παρασχεθούν στους τεχνίτες, 
µεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται υποτροφίες και δυνατότητα µαθητείας 

• ∆ιαρθρωτικά µέτρα για την παρακολούθηση των εξελίξεων όσον αφορά τα 
απαιτούµενα προσόντα των τεχνιτών του κτιριακού τοµέα 

• Καθορισµός των εµπλεκόµενων φορέων και του βαθµού συµµετοχής τους, σύµφωνα 
µε τις αρµοδιότητες τους, σε σχέση µε την υλοποίηση των προτεινόµενων µέτρων και 
δράσεων. 

 

• Βήµα 4
ο
: Αξιολόγηση µέτρων και ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

Κατόπιν διαβούλευσης µε τα µέλη της ΕΠΕΠ και περαιτέρω συζητήσεων µε τα µέλη της 
Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού (ΕΣΣ) αποφασίστηκε η διαδικασία και η 
µεθοδολογία αξιολόγησης των προτεινόµενων µέτρων µε τη χρήση ενός κοινού 
συστήµατος αξιολόγησης. Τα προτεινόµενα µέτρα αξιολογούνται σύµφωνα µε οµάδα 
κριτηρίων αξιολόγησης για να διαµορφωθούν οι προτεραιότητες του οδικού χάρτη µέχρι 
το 2020. Το σύστηµα αυτό αναλύεται σε τρεις διαστάσεις που διασπώνται στα επιµέρους 
κριτήρια αξιολόγησης. 

Η συνεισφορά κάθε µέτρου σε κάθε µία διάσταση εκφράστηκε σε ποιοτική κλίµακα και τα 
µέτρα, ανάλογα µε τη συνολική βαθµολογία που απέσπασαν, κατηγοριοποιήθηκαν σε 
Υψηλής προτεραιότητας, Μέτριας προτεραιότητας και Χαµηλής Προτεραιότητας. Η τελική 
κατάταξη των µέτρων συζητήθηκε και οριστικοποιήθηκαν µετά από συνεδρίαση της ΕΣΣ 
και διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους φορείς Η διαδικασία περιγράφεται 
αναλυτικότερα στην Παράγραφο 3.3. Το Σχέδιο ∆ράσης του Εθνικού Χάρτη που 
αναπτύχθηκε στη συνέχεια, αποτελείται ακριβώς από τις δράσεις των µέτρων υψηλής 
προτεραιότητας, όπως αυτές προέκυψαν και συµφωνήθηκαν. 
 

• Βήµα 5
ο
: Οριστικοποίηση του Οδικού Χάρτη και Επικύρωση 

Το προσχέδιο του Οδικού Χάρτη τέθηκε αρχικά σε εσωτερική διαβούλευση στα µέλη της 
Εθνικής Πλατφόρµας Επαγγελµατικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) της δράσης BUS-GR, µε 
στόχο την δηµιουργία βελτιωµένης και επικαιροποιηµένης έκδοσης προς δηµόσια 
διαβούλευση. 

Για την αποτελεσµατικότερη δηµόσια διαβούλευση του οδικού χάρτη, έγινε επίσης χρήση 
της διαδικτυακής πλατφόρµας http://busconsultation.epu.ntua.gr/, η οποία υλοποιήθηκε 
από την κοινοπραξία αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Η διαδικασία διαβούλευσης θα 
είναι ανοιχτή για ένα διάστηµα τουλάχιστον δυο µηνών. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης, όλα τα σχόλια θα ληφθούν υπόψη 
και η Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων θα προτείνει τον τρόπο 
ενσωµάτωσής τους στο κείµενο. Η πρότασή της θα διαβιβαστεί στην ΕΣΣ, οπότε και θα 
επικυρωθεί µέσω ψηφοφορίας το τελικό κείµενο του οδικού χάρτη. 

 
Τα εργαλεία που αναλύθηκαν παραπάνω για την ανάπτυξης και οριστικοποίησης του Οδικού 
Χάρτη Προσόντων παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήµα 3.5. 
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Σχήµα 3.5: Εργαλεία ανάπτυξης και οριστικοποίησης του Οδικού Χάρτη Προσόντων 

 
 
3.2 Άξονες για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας 
 
Στο πλαίσιο της 2ης και 3ης συνεδρίας διαβούλευσης (ΓΣΕΒΕΕ, 11 Ιουλίου 2013) διεξήχθη 
διάλογος µεταξύ των µελών της Εθνικής Πλατφόρµας Επαγγελµατικών Προσόντων (ΕΠΕΠ), 
η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο του BUS-GR για τις κρίσιµες παραµέτρους που αφορούν το 
σχεδιασµό και κατάρτιση του Εθνικού Οδικού Χάρτη. Ως αποτέλεσµα των συζητήσεων 
καθορίστηκαν τρεις συγκεκριµένοι άξονες εστίασης για να βρεθούν στέρεες λύσεις για την 
επίτευξη των στόχων του Εθνικού Οδικού Χάρτη.  
 
Οι τρεις άξονες είναι οι εξής:  

4. Εξασφάλιση του απαιτούµενου αριθµού εργατοτεχνιτών στον κατασκευαστικό κλάδο. 

5. Αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργατοτεχνιτών στον κατασκευαστικό κλάδο. 

6. Υπερκερασµός των θεσµικών εµποδίων και διασφάλιση της βιωσιµότητας της 
πρωτοβουλίας. 

 
Οι δέσµες µέτρων που σχετίζονται µε τους παραπάνω 3 βασικούς άξονες περιγράφονται 
στην παρούσα Παράγραφο, ενώ στην Παράγραφο 3.4 γίνεται αξιολόγησή τους µε σκοπό την 
ιεράρχηση τους και τον καθορισµό σχετικών προτεραιοτήτων. 
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίας διαβούλευσης, αλλά και στην 4η (και τελευταία) 
Συνεδρία της ΕΠΕΠ, πραγµατοποιήθηκε η εισήγηση µέτρων-προτάσεων τα οποία δεν 
αφορούν άµεσα τους στόχους της πρωτοβουλίας BUS-GR, αλλά είναι άµεσα συνυφασµένα 
µε την ικανοποίηση των εθνικών στόχων “20-20-20”. Οι προτάσεις αυτές περιγράφονται στην 
Παράγραφο 3.4. 
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∆ιάχυση, αποδοχή και προώθηση των δράσεων του Οδικού Χάρτη 

Αγορά Θεσµικό 

Πλαίσιο 

∆εξιότητες 

 

Σχήµα 3.6: Άξονες για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας 

 

Oι προτεινόµενες δέσµες µέτρων υποστηρίζονται από µια σειρά από οριζόντιες δράσεις 
ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης των: 

• Εργατοτεχνιτών σχετικά µε την αναγκαιότητα συνεχούς επικαιροποίησης των δεξιοτήτων 
τους και τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την αναγνώριση των προσόντων τους 

• Πολιτών, µε στόχο να τους ενηµερώσουν ως προς τα πλεονεκτήµατα επιλογής 
πιστοποιηµένων τεχνιτών. 

 
Στο παραπάνω πλαίσιο, τα µέτρα που θεωρούνται αναγκαία για την εξασφάλιση του 
απαιτούµενου αριθµού εργατοτεχνιτών στον κατασκευαστικό κλάδο (Αγορά) είναι τα 
εξής: 
 

M.1 Επανένταξη ανεκµετάλλευτου – ανενεργού εργατικού δυναµικού (άνεργοι, ανειδίκευτοι 
νέοι, εργατοτεχνίτες µεγαλύτερης ηλικίας, κλπ.) 

M.2 Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της εικόνας των επαγγελµάτων του κατασκευαστικού 
κλάδου 

M.3 Παροχή κινήτρων στους νέους για την ένταξή τους στον κλάδο 

M.4 Καταπολέµηση της µαύρης (ανασφάλιστης) εργασίας 

M.5 Παροχή κινήτρων στους ειδικευµένους εργάτες για την παραµονή τους στον κλάδο 

 
Αναφορικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αναβάθµιση των δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναµικού στον κατασκευαστικό κλάδο, ως πιο κρίσιµα θεωρήθηκαν τα εξής: 
 

M.6 Επικαιροποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων και εισαγωγή νέων (όπως λ.χ. 
τεχνιτών αλουµινίου) 

M.7 Ενίσχυση της βασικής αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και  κατάρτισης (AEK) 
του ανθρώπινου δυναµικού στον  κατασκευαστικό κλάδο 

M.8 ∆ιαµόρφωση κατάλληλων εξειδικευµένων προγραµµάτων συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης (ΣΕΚ) του ανθρώπινου δυναµικού  στον κατασκευαστικό 
κλάδο 
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M.9 Εφαρµογή αποτελεσµατικών µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας των εκπαιδευτικών 
διαδικασιών και της πιστοποίησης 

M.10 Ανάπτυξη µηχανισµού-πλαισίου για την διασφάλιση του απαιτούµενου αριθµού 
εκπαιδευτών (pool of trainers) 

 
Τέλος, τα µέτρα που κρίνονται αναγκαία για τον υπερκερασµό των θεσµικών εµποδίων 
και την διασφάλιση της βιωσιµότητας της πρωτοβουλίας είναι τα εξής: 
 

M.11 Επικαιροποίηση θεσµικού πλαισίου στην αλυσίδα: Κατάρτιση - Πιστοποίηση - Ρύθµιση 
επαγγέλµατος & Επαγγελµατικών δικαιωµάτων 

M.12 Ανάπτυξη µηχανισµού παρακολούθησης, ελέγχου και ανατροφοδότησης της προόδου 
υλοποίησης του Οδικού Χάρτη. 

M.13 Ανάπτυξη και εφαρµογή των κατάλληλων εργαλείων για την υλοποίηση των δράσεων 
του Οδικού Χάρτη. 

 
Οριζόντιο µέτρο  

 

Μ.14  ∆ιάχυση, αποδοχή και προώθηση των δράσεων του Οδικού Χάρτη. 

 

Οι παραπάνω δέσµες µέτρων εστιάζονται στην αντιµετώπιση των βασικότερων εµποδίων για 
την ανάπτυξη των επαγγελµατικών προσόντων των τεχνικών επαγγελµάτων του κτιριακού 
τοµέα και για την επίτευξη των στόχων του 20-20-20 (για λεπτοµερέστερη περιγραφή και 
ανάλυση αυτών βλ. την Ανάλυσης της Υφιστάµενης Κατάστασης) ακολούθως: 
 

E.1 Οικονοµικά (κόστος κατάρτισης / πιστοποίησης, έλλειψη χρηµατοδότησης, απουσία 
οικονοµικών κινήτρων) 

E.2 Ελλιπές θεσµικό πλαίσιο 

E.3 Έλλειψη κατάλληλων προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης 

E.4 Έλλειψη κατάλληλων υποδοµών (κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, ανεπαρκείς 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµός) 

E.5 Ανεπαρκής δύναµη καταρτισµένων εκπαιδευτών (απουσία εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων για την κατάρτιση των εκπαιδευτών, ανεπαρκής αριθµός) 

E.6 Χαµηλό ενδιαφέρον για την επικαιροποίηση των προσόντων (χαµηλό κύρος σχετικών 
επαγγελµάτων, έλλειψη προστιθέµενης αξίας για τους πιστοποιηµένους τεχνίτες) 

 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την συσχέτιση και επίδραση των προτεινόµενων µέτρων 
στην αντιµετώπιση των προαναφερθέντων εµποδίων. 
 

Πίνακας 3.1: Πίνακας συσχέτισης εµποδίων και µέτρων του Οδικού Χάρτη 

 Ε.1 Ε.2 Ε.3 Ε.4 Ε.5 Ε.6 

Μ.1 ���� ���� ����   ���� 
Μ.2 ����    ���� ���� 
Μ.3 ����  ����   ���� 
Μ.4 ���� ����     
Μ.5 ����  ���� ���� ���� ���� 
Μ.6  ���� ����  ���� ���� 
Μ.7  ����  ����  ���� 
Μ.8 ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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Μ.9 ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Μ.10  ���� ����  ����  
Μ.11 ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Μ.12   ���� ���� ���� ���� 
Μ.13 ���� ���� ���� ����   
Μ.14  ���� ����  ���� ���� 

 
 

3.3 Ιεράρχηση µέτρων – προτεραιότητες οδικού χάρτη 
 
Στην παρούσα παράγραφο αναδεικνύεται η ανάγκη για την αξιολόγηση όλων των παραπάνω 
µέτρων που διαµορφώθηκαν στις παραπάνω παραγράφους. Συγκεκριµένα, προτείνεται η 
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος αξιολόγησης των προαναφερθέντων µέτρων 
µε στόχο τη διαµόρφωση των προτεραιοτήτων του οδικού χάρτη µέχρι το 2020. Σε αρχικό 
επίπεδο γίνεται περιγραφή και ορισµός του προβλήµατος (αξιολόγηση των προτεινόµενων 
µέτρων και εξαγωγή προτεραιοτήτων) µε στόχο την περαιτέρω ορθή ανάλυσή της. Στη 
συνέχεια, η προβληµατική αποσυντίθεται σε έναν περιορισµένο αριθµό διαστάσεων, από τις 
οποίες στη συνέχεια εξάγονται τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης.  
 
Η όλη διαδικασία κατασκευής των κριτηρίων αξιολόγησης περιγράφεται από το κλασικό 
µοντέλο κατασκευής µιας συνεπούς οικογένειας κριτηρίων όπως προτάθηκε από τον Roy το 
1985.2 Αυτή η διαδικασία έχει αναγνωριστεί ως βασική και αναντικατάστατη για την 
τεκµηριωµένη και ορθή υποστήριξη αποφάσεων σύµφωνα µε τις µεθοδολογίες της 
Πολυκριτήριας Λήψης και Υποστήριξης Αποφάσεων (MCDA-M – Multicriteria Decision Aid 
and Making). Αυτό το επιστηµονικό πεδίο αναπτύσσεται και εξελίσσεται ταχέως τα τελευταία 
40 χρόνια, και έχει πετύχει ευρείας απήχησης και εφαρµογής τόσο σε διοικητικά όσο και σε 
πολιτικά ζητήµατα και προβλήµατα λήψης αποφάσεων (Figueira και άλλοι, 2005

3
). 

 
Σε αρχικό στάδιο, κατόπιν διαβούλευσης µε τα µέλη της ΕΠΕΠ και σχετικών αναλύσεων 
από τα µέλη της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού (ΕΣΣ), αποφασίστηκε η διαδικασία και 
η µεθοδολογία αξιολόγησης των προτεινόµενων µέτρων µέσω της χρήσης ενός κοινά 
αποδεκτού συστήµατος αξιολόγησης. Το σύστηµα αυτό αποτελείται από τρεις γενικές 
διαστάσεις προτίµησης, από τις οποίες αναδύονται τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως φαίνεται 
στο Σχήµα 3.7.  
 
Οι διαστάσεις που επιλέχθηκαν για την αξιολόγηση των σχετικών δεσµών µέτρων είναι:  

I. Η συµβολή του µέτρου στους εθνικούς στόχους της Ελλάδας  

II. Η οικονοµική διάσταση, αναφερόµενη τόσο στο κόστος των µέτρων, όσο και στα 
οικονοµικά οφέλη από την επίτευξή τους, και 

III. Η κάλυψη των εθνικών κοινωνικών αναγκών 
 
Στη συνέχεια, κάθε µία διάσταση διασπάται στα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης που την 
αποτελούν. Τα κριτήρια αυτά σύµφωνα µε τη πολυκριτηριακή θεωρία απαιτείται να είναι 
προτιµησιακά, ανεξάρτητα στους αποφασίζοντες που καλούνται να λάβουν αποφάσεις, 
καθώς και να τηρούν την ιδιότητα της µονοτονίας (γνησίως αύξουσες – φθίνουσες). 
 

                                                 
2
 Roy, B. (1985).Méthodologie multicritère d'aide à la décision, Economica, Paris. 

3
 Figueira, J., Greco, S., Ehrgott, M., Eds. (2005). State-of-Art of Multiple Criteria Decision Analysis, 

Kluwer Academic Publishers, Dortrecht 
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Σχήµα 3.7: ∆ιαστάσεις και κριτήρια αξιολόγησης των µέτρων του Οδικού Χάρτη 

 
Το δεύτερο στάδιο, αποτελείται από την εξαγωγή των βαθµολογήσεων που αποσπά το 
κάθε επιµέρους µέτρο σε κάθε κριτήριο. Στη συνέχεια, οι βαθµολογίες αυτές συναθροίζονται 
ισοβαρώς για την εξαγωγή των βαθµολογιών που αποσπά κάθε προτεινόµενο µέτρο σε 
επίπεδο διαστάσεων.  
 
Η συνεισφορά κάθε µέτρου σε κάθε κριτήριο και διάσταση εκφράστηκε ποιοτικά, σε µία 
τριβάθµια διακριτή και διατεταγµένη κλίµακα γλωσσικών µεταβλητών, ως ακολούθως:  
 

Πίνακας 3.2: Βαθµολογία µέτρων για την εξαγωγή προτεραιοτήτων 

Βαθµολογία Συνεισφορά 

+ Μικρή 
++ Μεσαία 

+++ Μεγάλη 
 
Η χρήση διακριτής και διατεταγµένης κλίµακας γλωσσικών µεταβλητών χρησιµοποιείται 
ευρέως σε προβλήµατα διαµόρφωσης προτεραιοτήτων λόγω ακριβώς της αµεσότητας και τη 
ευκρίνειας των τελικών αποτελεσµάτων. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των µέτρων 
όπως προέκυψαν από τη βαθµολόγηση των µελών της ΕΣΣ και της ΕΠΕΠ, παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 3.3 για τις τρεις διαστάσεις της αξιολόγησης. 
 
Το τρίτο και τελικό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης συνίσταται από την σύνθεση των 
επιµέρους βαθµολογήσεων, που αναπτύχθηκαν στο 2ο στάδιο, σε µια τελική συνολική 
βαθµολογία για κάθε µέτρο.  
 
Τα µέτρα, ανάλογα µε τη συνολική βαθµολογία που απέσπασαν στις τρεις επιµέρους 
διαστάσεις, κατηγοριοποιήθηκαν τελικά σε τρεις κατηγορίες: 1) Υψηλής προτεραιότητας, 2) 
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Μέτριας προτεραιότητας και 3) Χαµηλής προτεραιότητας, όπως παρουσιάζονται στην 
τελευταία στήλη του παρακάτω Πίνακα. 
 

Πίνακας 3.3: Αξιολόγηση των µέτρων του Οδικού Χάρτη και εξαγωγή προτεραιοτήτων 

∆ιαστάσεις αξιολόγησης 
Κωδικός 
Μέτρου 

Στρατηγικές δράσεις εθνικού 
οδικού χάρτη Εθνικοί 

στόχοι 
Οικονοµική 
διάσταση 

Κοινωνική 
διάσταση 

Συνολική 
προτεραιό-
τητα µέτρου 

Μ.1 Επανένταξη ανεκµετάλλευτου-
ανενεργού εργατικού δυναµικού  

++ ++ +++ Υψηλή 

Μ.2 Ενίσχυση της ελκυστικότητας και 
της εικόνας των επαγγελµάτων 
του κατασκευαστικού κλάδου 

++ + ++ Χαµηλή 

Μ.3 Παροχή κινήτρων στους νέους για 
την εισχώρησή τους στον κλάδο  

++ + +++ Μέτρια 

Μ.4 Καταπολέµηση της ανασφάλιστης 
εργασίας  

+ ++ ++ Χαµηλή 

Μ.5 Παροχή κινήτρων στους 
ειδικευµένους εργάτες για την 
παραµονή τους στον κλάδο 

+ ++ ++ Χαµηλή 

Μ.6 Επικαιροποίηση των 
επαγγελµατικών περιγραµµάτων 
και εισαγωγή νέων 

++ ++ +++ Υψηλή 

Μ.7 Ενίσχυση της βασικής αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης (AΕK) 
του ανθρώπινου δυναµικού στον  
κατασκευαστικό κλάδο 

++ ++ ++ Μέτρια 

Μ.8 ∆ιαµόρφωση κατάλληλων 
εξειδικευµένων προγραµµάτων 
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
κατάρτισης (ΣΕΚ) του 
ανθρώπινου δυναµικού 
κατασκευαστικό κλάδο.  

+++ ++ +++ Υψηλή 

Μ.9 Εισαγωγή µηχανισµών 
διασφάλισης ποιότητας των 
εκπαιδευτικών διαδικασιών και 
της πιστοποίησης 

+++ ++ ++ Υψηλή 

Μ.10 Ανάπτυξη µηχανισµού-πλαισίου 
για την διασφάλιση του 
απαιτούµενου αριθµού 
εκπαιδευτών 

++ +++ ++ Υψηλή 

Μ.11 Επικαιροποίηση θεσµικού 
πλαισίου στην αλυσίδα: 
Κατάρτιση - Πιστοποίηση - 
Ρύθµιση επαγγέλµατος & 
Επαγγελµατικών δικαιωµάτων 

+++ ++ +++ Υψηλή 

Μ.12 Ανάπτυξη µηχανισµού 
παρακολούθησης ελέγχου και 
ανατροφοδότησης της προόδου 
υλοποίησης του Οδικού Χάρτη 

+++ ++ ++ Υψηλή 

Μ.13 Ανάπτυξη και εφαρµογή των 
κατάλληλων εργαλείων για την 
υλοποίηση των δράσεων του 
Οδικού Χάρτη 

++ +++ ++ Υψηλή 

Μ.14 ∆ιάχυση, αποδοχή και προώθηση 
των δράσεων του Οδικού Χάρτη 

++ ++ +++ Υψηλή 
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Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό από τον παραπάνω Πίνακα (Πίνακας 3.3), τα µέτρα στα 
οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα – και στα οποία εστιάζει το πλάνο δράσης του Οδικού 
Χάρτη είναι τα ακόλουθα: 

� Μ.1: Επανένταξη ανεκµετάλλευτου-ανενεργού εργατικού δυναµικού. 

� Μ.6: Επικαιροποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων και εισαγωγή νέων. 

� Μ.8: ∆ιαµόρφωση κατάλληλων εξειδικευµένων προγραµµάτων συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης (ΣΕΚ) του ανθρώπινου δυναµικού κατασκευαστικό κλάδο. 

� Μ.9: Εισαγωγή µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών και 
της πιστοποίησης. 

� Μ.10: Ανάπτυξη µηχανισµού-πλαισίου για την διασφάλιση του απαιτούµενου αριθµού 
εκπαιδευτών. 

� Μ.11: Επικαιροποίηση θεσµικού πλαισίου στην αλυσίδα: Κατάρτιση - Πιστοποίηση - 
Ρύθµιση επαγγέλµατος & Επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 

� Μ.12: Ανάπτυξη µηχανισµού παρακολούθησης ελέγχου και ανατροφοδότησης της 
προόδου υλοποίησης του Οδικού Χάρτη. 

� Μ.13: Ανάπτυξη και εφαρµογή των κατάλληλων εργαλείων για την υλοποίηση των 
δράσεων του Οδικού Χάρτη. 

� Μ.14: ∆ιάχυση, αποδοχή και προώθηση των δράσεων του Οδικού Χάρτη. 
 
 

3.4 Γενικές προτάσεις για την ικανοποίηση των εθνικών στόχων “20-20-20” 
 
Στη συγκεκριµένη ενότητα καταγράφονται προτάσεις που µπορούν να συµβάλλουν σε 
µεγάλο βαθµό στην ικανοποίηση των εθνικών ενεργειακών στόχων και των στόχων για τον 
περιορισµό της εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα. Οι προτάσεις αυτές δεν αφορούν άµεσα 
τους εργατοτεχνίτες ΑΠΕ και ΕΞΕ σε κτίρια, αλλά διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων από τα µέλη της ΕΠΕΠ στο πλαίσιο της Ελληνικής ενεργειακής πολιτικής µε 
ορίζοντα το 2020.  
 
Οι προτάσεις αυτές έχουν ως ακολούθως: 

� Αναζωογόνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για έργα ΕΞΕ και ΑΠΕ. 

� Παροχή οικονοµικών κινήτρων και φορολογικών ελαφρύνσεων για ιδιώτες και 
επιχειρήσεις που υιοθετούν έργα και πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης και µείωσης των 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 

� Παροχή κινήτρων για την εκτέλεση έργων ΕΞΕ και ΑΠΕ σε περιφερειακό επίπεδο. 

� Θέσπιση κανόνων και απαιτήσεων για τις κατασκευαστικές εταιρίες και τις εταιρίες 
εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ. 

� Θέσπιση κανονισµών σχετικά µε την εσωτερική κατανάλωση ενέργειας των σπιτιών, 
προερχόµενη από ΑΠΕ. 

� Θέσπιση αλλαγών στην εθνική ενεργειακή πολιτική που θα ενθαρρύνουν τη ζήτηση 
ενέργειας προερχόµενη από ΑΠΕ. 

� Προώθηση στους πολίτες της ενεργειακά υπεύθυνης συµπεριφοράς και διαβίωσης. 
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4. Προτεραιότητες ανάπτυξης προσόντων και δεξιοτήτων 

 

Από τα ευρήµατα της Ανάλυσης της Υφιστάµενης Κατάστασης (Status Quo), γίνεται εµφανές 
ότι στην Ελλάδα υπάρχει µεγάλη ανάγκη εκπαίδευσης του εργατικού της δυναµικού στον 
κατασκευαστικό κλάδο. Όπως έχει αναδειχθεί από τις συνεδρίες της ΕΠΕΠ, αλλά και τις 
συνεντεύξεις / συναντήσεις µε κοινωνικούς φορείς και επαγγελµατικά σωµατεία, η ικανότητα 
των εργαζοµένων να αντεπεξέρχονται αποτελεσµατικά στις εργασίες σχετικά µε την ΕΞΕ και 
εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ στα κτίρια πρέπει να ενισχυθεί µέσα από µηχανισµούς 
παρακολούθησης, συνεχούς εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εκάστοτε προσόντων. 
 
Στις ακόλουθες δύο παραγράφους  γίνεται καταγραφή, αξιολόγηση και ιεράρχηση των 
δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτηθούν από τους τεχνίτες στον κατασκευαστικό κλάδο, 
καθώς και η αναγκαιότητα πιστοποίηση των προσόντων τους (4.1 και 4.2 αντίστοιχα). 
 

 

4.1 Καταγραφή, αξιολόγηση και ιεράρχηση των δεξιοτήτων που πρέπει να 
αποκτηθούν από τους εργαζόµενους στον  κατασκευαστικό κλάδο 

 

Η πρώτη ανάλυση των απαιτούµενες δεξιότητες για την οικοδόµηση κτιρίων υψηλής 
ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς και κτιρίων σχεδόν µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
(Nearly Zero Energy Buildings – NZEB) για την Ελλάδα παρουσιάστηκε στο αντίστοιχο 
παραδοτέο του έργου BUS–GR (Χάρτης Επαγγελµάτων και Εργασιών για το εργατικό 
δυναµικό του κατασκευαστικού τοµέα στα ειδικά θέµατα των ΑΠΕ και της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας στα κτίρια) και κοινοποιήθηκε στα µέλη της ΕΠΕΠ και αναρτήθηκε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα διαβούλευσης.  
 
Οι δεξιότητες αυτές στη συνέχεια συζητήθηκαν διεξοδικά µε τα µέλη της ΕΠΕΠ, τις 
αντίστοιχες οµοσπονδίες και τους συλλόγους και η τελική αποτύπωση τους παρουσιάζεται 
στους Πίνακες 4.2 και 4.3, όπως προέκυψε µετά από την ενσωµάτωση των παρατηρήσεων 
και προτάσεων κατά τη διαβούλευση της 2ης και 3ης Συνεδρίας της ΕΠΕΠ.  
 
Στη συνέχεια, και για την αξιολόγηση και ιεράρχηση των δεξιοτήτων που πρέπει να 
αποκτηθούν από τους εργαζόµενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στάλθηκε κατάλληλα 
διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο (στην µορφή του παρακάτω δύο Πινάκων) στις οµοσπονδίες 
για τη συµπλήρωσή του. Το ερωτηµατολόγιο αυτό αναρτήθηκε και στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα διαβούλευσης για συµπλήρωση από άλλους ενδιαφερόµενους φορείς και 
εµπειρογνώµονες. 
 
Ο Πίνακας  4.1. παρουσιάζει την αντιστοιχία µεταξύ της κλίµακας αξιολόγησης εντός του 
ερωτηµατολογίου (1-5) µε την προτεραιότητα των σχετικών δεξιοτήτων.  
 

Πίνακας 4.1: Βαθµολογία δεξιότητας για τη διαµόρφωση προτεραιοτήτων 

 
 
 
 
 
 
 
 
Κατόπιν, ανάλογα µε τη βαθµολογία κάθε δεξιότητας, υπολογίζεται το κατά πόσο αυτή είναι 
υψηλής, µεσαίας ή χαµηλής προτεραιότητας. Η ανάλυση των συµπληρωµένων 
ερωτηµατολογίων όπως επιστράφηκαν από τα µέλη της πλατφόρµας και τις αντίστοιχες 
οµοσπονδίες παρουσιάζεται στους Πίνακες 4.2 και 4.3. 

Βαθµολογία δεξιότητας Προτεραιότητα 

1 Πολύ Χαµηλή 

2 Χαµηλή 

3 Μεσαία 

4 Υψηλή 

5 Πολύ Υψηλή 



 - 28 - 

 
Για λόγους σαφήνειας και διευκόλυνσης, οι δεξιότητες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 
αξιολόγησης: 

(α) ∆εξιότητες σχετιζόµενες µε παρεµβάσεις ΕΞΕ και ΕνΑ στα κτίρια και περιγράφονται στον 
Πίνακα 4.2. και 

(β) ∆εξιότητες σχετιζόµενες µε εγκαταστάσεις ΑΠΕ στα κτίρια – Πίνακας 4.3. 

Οι δύο αυτοί µείζονες Πίνακες έχουν επίσης διακριθεί και υποδιαιρεθεί ανάλογα µε την 
συγκεκριµένη εφαρµογή της δεξιότητας στο κτίριο (π.χ. Αποδοτική θέρµανση & ψύξη) και τα 
αντίστοιχα επαγγέλµατα στα οποία απευθύνεται η κάθε δεξιότητα (π.χ. Υδραυλικοί και 
εγκαταστάτες / συντηρητές συστηµάτων θέρµανσης). 
 
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στο σχετικό ερωτηµατολόγιο το οποίο προετοιµάστηκε και 
χρησιµοποιήθηκε για τη σχετική διαβούλευση υπήρχαν άλλες δύο ερωτήσεις (στήλες) ανά 
εµπλεκόµενο επάγγελµα / τέχνη και ανά νέα απαιτούµενη δεξιότητα σε σχέση µε την ΕΞΕ 
/ΕνΑ ή / και τις ΑΠΕ. Σ’ αυτές ζητούνταν από τους ερωτούµενους να καθορίσουν το κατά 
πόσο η εκάστοτε συγκεκριµένη δεξιότητα καλύπτεται στην Β’/θµια επαγγελµατική εκπαίδευση 
ή/και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση (Ναι / Όχι), καθώς και το εάν υπάρχει περίπτωση να 
διδάσκεται σε κάποιο από τα υφιστάµενα προγράµµατα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (Ναι / Όχι).  
 
Από τις απαντήσεις που ελήφθησαν στα σχετικά ερωτήµατα, καθώς και σύµφωνα µε την 
έρευνα που είχε γίνει στα πλαίσια της Ανάλυσης της Παρούσας Κατάστασης για την 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στην Ελλάδα, προέκυψε ότι σχεδόν καµία 
από τις απαιτούµενες «νέες» δεξιότητες των σχετικών µε το BUS-GR επαγγελµάτων / τεχνών 
στα ειδικά θέµατα της ΕΞΕ και των ΑΠΕ δεν διδάσκεται στην Β’/θµια επαγγελµατική 
εκπαίδευση ή/και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση. Αντίστοιχα, πολύ λίγες από αυτές 
καλύπτονται στα ήδη υφιστάµενα (και ούτως ή άλλως περιορισµένα) προγράµµατα ΣΕΚ, και 
µάλιστα σποραδικά. Οι περισσότερες δε από αυτές εντοπίζονται στα προγράµµατα που 
υλοποιούνται για τους εγκαταστάτες Φ/Β συστηµάτων, τα οποία όµως δεν εντάσσονται σε 
κάποια «επίσηµη» και «θεσµοθετηµένη» διαδικασία πιστοποίησης προσόντων. Προκύπτει, 
λοιπόν, σηµαντική ανάγκη για αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών της αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης (ΑΕΚ) και τον σχεδιασµό νέων προγραµµάτων στην περίπτωση 
της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 
 
 



 - 29 - 

Πίνακας 4.2: Καταγραφή και Αξιολόγηση των προτεραιοτήτων των νέων δεξιοτήτων ΕΞΕ και ΕνΑ ανά εµπλεκόµενο επάγγελµα 

Εφαρµογές ΕΞΕ / 

Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας 

(ΕνΑ) στα κτίρια 

Εµπλεκόµενα 

επαγγέλµατα 
Νέες απαιτούµενες δεξιότητες σε σχέση µε την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτεραιότητας  

(1-5) 

Α1.1.1. Προετοιµασία και εφαρµογή των υλικών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τους και τις 

απαιτήσεις της µελέτης 
4 

Α1.1.2. Ανάγνωση αρχιτεκτονικών σχεδίων µε λεπτοµέρειες τοποθέτησης θερµοµόνωσης / 

υγροµόνωσης, θερµογεφυρών, παθητικών ηλιακών συστηµάτων  
4 

Α1.1.3. Κατανόηση προδιαγραφών εφαρµογής νέων δοµικών υλικών και των φυτεµένων δωµάτων 3 

Α1.1.4. Χρήση και τεχνικές εφαρµογής των θερµοµονωτικών υλικών (για εξωτερική θερµοµόνωση ή 

εσωτερική εντός του διπλού δροµικού τοίχου και εξωτερική στα δοκάρια και υποστυλώµατα) 
4 

Α1.1.5. Εφαρµογή παθητικών ηλιακών συστηµάτων σκίασης ή/και παθητικού δροσισµού/αερισµού 4 

Α1.1. Οικοδόµοι 

(τεχνίτες πέτρας, 

τεχνίτες οπτοπλίνθων 

και πλίνθων, τεχνίτες 

σκυροδέµατος) 

Α1.1.6. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας των προµηθευτών των υλικών 4 

Α1.2.1. Εφαρµογή µονωτικών υλικών -Κατανόηση προδιαγραφών εφαρµογής νέων µονωτικών 

προϊόντων  
4 

Α1.2.2. Κατασκευή δοµών για ενσωµάτωση/ στήριξη ηλιακών πλαισίων (θερµικά, φωτοβολταϊκά) 

στις στέγες 
3 

Α1.2.3. Εφαρµογή συστηµάτων αµέσου ηλιακού κέρδους στις στέγες σε συνδυασµό µε συστήµατα 

σκίασης  
4 

Α1.2. Τεχνίτες στεγών -

δωµάτων  

Α1.2.4. Εφαρµογή και θερµοµόνωση συστηµάτων φυτεµένου δώµατος  4 

Α1.3.1. Εφαρµογή τεχνικών αποφυγής φαινόµενων συµπυκνώσεως υδρατµών (κυκλοφορία αέρα, 

θερµογέφυρες) 
5 

Α1.3.2. Χρήση των κατάλληλων θερµοµονωτικών υλικών, ανάλογα µε τις ιδιότητές τους 

(αγωγιµότητα, αντίσταση στην διάχυση υδρατµών, τοξικότητα, φυσικά υλικά)  
4 

Α1.3.3. Τοποθέτηση, στήριξη και τελείωµα των µονωτικών υλικών, εσωτερικώς της τοιχοποιίας και 

µόνωση των θερµογεφυρών 
3 

Α1.3.4. Τοποθέτηση, στήριξη και τελείωµα των µονωτικών υλικών, εξωτερικώς της τοιχοποιίας  4 

Α1.3.5. Στήριξη και συναρµογή κονιαµάτων επιχρισµάτων επί των υλικών θερµοµόνωσης 3 

Α1. Μόνωση / 

προστασία από τις 

καιρικές συνθήκες / 

αεροστεγάνωση 

Α1.3. Τεχνικοί 

µόνωσης, τεχνίτες 

επιχρισµάτων, τεχνίτες 

ελαφρών χωρισµάτων 

(γυψοσανιδάδες)  

 

Α1.3.6. Ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων πολεοδοµικής νοµοθεσίας και κανονισµών αναφορικά µε 

την τοποθέτηση της θερµοµόνωσης και συµβατότητα µε τις απαιτήσεις ελέγχου 
4 
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Εφαρµογές ΕΞΕ / 

Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας 

(ΕνΑ) στα κτίρια 

Εµπλεκόµενα 

επαγγέλµατα 
Νέες απαιτούµενες δεξιότητες σε σχέση µε την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτεραιότητας  

(1-5) 

Α1.4.1. Χρήση των κατάλληλων για κάθε εφαρµογή βαφών και επιχρισµάτων, ανάλογα µε τις 

ιδιότητές τους (ανακλαστικότητα, θερµοπερατότητα, αντίσταση στη διάχυση υδρατµών, τοξικότητα, 

πτητικές ενώσεις) 
3 

Α1.4.2. Πρόσφυση και συναρµογή των βαφών και επιχρισµάτων µε τα υποκείµενα υλικά 4 

Α1.4.3. Αναγνώριση της σήµανσης στα προϊόντα επικάλυψης και βαφής και εφαρµογή τους 

σύµφωνα µε τους συνεπαγόµενους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας 
3 

Α1.4. Βαφείς 

(ελαιοχρωµατιστές) και 

διακοσµητές 

Α1.4.4. Ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων πολεοδοµικής νοµοθεσίας και κανονισµών αναφορικά µε 

τα έργα βαφών και επιχρισµάτων 
3 

Α1.5.1. Αναγνώριση της σήµανσης στα δοµικά προϊόντα και τις συνεπαγόµενες τεχνικές χρήσης 4 

Α1.5.2. Σωστή εγκατάσταση και στεγανοποίηση των ξύλινων κουφωµάτων 4 

Α1.5.3. Σωστή εγκατάσταση και στεγανοποίηση των ξύλινων πατωµάτων 4 Α1.5. Ξυλουργοί 

Α1.5.4. Ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων πολεοδοµικής νοµοθεσίας και κανονισµών αναφορικά 

µετις ξυλουργικές εργασίες στην οικοδοµή 
4 

Α1.6.1. Επιλογή του σωστού ενεργειακού υαλοπίνακα για κάθε εφαρµογή 4 

Α1.6.2. Σωστή τοποθέτηση των ενεργειακών υαλοπινάκων 5 

Α1.6.3. Σωστή µόνωση των ενεργειακών υαλοπινάκων 5 

Α1.6.4. Χρήση των κατάλληλων εργαλείων και εξοπλισµού για την κατεργασία των υαλοπινάκων 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
4 

Α1.6.5. Κατανόηση των ιδιοτήτων των υαλοπινάκων και παρακολούθηση της εξέλιξης των 

προδιαγραφών τους 
4 

Α1.6.6. Εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας κατά την µεταφορά και τοποθέτηση των ενεργειακών 

υαλοπινάκων 
5 

Α1.6.7. Παροχή πληροφοριών για την εφαρµογή ενεργειακών υαλοπινάκων ασφαλείας σε χώρους 

υψηλού κινδύνου 
4 

Α1.6. Τεχνίτες 

µεταποίησης – 

εµπορίας, 

επεξεργασίας και 

τοποθέτησης 

υαλοπινάκων 

Α1.6.8. Ευρεία τεχνική αντίληψη για την ολοκλήρωση των εργασιών και τον ποιοτικό έλεγχο των 

υαλοπινάκων και της κατασκευής 
4 
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Εφαρµογές ΕΞΕ / 

Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας 

(ΕνΑ) στα κτίρια 

Εµπλεκόµενα 

επαγγέλµατα 
Νέες απαιτούµενες δεξιότητες σε σχέση µε την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτεραιότητας  

(1-5) 

Α1.7.1. Χρήση των κατάλληλων πρώτων υλών και εξοπλισµού  4 

Α1.7.2. Κατασκευή και τοποθέτηση των προϊόντων µε ενεργειακά αποδοτικά τρόπο (µείωση 

θερµικών απωλειών & αύξηση αεροστεγανότητας – υδατοστεγανότητας) 
5 

Α1.7.3. Έλεγχος της ποιότητας των τελικών προϊόντων και της τοποθέτησής τους σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές, 
5 

Α1.7.4. Ευχέρεια υπολογισµού των απωλειών θερµότητας από τα κατασκευαζόµενα ή/και 

εγκαθιστόµενα προϊόντα  
4 

Α1.7.5. Κατανόηση και ενσωµάτωση των νοµικών και κανονιστικών απαιτήσεων (CE) στο 

παραδιδόµενο προϊόν 
4 

Α1.7. Τεχνίτες 

κατασκευής – 

τοποθέτησης 

κουφωµάτων 

αλουµινίου και 

υαλοπετασµάτων 

Α1.7.6. Παροχή συµβουλών στους πελάτες για την επιλογή των βέλτιστων προϊόντων ανάλογα µε 

τις ανάγκες τους (τύπος κατασκευής, προφίλ, υαλοπίνακες κ.α.) 
4 

Α2.1.1. Υδραυλική ρύθµιση και εξισορρόπηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης, λήψη των 

απαραίτητων µετρήσεων 
4 

Α2.1.2. Ευχέρεια στη διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων - εκτίµηση του οφέλους που θα 

προκύψει εάν ο πελάτης επιλέξει ένα ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα 
3 

Α2.1.3. Κατασκευή και τοποθέτηση υλικών θερµοµόνωσης επί των σωληνώσεων – επιλογή 

διαµέτρου και πάχους της θερµοµόνωσης σωληνώσεων 
4 

Α2.1.4. Λήψη µετρήσεων, ανάλυση και ρύθµιση του αέρα της καύσης για βελτιστοποίηση της 

ενεργειακής απόδοσης 
5 

Α2.1.5. Καθαρισµός καµινάδας και λήψη µετρήσεων ελκυσµού - εφαρµογή συναφών 

περιβαλλοντικών διατάξεων και απαιτήσεων 
5 

Α2.1.6. Εφαρµογή τεχνικών θερµοστατικού αυτοµάτου ελέγχου σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο 4 

Α2.1.7. Εφαρµογή τεχνικών καιρικής αντιστάθµισης της θερµοκρασίας νερού κεντρικής θέρµανσης 4 

Α2. Αποδοτική 

θέρµανση & ψύξη 

Α2.1. Υδραυλικοί και 

εγκαταστάτες / 

συντηρητές 

συστηµάτων 

θέρµανσης  

Α2.1.8. Εφαρµογή τεχνικών αυτοµάτου ελέγχου της θερµοκρασίας και ανακυκλοφορίας του ζεστού 

νερού χρήσης 
4 
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Εφαρµογές ΕΞΕ / 

Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας 

(ΕνΑ) στα κτίρια 

Εµπλεκόµενα 

επαγγέλµατα 
Νέες απαιτούµενες δεξιότητες σε σχέση µε την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτεραιότητας  

(1-5) 

Α2.2.1. Εξειδίκευση στις κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (στοιχεία επιλογής, τεχνολογία ελέγχου, 

τρίοδες βαλβίδες για ρύθµιση θερµοκρασίας αέρα, φίλτρα, διατάξεις ανακυκλοφορίας αέρα, στοιχεία 

µε εναλλάκτες ανάκτησης θερµότητας)  
4 

Α2.2.2. Εφαρµογή τεχνικών κατασκευής και τοποθέτησης αεραγωγών (γωνιακά, καµπύλες, 

διασταυρώσεις), καθώς και θερµοµόνωσης των αεραγωγών (θερµοµονωτικά υλικά) 
5 

Α2.2.3. Εφαρµογή τεχνικών κατασκευής και τοποθέτησης σωληνώσεων προσαγωγής και 

επιστροφής θερµού / ψηγµένου νερού, κυκλοφορητών, βαλβίδων και λοιπού υδραυλικού 

εξοπλισµού 
5 

Α2.2.4. Εφαρµογή τεχνικών µετρήσεων και παραλαβής εγκαταστάσεων HVAC - ρύθµιση ταχύτητας 

αέρα στους αεραγωγούς 
5 

Α2.2. Εγκαταστάτες / 

συντηρητές των 

συστηµάτων HVAC 

(θέρµανσης, αερισµού 

και κλιµατισµού)  

Α2.2.5. Ευχέρεια µε τις εναλλακτικές τεχνολογίες εγκαταστάσεων θέρµανσης / ψύξης / κλιµατισµού 

(συστήµατα µε αέρα, συστήµατα µε στοιχεία ανεµιστήρα, µεικτά συστήµατα, επαγωγικά συστήµατα) 
4 

Α2.3.1. Εγκατάσταση σωληνώσεων και υδραυλικού εξοπλισµού για τη διανοµή του παραγόµενου 

νερού θέρµανσης, κυκλοφορητών, εναλλακτών θερµότητας µονάδας συµπαραγωγής, διόδων 

βαλβίδων και αυτοµατισµών ρύθµισης της παροχής του νερού θέρµανσης, διατάξεων ρύθµισης 

θερµοκρασίας παρεχόµενου νερού θέρµανσης 

2 

Α2.3.2. Σωστή χρήση και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και των σχετικών 

αυτοµατισµών (ηλεκτρικός πίνακας, διατάξεις συγχρονισµού παραγοµένου ρεύµατος ΣΗΘ µε το 

ρεύµα του δικτύου, διατάξεις προστασίας της µονάδας ΣΗΘ από υπερτάσεις, διατάξεις ασφαλούς 

λειτουργίας της µονάδας ΣΗΘ και αυτοµάτου διακοπής λειτουργίας) 

3 

Α2.3.3. Εφαρµογή τεχνικών ηχοµόνωσης µηχανοστασίων συµπαραγωγής (ηχοµονωτικό κέλυφος, 

ηχοµόνωση µηχανοστασίου, ηχοµόνωση αεραγωγών προσαγωγής αέρα στο µηχανοστάσιο) 
4 

Α2.3. Εγκαταστάτες 

συστηµάτων 

συµπαραγωγής 

ηλεκτρισµού & 

θερµότητας (ΣΗΘ) 

Α2.3.4. Εφαρµογή τεχνολογιών ψυκτών απορρόφησης(τρόποι και τεχνολογίες ελέγχου 

θερµοκρασίας και παροχής νερού θέρµανσης αναλόγως προς την ζήτηση των ψυκτικών φορτίων, 

τεχνικές διασύνδεσης και αλληλουχίας λειτουργίας των ψυκτών απορρόφησης) 
4 

Α3.1.1. Εντοπισµός, ιεράρχηση και επιλογή ηλεκτρικών φορτίων τα οποία δύναται να 

ετεροχρονιστούν κατά τις περιόδους αιχµής (φωτισµός, ψυγεία, κλπ.) 
2 

Α3. Εξοικονόµηση 

ηλεκτρικής ισχύος 

(πέραν των 

εφαρµογών 

Α3.1. Ηλεκτρολόγοι  

Α3.1.2. Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση επιτηρητών αιχµής (ηλεκτρολογικός πίνακας 

επιτηρητή, τεχνολογίες αναίρεσης δράσης επιτηρητή) - διασύνδεση ηλεκτρικών φορτίων  
3 
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Εφαρµογές ΕΞΕ / 

Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας 

(ΕνΑ) στα κτίρια 

Εµπλεκόµενα 

επαγγέλµατα 
Νέες απαιτούµενες δεξιότητες σε σχέση µε την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτεραιότητας  

(1-5) 

θέρµανσης & ψύξης) Α3.1.3. Παροχή συµβουλών στους πελάτες σχετικά µε την επιλογή ενεργειακά αποδοτικών 

συσκευών και τεχνολογιών για τον φωτισµό και τις λοιπές ηλεκτρικές χρήσεις 
4 
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Πίνακας 4.3: Αξιολόγηση των προτεραιοτήτων των νέων δεξιοτήτων εφαρµογών ΑΠΕ ανά εµπλεκόµενο επάγγελµα 

Εφαρµογές ΑΠΕ στα 

κτίρια 

Εµπλεκόµενα 

επαγγέλµατα 
Νέες απαιτούµενες δεξιότητες σε σχέση µε τις ΑΠΕ 

Αξιολόγηση 

Προτεραιότητας 

(1-5) 

Β1.1.1. Ευχέρεια µε όλους τους τύπους και τις τεχνολογίες ηλιοθερµικών συστηµάτων 

θέρµανσης χώρων και ζεστού νερού χρήσης, συµβατικών ηλιακών θερµοσίφωνων, κεντρικών 

ηλιακών συστηµάτων, ηλιοθερµικών τεχνολογιών τύπου COMBI 
5 

Β1.1.2. Κατανόηση των βασικών προδιαγραφών των ηλιακών συλλεκτών, θερµοδοχείων και 

υδραυλικού εξοπλισµού 
3 

Β1.1.3. Σωστή εφαρµογή των τεχνικών διάταξης και υδραυλικής διασύνδεσης των ηλιακών 

συλλεκτών (επιλογή κατάλληλου τύπου σωλήνωσης, ρύθµιση παροχής ηλιακού ρευστού ανά 

συστοιχία ηλιακών συλλεκτών, θερµοµόνωση σωληνώσεων ηλιοθερµικού πεδίου) 
3 

Β1.1.4. Εφαρµογή των τεχνικών διασύνδεσης των θερµοδοχείων αποθήκευσης θερµού νερού 

(απλά δοχεία, δοχεία θερµικής διαστρωµάτωσης) µε τις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης και 

παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 
4 

Β1.1.5. Επιλογή της σωστής θέσης και κλίσης της δοµής στήριξης των ηλιακών πλαισίων για 

µεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση 
3 

Β1.1. Εγκαταστάτες / 

συντηρητές θερµικών 

ηλιακών συστηµάτων 

Β1.1.6. Παροχή συµβουλών στον πελάτη για τη σωστή προµήθεια εξοπλισµού και την 

αποδοτική και ασφαλή χρήση του 4 

Β1.2.1. Επιλογή και διαστασιολόγηση της καµινάδας αναλόγως του τύπου του λέβητα και του 

καυστήρα βιοµάζας, τοποθέτηση-όδευση καµινάδας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

κτιριοδοµικού κανονισµού 
3 

Β1.2.2. Λήψη µετρήσεων και ανάλυση καύσης βιοµάζας και συσσωµατωµάτων, παραγόµενα 

καυσαέρια και αέριοι ρύποι, ρύθµιση καυστήρα και αέρα καύσης, έλεγχος εκποµπών σύµφωνα 

µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία 
5 

Β1.2.3. Λήψη µετρήσεων για τον προσδιορισµό του περιεχοµένου σε υγρασία, της θερµιδικής 

αξίας, της φαινόµενης πυκνότητας και του ενεργειακού δυναµικού των βιοκαυσίµων 
4 

Β1.2. Εγκαταστάτες / 

συντηρητές συστηµάτων 

θέρµανσης 

συσσωµατωµάτων 

(πελλετών-pellets) και 

άλλων στερεών καυσίµων 

βιοµάζας  

Β1.2.4. Εφαρµογή των τεχνικών διακίνησης και αποθήκευσης της βιοµάζας και καθορισµός των 

διαθέσιµων πηγών καυσίµων βιοµάζας σε τοπικό επίπεδο (τύπος καυσίµου, προµηθευτές, τιµές) 
4 

Β1.3.1. Κατανόηση των αρχών λειτουργίας µιας αντλίας θερµότητας και των χαρακτηριστικών 

µεγεθών της, των διαθέσιµων τεχνολογιών αντλιών θερµότητας και των τύπων γεωεναλλακτών 
5 

Β1. Θέρµανση/Ψύξη 

Β1.3. Εγκαταστάτες/ 

συντηρητές αντλιών 

θερµότητας 
Β1.3.2. Σωστή διαστασιολόγηση και εγκατάσταση της αντλίας θερµότητας και των δοχείων 

αποθήκευσης και αδρανείας από πλευράς γεωεναλλάκτη και από πλευράς φορτίου 
3 
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Εφαρµογές ΑΠΕ στα 

κτίρια 

Εµπλεκόµενα 

επαγγέλµατα 
Νέες απαιτούµενες δεξιότητες σε σχέση µε τις ΑΠΕ 

Αξιολόγηση 

Προτεραιότητας 

(1-5) 

Β1.3.3. Εφαρµογή των κατάλληλων τεχνικών κατασκευής του δικτύου σωληνώσεων 

γεωεναλλάκτη για κάθε τύπο αυτού 
5 

Β1.3.4. ∆ιενέργεια δοκιµών και ελέγχων, εκκίνηση λειτουργίας, καθαρισµός και συντήρηση 

εναλλακτών θερµότητας, έλεγχος και συντήρηση συµπιεστών 
5 

Β2.1.1. Εφαρµογή τεχνικών εγκατάστασης, τοποθέτησης και στήριξης Φ/Β πλαισίων µε τον 

ενεργειακά αποδοτικότερο τρόπο, σε συνάρτηση µε τον διαθέσιµο χώρο και σύµφωνα µε τα 

υφιστάµενη πρότυπα 

2 

Β2.1.2. ∆ιενέργεια των ηλεκτρολογικών διασυνδέσεων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για την 

εκάστοτε ηλεκτρική τάση, και συγχρονισµός των Φ/Β συστηµάτων µε το δίκτυο  
3 

Β2.1.3. Παροχή συµβουλών για την αποδοτική λειτουργία και διατήρηση της βέλτιστης 

απόδοσης της εγκατάστασης 
5 

Β2.1.4. ∆ιασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία 

επάνω στις στέγες και για προστασία από κινδύνους ηλεκτροπληξίας 
3 

Β2.1.5. Κατανόηση της λειτουργίας και ικανότητα σύνδεσης έξυπνων µετρητών και 

µικροαντιστροφέων (microinverters) στα Φ/Β συστήµατα 
4 

Β2.1.6. Εκκίνηση λειτουργίας, διενέργεια ηλεκτρολογικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, 

παρακολούθηση λειτουργίας και αποκατάσταση βλαβών της εγκατάστασης 
4 

Β2.1. Εγκαταστάτες / 

συντηρητές Φ/Β 

συστηµάτων 

Β2.1.7. Ευχέρεια στη µελέτη και εγκατάσταση υβριδικών και αυτόνοµων συστηµάτων 3 

Β2.2.1. Εφαρµογή τεχνικών έδρασης και στήριξης ανεµογεννητριών ανά τύπο Α/Γ, τύπο 

εδάφους και µέγιστα αεροδυναµικά φορτία 
4 

Β2.2.2. Λήψη µετρήσεων για την εκτίµηση της ταχύτητας του ανέµου και την ενεργειακή 

απόδοση της ανεµογεννήτριας 
3 

Β2.2.3. Ανάγνωση τοπογραφικών χαρτών και αεροφωτογραφιών για την επιλογή κατάλληλων 

τύπων στήριξης 
3 

Β2.2.4. Κατανόηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και των κανονισµών για την εγκατάσταση 

µικρών ανεµογεννητριών σε στέγες 
2 

Β2. Ηλεκτρική 

ενέργεια 

Β2.2. Εγκαταστάτες/ 

συντηρητές των 

συστηµάτων αιολικής 

ενέργειας µικρής κλίµακας 

Β2.2.5. Εφαρµογή των τεχνικών ηλεκτρολογικών συνδέσεων ανεµογεννητριών µε το δίκτυο 

(πίνακας Α/Γ και προστασίες υπερέντασης, υπέρτασης και διακοπής λειτουργίας) 
3 
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(1-5) 

Β2.2.6. Κατανόηση της λειτουργίας και ικανότητα σύνδεσης έξυπνων µετρητών στα συστήµατα 

αιολικής ενέργειας 
5 

Β2.2.7. ∆ιασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία 

επάνω στις στέγες 
5 



 

 

 

4.2 Πιστοποίηση προσόντων 
 
Το τελικό και καθοριστικότερο στάδιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills είναι 
η πιστοποίηση των αποκτηθέντων επαγγελµατικών προσόντων. Με τον όρο πιστοποίηση 
νοείται η διοικητική πράξη αναγνώρισης (από ανεξάρτητο φορέα) η οποία βεβαιώνει, βάσει 
συγκεκριµένων προτύπων, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν είτε 
µέσω χορήγησης τίτλων (π.χ. πιστοποιητικών) είτε µέσω της απόδοσης ισοτιµιών. Η 
πιστοποίηση των προσόντων αποτελεί το κλειδί για τον εργαζόµενο για την επαγγελµατική 
του καταξίωση και εξέλιξη. Επιπλέον, αποτελεί κίνητρο ανταγωνιστικότητας και για τους 
συναδέλφους του για να δραστηριοποιηθούν και αυτοί αντίστοιχα.  
 
Ειδικότερα: 

• H πιστοποίηση και αναγνώριση των προσόντων των εργαζοµένων, ιδιαίτερα αυτών που 
προκύπτουν από τη µη τυπική ή την άτυπη µάθηση, σύµφωνα και µε το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων (EQF), θα µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση της ανεργίας, 
αλλά και της (ανοδικής) επαγγελµατικής κινητικότητας των εργαζοµένων µε τρόπο που 
να βελτιώνονται οι αµοιβές και οι δυνατότητες επαγγελµατικής ανέλιξης των 
εργαζοµένων.  

• Η πιστοποίηση προσόντων δεν πρέπει να περιοριστεί σε µια ακαδηµαϊκού τύπου 
αναγνώριση, χωρίς τη χρηστική και πρακτική αξία που µπορεί να δώσει αυτή στην αγορά 
εργασίας. Πρέπει µε άλλα λόγια να αναδειχθεί ο χρηστικός και πραγµατιστικός 
χαρακτήρας των εθνικών πλαισίων προσόντων (αρχικά) και στη συνέχεια ενός κοινού 
ευρωπαϊκού, προκειµένου να αντιµετωπιστεί ουσιαστικά το φαινόµενο της ανεργίας, της 
φτώχειας, της ανέχειας, καθώς και του συνακόλουθου κοινωνικού αποκλεισµού. 

• Mε τον τρόπο αυτό χιλιάδες εργαζόµενοι οι οποίοι είτε µέσω της δουλειάς τους, είτε µέσω 
της εµπειρίας τους κατέχουν προσόντα τα οποία δεν µπορούσαν να τα αποδείξουν, τούς 
δίνεται η ευκαιρία µέσω των εθνικών πλαισίων προσόντων να τα πιστοποιήσουν, 
κατατάσσοντάς τα στην εθνική κλίµακα που κάθε χώρα-µέλος της Ε.Ε. οφείλει να 
δηµιουργήσει µε βάση τα δικά της εκπαιδευτικά, επαγγελµατικά κ.α. κριτήρια. 

 
Παρόλα αυτά, η Ελλάδα σε θέµατα πιστοποίησης προσόντων έχει µείνει χαρακτηριστικά 
πίσω, υποβαθµίζοντας µε αυτό τον τρόπο τη δύναµη του εργατικού της δυναµικού στην 
Ευρώπη. Η µεγάλη σηµασία της πιστοποίησης των επαγγελµατικών προσόντων για τους 
εργατοτεχνίτες που αποτελούν την οµάδα-στόχο του έργου BUS-GR, φαίνεται και σε 
ερώτηση που αφορούσε στην αξιολόγηση της πρωτοβουλίας για δηµιουργία Πλατφόρµας 
Επαγγελµατικών Προσόντων στα θέµατα των ΕΞΕ και ΑΠΕ των εργαζοµένων στον 
κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελµατικών 
φορέων, σε ποσοστό 72%, χαρακτήρισε ως αναγκαία την πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας το 
κενό πιστοποίησης και κατάρτισης που υπάρχει αυτή τη στιγµή στη χώρα για το εργατικό 
δυναµικό των τεχνιτών/εγκαταστατών δράσεων ΑΠΕ και ΕΞΕ στον κτιριακό τοµέα.  
 
Ένα επιπλέον 28% χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως πολύ χρήσιµη, ενώ κανένας δε 
χαρακτήρισε τη δράση ως λίγο χρήσιµη ή αδιάφορη. Η συγκεκριµένη διαπίστωση είναι 
εξαιρετικά σηµαντική, καθώς αποδεικνύει ότι οι ίδιοι οι εργατοτεχνίτες αναγνωρίζουν το 
πρόβληµα απουσίας πιστοποίησης δεξιοτήτων που διέπει τους κλάδους τους, µαζί µε όλες 
του τις συνέπειες. Αναλυτικότερα, τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο διάγραµµα του 
Σχήµατος 4.1. 
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Σχήµα 4.1: Αποτελέσµατα απαντήσεων στην ερώτηση «Αξιολογείστε την πρωτοβουλία για 

δηµιουργία Πλατφόρµας Επαγγελµατικών Προσόντων των εργαζοµένων στον κατασκευαστικό 

κλάδο στα θέµατα των ΕΞΕ και ΑΠΕ στη χώρα µας» 

 

Πηγή: BUILD UP Skills - Greece - Status Quo 
 

Σχετικά µε την πιστοποίηση των τεχνιτών και εργατών του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς 
και των εγκαταστατών ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων και συστηµάτων ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα κτίρια προτείνεται:  

� να ακολουθηθεί το σύστηµα πιστοποίησης της επαγγελµατικής κατάρτισης των 
επαγγελµατιών οι οποίοι  δεν διαθέτουν αναγνωρισµένο επαγγελµατικό τίτλο, και 

� η αντιστοίχηση της πιστοποίησης της επαγγελµατικής κατάρτισης επαγγελµατιών µε τους 
τίτλους επαγγελµατικής κατάρτισης. 

 
Το σχήµα πιστοποίησης που προτείνεται να ακολουθηθεί, όπως παρουσιάστηκε στα µέλη 
της Εθνικής Πλατφόρµας Επαγγελµατικών Προσόντων και συζητήθηκε στις συνεδρίες 
διαβούλευσης έχει ως ακολούθως: 

1. Οι ενδιαφερόµενοι να καταρτιστούν και πιστοποιηθούν στα ειδικά θέµατα της ΕΞΕ ή/και 
των ΑΠΕ της ειδικότητάς τους (βλ. Πίνακες 4.2 και 4.3) υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης. Τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα θα καθορισθούν ανά ειδικότητα, σύµφωνα µε τα περιεχόµενα που 
ενδεικτικά παρατίθενται στους  Πίνακες 4.2 και 4.3 του παρόντος.  

2. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα (ανά επάγγελµα/τέχνη) θα παρέχονται από 
πιστοποιηµένα κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης (Κ∆ΒΜ Επιπέδου ΙΙ), εφόσον 
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν για το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
εκδίδεται από τον αντίστοιχο φορέα εκπαίδευσης, για κάθε υποψήφιο, Βεβαίωση 
Επαρκούς Παρακολούθησης.  

3. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται σε πανελλαδικό επίπεδο, και οι επιτυχόντες λαµβάνουν 
Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.  

4. Με την προσκόµιση του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης, καθώς και όποιων άλλων 
δικαιολογητικών απαιτηθούν (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλµατος) οι επιτυχόντες θα 
εντάσσονται στα αντίστοιχα µητρώα πιστοποιηµένων εργατοτεχνιτών σε θέµατα ΕΞΕ 
ή/και ΑΠΕ που θα δηµιουργηθούν. 

 
Το εν λόγω προτεινόµενο σχήµα πιστοποίησης παρουσιάζεται εποπτικά στο Σχήµα 4.2. 
 
 



 

 

 

Σχήµα 4.2: Προτεινόµενο σχήµα πιστοποίησης 

 
 
 
 



 

 

5. Σχέδιο δράσης εθνικού οδικού χάρτη 

 

5.1 Εξειδίκευση των δεσµών δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του 
Οδικού Χάρτη 

 
Τα Μέτρα που προδιαγράφηκαν προηγουµένως (Κεφ. 3) εξειδικεύτηκαν σε δράσεις µετά από 
διαβούλευση των 10 εµπειρογνωµόνων (εκπροσώπων 8 οργανισµών) που συµµετείχαν 
στην ΕΣΣ καθώς και κάποιων από τα µέλη της Εθνικής Πλατφόρµας Επαγγελµατικών 
Προσόντων (ΕΠΕΠ) που συστάθηκε στα πλαίσια του έργου BUS-GR. Συγκεκριµένα, οι 
∆ράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν ανά Μέτρο είναι οι εξής: 
 
Μ.1. Επανένταξη ανεκµετάλλευτου-ανενεργού εργατικού δυναµικού  
 

∆.1.1 Παροχή κινήτρων για την επανένταξη του ανενεργού εργατικού δυναµικού  

∆.1.2 Παροχή κινήτρων για την αξιοποίηση του ανεκµετάλλευτου εργατικού δυναµικού  

∆.1.3 ∆ράσεις για τη σύνδεση του ανενεργού δυναµικού  µε τα «πράσινα επαγγέλµατα» 
και τις «πράσινες θέσεις εργασίας» 

∆.1.4 Ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζοµένων (π.χ. εντός άλλων χωρών της Ε.Ε.) 

 
Μ.2. Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της εικόνας των επαγγελµάτων του 
κατασκευαστικού κλάδου 
 

∆.2.1 Ανάπτυξη δυνατοτήτων επαγγελµατικής ανέλιξης των εργατοτεχνιτών 

∆.2.2 Σύνδεση του κλάδου µε τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας για το 2020 

∆.2.3 Προγράµµατα ενηµέρωσης για τα επαγγέλµατα και τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται στην αγορά ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων 

 
Μ.3. Παροχή κινήτρων στους νέους για την εισχώρησή τους στον κλάδο 
 

 
Μ.4. Καταπολέµηση της µαύρης (ανασφάλιστης) εργασίας 
 

 
Μ.5. Παροχή κινήτρων στους ειδικευµένους εργάτες για την παραµονή τους στον 
κλάδο 
 

 
 

∆.3.1 Σύνδεση µε την τεχνολογική εκπαίδευση (ECTS) 

∆.3.2 Σύνδεση µε τα «πράσινα επαγγέλµατα» - ελκυστικό ιδιαίτερα για τους νέους 

∆.3.3 Παροχή οικονοµικών κινήτρων για έναρξη σχετικής δραστηριότητας 

∆.3.4 Υποστήριξη νέων επαγγελµατιών στο χώρο µε δωρεάν εξειδικευµένα προγράµµατα 
κατάρτισης 

∆.4.1 Εφαρµογή περιορισµών στην επιλεξιµότητα εργατικού δυναµικού στα δηµόσια έργα 
– δυνατότητα απασχόλησης πιστοποιηµένων εργατοτεχνιτών  

∆.4.2 Ενίσχυση του µηχανισµού ελέγχου των απασχολούµενων στα έργα  

∆.4.3 ∆ηµιουργία µητρώων πιστοποιηµένων εργατοτεχνιτών (ανά τέχνη / επάγγελµα) 

∆.5.1 Παροχή κινήτρων για συµµετοχή τους σε προγράµµατα ΣΕΚ για εξειδίκευση 

∆.5.2 Κίνητρα παραµονής εξειδικευµένων έµπειρων τεχνητών σε κρίσιµους τοµείς 

∆.5.3 Επιβράβευση επαγγελµατιών µε βάση κριτήρια κάθε χρόνο 



 

 

Μ.6. Επικαιροποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων και εισαγωγή νέων 
 

 
Μ.7. Ενίσχυση της βασικής αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης (AEK) του 
ανθρώπινου δυναµικού στον κατασκευαστικό κλάδο 
 

 
Μ.8 ∆ιαµόρφωση κατάλληλων εξειδικευµένων προγραµµάτων συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης (ΣΕΚ) του ανθρώπινου δυναµικού στον κατασκευαστικό 
κλάδο 
 

 
Μ.9 Εισαγωγή αποτελεσµατικών µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας των 
εκπαιδευτικών διαδικασιών  
 

 
Μ.10 Ανάπτυξη µηχανισµού-πλαισίου για την διασφάλιση του απαιτούµενου αριθµού 
εκπαιδευτών 
 

∆.6.1 Επικαιροποίηση µεθοδολογίας και αναθεώρηση των υφιστάµενων επαγγελµατικών 
περιγραµµάτων του κλάδου για την κάλυψη κενών δεξιοτήτων σε σχέση µε τις 
τεχνολογίες ΑΠΕ και ΕΞΕ σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους κοινωνικούς 
φορείς  

∆.6.2 ∆ηµιουργία νέων περιγραµµάτων (για τα επαγγέλµατα που δεν καλύπτονται από τα 
υφιστάµενα) σε συνεργασία µε φορείς και εκπροσώπους του εκάστοτε κλάδου 

∆.7.1 Αναδιαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών της αρχικής επαγγελµατικής 
κατάρτισης των σχετικών µε τον κλάδο τεχνών 

∆.7.2 Εισαγωγή εκπαιδευτικής ενότητας σχετικά µε τις ΑΠΕ και την ΕΞΕ στην βασική 
αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση 

∆.7.3 Εισαγωγή κύκλου σπουδών που σχετίζονται µε την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων 

∆.8.1 Σχεδιασµός ενός κοινού πλαισίου επιµόρφωσης των εργαζοµένων ανά κλάδο στα 
ειδικά θέµατα των ΑΠΕ ή/και της ΕΞΕ   

∆.8.2 Αναθεώρηση/επικαιροποίηση των υφιστάµενων προγραµµάτων ΣΕΚ από τα Κ∆ΒΜ 
Επιπέδου ΙΙ 

∆.8.3 Ανάπτυξη εξειδικευµένων προγραµµάτων κατάρτισης ανά επαγγελµατική οµάδα 

∆.8.4 ∆ηµιουργία των κατάλληλων εργαστηριακών υποδοµών για την πρακτική εξάσκηση 
των καταρτιζοµένων 

∆.8.5 Εισαγωγή ευέλικτων µεθόδων κατάρτισης (τηλεκπαίδευση) 

∆.8.6 Ανάπτυξη βάσης εξεταστικών θεµάτων για την αξιολόγηση των αποκτηθέντων 
δεξιοτήτων 

∆.8.7 ∆ηµιουργία βασικού  προγράµµατος (curriculum) για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα 
για όλους τους απασχολούµενους στον κλάδο (οριζόντια δράση) 

∆.8.8 Εισαγωγή ειδικής θεµατικής ενότητας «Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις πάνω στο 
κτίριο» (οριζόντια δράση) 

∆.9.1 Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών φορέων (τόσο για το θεωρητικό όσο και για το 
πρακτικό µέρος της κατάρτισης) 

∆.9.2 Πιστοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης 

∆.9.3 Ενίσχυση των µηχανισµών ελέγχου  των εκπαιδευτικών φορέων 

∆.9.4 Μητρώο πιστοποιηµένων φορέων κατάρτισης και πιστοποιηµένων εκπαιδευτών 
ανά επαγγελµατική οµάδα 

∆.10.1 Ανάπτυξη προγραµµάτων κατάρτισης των εκπαιδευτών στις νέες απαιτούµενες 
δεξιότητες 



 

 

 
Μ.11 Επικαιροποίηση θεσµικού πλαισίου στην αλυσίδα: Κατάρτιση - Πιστοποίηση - 
Ρύθµιση επαγγέλµατος & Επαγγελµατικών δικαιωµάτων 
 

 
Μ.12 Ανάπτυξη µηχανισµού παρακολούθησης, ελέγχου και ανατροφοδότησης της 
προόδου υλοποίησης του εθνικού οδικού χάρτη 
 

 
Μ.13 Ανάπτυξη και εφαρµογή των κατάλληλων εργαλείων για την υλοποίηση των 
δράσεων του Οδικού Χάρτη 
 

 
Στον ακόλουθο Πίνακα 5.1 παρουσιάζεται το Σχέδιο ∆ράσης του Εθνικού Οδικού Χάρτη, το 

οποίο αποτελείται από τις δράσεις των µέτρων υψηλής προτεραιότητας, όπως αυτές 

προέκυψαν και παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 3.3. Συγκεκριµένα, για κάθε µία από τις 

δράσεις παρουσιάζονται τα χρονοδιαγράµµατα, οι εµπλεκόµενοι φορείς, οι δυνατοί 

µηχανισµοί χρηµατοδότησης, καθώς και ενδεικτικοί ποσοτικοί – ποιοτικοί στόχοι (εφόσον 

µπορούν να προσδιοριστούν τέτοιοι). 

 

∆.10.2 Αξιοποίηση εξειδικευµένων έµπειρων τεχνιτών ως εκπαιδευτές, κύρια στο πρακτικό 
µέρος των προγραµµάτων κατάρτισης 

∆.10.3 Ανάπτυξη µηχανισµού συνεχούς επιµόρφωσης εκπαιδευτών στις τεχνολογίες 
αιχµής 

∆.11.1 ∆ροµολόγηση ρυθµίσεων που αφορούν σε θέµατα κατάρτισης και πιστοποίησης 
για την διασφάλιση της εφαρµογής του Οδικού Χάρτη 

∆.11.2 ∆ροµολόγηση ρυθµίσεων που αφορούν σε επαγγελµατικά δικαιώµατα για την 
διασφάλιση της εφαρµογής του Οδικού Χάρτη 

∆.11.3 Πιστοποίηση επαγγελµατικών περιγραµµάτων από τον αρµόδιο φορέα 

∆.11.4 Ανάπτυξη συστήµατος δεικτών (ECTS) για την επαγγελµατική κατάρτιση 

∆.12.1 Θεσµοθέτηση της ΕΠΕΠ 

∆.12.2 ∆ηµιουργία µηχανισµού ανά εµπλεκόµενο Υπουργείο για την παρακολούθηση της 
προόδου του Οδικού Χάρτη 

∆.12.3 ∆ηµιουργία «Παρατηρητηρίου» για την συστηµατική παρακολούθηση των αναγκών 
αναβάθµισης δεξιοτήτων ή/και απόκτησης νέων σε θέµατα ενεργειακών 
τεχνολογιών 

∆.13.1 Κίνητρα για συµµετοχή των απασχολούµενων του κλάδου σε προγράµµατα 
κατάρτισης στις πράσινες τεχνολογίες 

∆.13.2 Προγράµµατα κατάρτισης χρηµατοδοτούµενα  από  επιµελητήρια, σωµατεία και 
επαγγελµατικές ενώσεις 

∆.13.3 Ένταξη δράσεων προτεραιότητας για την κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων  
και για την υποστήριξη της απασχόλησης εργατοτεχνιτών που αποκτούν τις 
απαιτούµενες δεξιότητες στα κονδύλια του ΕΣΠΑ 



 

 

Πίνακας 5.1: Σχέδιο δράσης εθνικού οδικού χάρτη 

Κωδικός 
Μέτρου/ 
∆ράσης 

Σχετιζόµενες δράσεις µε κάθε 
µέτρο 

Χρονοδιάγραµµα 
∆ράσης 

Εµπλεκόµενοι Φορείς 
Μηχανισµοί 

Χρηµατοδότησης 
Ποσοτικοί – Ποιοτικοί 

Στόχοι 

Μ.1 Επανένταξη ανεκµετάλλευτου-ανενεργού εργατικού δυναµικού 

∆.1.1 
Παροχή κινήτρων για την 
επανένταξη του ανενεργού 
εργατικού δυναµικού 

2014-2020 

Υπ. Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας 

ΥπΕΚΑΠ 

Υπ. Οικονοµικών 

ΕΣΠΑ / Π∆Ε  

∆.1.2 

Παροχή κινήτρων για την 
αξιοποίηση του 
ανεκµετάλλευτου εργατικού 
δυναµικού 

2014-2020 

Υπ. Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας 

ΥπΕΚΑΠ 

Υπ. Οικονοµικών 

ΕΣΠΑ / Π∆Ε  

∆.1.3 

∆ράσεις για τη σύνδεση του 
ανενεργού δυναµικού  µε τα 
«πράσινα επαγγέλµατα» και τις 
«πράσινες θέσεις εργασίας» 

2014-2018 

Υπ. Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας 

ΥπΕΚΑΠ / ΟΑΕ∆ 

ΥΠΕΚΑ 

ΟΑΕ∆-ΛΑΕΚ  

∆.1.4 
Ενίσχυση της κινητικότητας των 
εργαζοµένων (π.χ. εντός άλλων 
χωρών της Ε.Ε.) 

2016-2020 

ΥπΕΚΑΠ 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

ΕΣΠΑ  

Μ.6 Επικαιροποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων και εισαγωγή νέων 

∆.6.1 

Επικαιροποίηση µεθοδολογίας 
και αναθεώρηση των 
υφιστάµενων επαγγελµατικών 
περιγραµµάτων του κλάδου για 
την κάλυψη κενών δεξιοτήτων 
σε σχέση µε τις τεχνολογίες 
ΑΠΕ και ΕΞΕ σε συνεργασία µε 
τους εµπλεκόµενους 
κοινωνικούς φορείς 

2014-2016 

ΥπΕΚΑΠ 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

ΥΠΕΚΑ 

Συλλογικοί φορείς 
εργοδοτών - 
εργαζοµένων 

-  

∆.6.2 
∆ηµιουργία νέων 
περιγραµµάτων (για τα 
επαγγέλµατα που δεν 

2014-2016 

ΥπΕΚΑΠ 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

-  



 

 

καλύπτονται από τα 
υφιστάµενα) σε συνεργασία µε 
φορείς και εκπροσώπους του 
εκάστοτε κλάδου 

Συλλογικοί φορείς 
εργοδοτών - 
εργαζοµένων 

Μ.8 ∆ιαµόρφωση κατάλληλων εξειδικευµένων προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης (ΣΕΚ) του ανθρώπινου 
δυναµικού στον κατασκευαστικό κλάδο 

∆.8.1 

Σχεδιασµός ενός κοινού 
πλαισίου επιµόρφωσης των 
εργαζοµένων ανά κλάδο στα 
ειδικά θέµατα των ΑΠΕ ή/και 
της ΕΞΕ 

2014-2015 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

ΥΠΕΚΑ 
-  

∆.8.2 

Αναθεώρηση / επικαιροποίηση 
των υφιστάµενων 
προγραµµάτων ΣΕΚ από τα 
Κ∆ΒΜ Επιπέδου ΙΙ 

2014-2015 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Συλλογικοί φορείς 
παρόχων κατάρτισης 

-  

∆.8.3 
Ανάπτυξη εξειδικευµένων 
προγραµµάτων κατάρτισης ανά 
επαγγελµατική οµάδα 

2014-2015 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

ΥΠΕΚΑ 

Συλλογικοί φορείς 
εργοδοτών - 
εργαζοµένων 

-  

∆.8.4 

∆ηµιουργία των κατάλληλων 
εργαστηριακών υποδοµών για 
την πρακτική εξάσκηση των 
καταρτιζοµένων 

2014-2016 

ΥΠΕΚΑ 

Συλλογικοί φορείς 
παρόχων κατάρτισης 

ΕΣΠΑ  

∆.8.5 
Εισαγωγή ευέλικτων µεθόδων 
κατάρτισης (τηλεκπαίδευση) 

2014-2018 

ΥΠΕΚΑ 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

-  

∆.8.6 

Ανάπτυξη βάσης εξεταστικών 
θεµάτων για την αξιολόγηση 
των αποκτηθέντων δεξιοτήτων 

2014-2016 

ΥΠΕΚΑ 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Συλλογικοί φορείς 
εργοδοτών – 
εργαζοµένων 

 

-  



 

 

∆.8.7 

∆ηµιουργία βασικού  
προγράµµατος (curriculum) για 
την Ενεργειακή Αποδοτικότητα 
για όλους τους 
απασχολούµενους στον κλάδο 
(οριζόντια δράση) 

2014-2016 

ΥΠΕΚΑ 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Συλλογικοί φορείς 
εργοδοτών - 
εργαζοµένων 

-  

∆.8.8 

Εισαγωγή ειδικής θεµατικής 

ενότητας «Ολοκληρωµένες 

παρεµβάσεις πάνω στο κτίριο» 

(οριζόντια δράση) 

2014-2016 

ΥΠΕΚΑ 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Συλλογικοί φορείς 
εργοδοτών - 
εργαζοµένων 

-  

Μ.9 Εισαγωγή αποτελεσµατικών µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών 

∆.9.1 

Πιστοποίηση των 
εκπαιδευτικών φορέων (τόσο 
για το θεωρητικό όσο και για το 
πρακτικό µέρος της κατάρτισης) 

2014-2015 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

ΥΠΕΚΑ 
-  

∆.9.2 
Πιστοποίηση προγραµµάτων 
κατάρτισης 2014-2015 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

ΥΠΕΚΑ 
-  

∆.9.3 
Ενίσχυση των µηχανισµών 
ελέγχου  των εκπαιδευτικών 
φορέων 

2014-2016 
Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

ΕΣΠΑ  

∆.9.4 

Μητρώο πιστοποιηµένων 
φορέων κατάρτισης και 
πιστοποιηµένων εκπαιδευτών 
ανά επαγγελµατική οµάδα 

2015-2020 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων  

ΥΠΕΚΑ 
ΕΣΠΑ  

Μ.10 Ανάπτυξη µηχανισµού-πλαισίου για την διασφάλιση του απαιτούµενου αριθµού εκπαιδευτών 

∆.10.1 

Ανάπτυξη προγραµµάτων 
κατάρτισης των εκπαιδευτών 
στις νέες απαιτούµενες 
δεξιότητες 

2014-2015 

ΥΠΕΚΑ 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων  

Συλλογικοί φορείς 
εργοδοτών - 
εργαζοµένων 

ΕΣΠΑ  



 

 

∆.10.2 

Αξιοποίηση εξειδικευµένων 
έµπειρων τεχνιτών ως 
εκπαιδευτές, κύρια στο 
πρακτικό µέρος των 
προγραµµάτων κατάρτισης 

2014-2020 

Συλλογικοί φορείς 
εργοδοτών - 
εργαζοµένων 

-  

∆.10.3 

Ανάπτυξη µηχανισµού 
συνεχούς επιµόρφωσης 
εκπαιδευτών στις τεχνολογίες 
αιχµής 

2014-2020 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων  

ΥΠΕΚΑ 
ΕΣΠΑ  

Μ.11 Επικαιροποίηση θεσµικού πλαισίου στην αλυσίδα: Κατάρτιση - Πιστοποίηση - Ρύθµιση επαγγέλµατος & Επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων 

∆.11.1 

∆ροµολόγηση ρυθµίσεων που 
αφορούν σε θέµατα κατάρτισης 
και πιστοποίησης για την 
διασφάλιση της εφαρµογής του 
Οδικού Χάρτη 

2014-2018 

Υπ. Ανάπτ. & 
Ανταγωνιστικότητας 

Υπ. Οικονοµικών 

ΥπΕΚΑΠ 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

ΥΠΕΚΑ 

-  

∆.11.2 

∆ροµολόγηση ρυθµίσεων που 
αφορούν σε επαγγελµατικά 
δικαιώµατα για την διασφάλιση 
της εφαρµογής του Οδικού 
Χάρτη 

2014-2018 

Υπ. Ανάπτ. & 
Ανταγωνιστικότητας 

Υπ. Οικονοµικών 

ΥπΕΚΑΠ 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

ΥΠΕΚΑ 

-  

∆.11.3 
Πιστοποίηση επαγγελµατικών 
περιγραµµάτων από τον 
αρµόδιο φορέα 

2014-2018 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

ΥΠΕΚΑ 

Συλλογικοί φορείς 
εργοδοτών - 
εργαζοµένων 

-  

∆.11.4 

Ανάπτυξη συστήµατος δεικτών 
(ECTS) για την επαγγελµατική 
κατάρτιση 

2016-2018 
Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων ΕΣΠΑ  



 

 

Μ.12 Ανάπτυξη µηχανισµού παρακολούθησης, ελέγχου και ανατροφοδότησης της προόδου υλοποίησης του εθνικού οδικού χάρτη 

∆.12.1 Θεσµοθέτηση της ΕΠΕΠ 2014 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

ΥΠΕΚΑ 

ΥπΕΚΑΠ 

-  

∆.12.2 

∆ηµιουργία µηχανισµού ανά 
εµπλεκόµενο Υπουργείο για την 
παρακολούθηση της προόδου 
του Οδικού Χάρτη 

2014-2015 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

ΥΠΕΚΑ 

ΥπΕΚΑΠ 

ΕΣΠΑ  

∆.12.2 

∆ηµιουργία «Παρατηρητηρίου» 
για την συστηµατική 
παρακολούθηση των αναγκών 
αναβάθµισης δεξιοτήτων ή/και 
απόκτησης νέων σε θέµατα 
ενεργειακών τεχνολογιών 

2014-2015 

ΥπΕΚΑΠ 

Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

ΥΠΕΚΑ 

Συλλογικοί φορείς 
εργοδοτών - 
εργαζοµένων 

ΕΣΠΑ  

Μ.13 Ανάπτυξη και εφαρµογή των κατάλληλων εργαλείων για την υλοποίηση των δράσεων του Οδικού Χάρτη 

∆.13.1 

Κίνητρα για συµµετοχή των 
απασχολούµενων του κλάδου 
σε προγράµµατα κατάρτισης 
στις πράσινες τεχνολογίες 

2014-2020 

Υπ. Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας 

Υπ. Οικονοµικών 

ΥπΕΚΑΠ 

ΥΠΕΚΑ 

ΟΑΕ∆-ΛΑΕΚ, ΕΣΠΑ  

∆.13.2 

Προγράµµατα κατάρτισης 
χρηµατοδοτούµενα  από  
επιµελητήρια, σωµατεία και 
επαγγελµατικές ενώσεις 

2014-2020 

ΕΒ Επιµελητήρια 

Συλλογικοί φορείς 
εργοδοτών - 
εργαζοµένων 

-  

∆.13.3 

Ένταξη δράσεων 
προτεραιότητας για την 
κατάρτιση και πιστοποίηση 
προσόντων  και για την 
υποστήριξη της απασχόλησης 
εργατοτεχνιτών που αποκτούν 
τις απαιτούµενες δεξιότητες στα 
κονδύλια του ΕΣΠΑ 

2014-2020 

Υπ. Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας 

Υπ. Οικονοµικών 

ΥπΕΚΑΠ 

ΥΠΕΚΑ 

ΕΣΠΑ  



 

 

Μ.14 ∆ιάχυση, αποδοχή και προώθηση των δράσεων του Οδικού Χάρτη 
 
Για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω Μέτρου θα πρέπει να υλοποιηθούν οι εξής 
δράσεις: 

� ∆ράσεις ενηµέρωσης για τα πλεονεκτήµατα παρεµβάσεων ανακαίνισης µε στόχο την 
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων στον οικιακό και ιδιωτικό τοµέα 

� Εργαλεία υπολογισµού κόστους – οφέλους παρεµβάσεων βελτίωσης ενεργειακής 
αποδοτικότητας για εύκολη χρήση από τους πολίτες 

� Γραµµή ενηµέρωσης 

� ∆ιαδικτυακή εφαρµογή για τον εντοπισµό των απαιτούµενων δεξιοτήτων ανά 
επαγγελµατική οµάδα καθώς και των κατάλληλων / πιστοποιηµένων εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων και δοµών 

� Καµπάνια ενηµέρωσης για κτίρια σχεδόν µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης  
 
Οι δράσεις αυτές οφείλουν να υλοποιηθούν σε όλο το διάστηµα αρχής γενοµένης από την 
ολοκλήρωση και επικύρωση του Οδικού Χάρτη µέχρι και το 2020 (χρονιά ορόσηµο για τους 
στόχους). 
    
  

5.2 Προτεραιότητες ως προς την κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων των 
εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου 

 

Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, αλλά λαµβάνοντας επίσης υπόψη και τη σηµασία των 
διάφορων παρεµβάσεων στους στόχους εξοικονόµησης ενέργειας της χώρας καθώς και τις 
λοιπές δεσµεύσεις που υφίστανται, όπως προκύπτουν από σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε., γίνεται 
στη συνέχεια µία προσπάθεια να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες όσον αφορά στα 
προγράµµατα κατάρτισης που πρέπει να υλοποιηθούν στο διάστηµα των 7 ετών που 
υπολείπεται µέχρι το 2020. Έτσι, σύµφωνα µε τα Σχέδια ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης 
(Σ∆ΕΑ) που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. από την Ελλάδα, περίπου το 60% της 
εξοικονοµούµενης ενέργειας από τη θέρµανση θα προέλθει από δράσεις βελτίωσης του 
κελύφους (θερµοµονώσεις, υαλοπίνακες, κουφώµατα).  
 

 
 

Σχήµα 5.1: ∆ιάγραµµα ποσοτικοποίησης των οφελών από τις αναµενόµενες επεµβάσεις 
ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων στα πλαίσια του προγράµµατος «Χτίζοντας το Μέλλον»

4
 

                                                 
4
 «Χτίζοντας Το Μέλλον, Μια ∆ράση για τα Βιώσιµα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη», Κέντρο 
Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 2011. 



 

 

 
Ενδεικτικό για την αναµενόµενη διείσδυση των επιµέρους τεχνολογιών ΕΞΕ στο κτιριακό 
απόθεµα της χώρας για τον οικιακό τοµέα είναι και το διάγραµµα του Σχήµατος 5.1 (από 
παρουσίαση του προγράµµατος «Χτίζοντας το Μέλλον» - βλ. και Κεφ. 7 της Ανάλυσης της 
Παρούσας Κατάστασης). ∆εδοµένου, λοιπόν, ότι τη µεγαλύτερη συνεισφορά στους στόχους 
εξοικονόµησης ενέργειας της χώρας (στην περίπτωση των ενεργειακών αναβαθµίσεων 
κτιρίων) θα έχουν η θερµοµόνωση προσόψεων ή/και οροφής, η αντικατάσταση υαλοστασίων 
και κουφωµάτων, αλλά και η αντικατάσταση των συστηµάτων θέρµανσης, οι εργατοτεχνίτες 
του κλάδου που ασχολούνται µε αυτές τις εργασίες είναι αυτοί που θα πρέπει κατά 
προτεραιότητα να καταρτιστούν στα ειδικά θέµατα σχετικά µε την ΕΞΕ στον τοµέα τους – 
όπως αυτά καθορίστηκαν στον Πίνακα 4.1 – και να πιστοποιηθούν τα προσόντα τους. 
 
Φυσικά, αυτό σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει ότι δεν είναι εξίσου σηµαντική η κατάρτιση 
και πιστοποίηση προσόντων των λοιπών ειδικοτήτων των εργατοτεχνιτών της οικοδοµής 
που εµπλέκονται σε θέµατα ενεργειακής αναβάθµισης των κτιρίων (π.χ. ηλεκτρολόγοι) ή 
κατασκευής νέων σχεδόν µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (π.χ. οικοδόµοι). Απλά στις 
προαναφερθείσες ειδικότητες πρέπει να δοθεί µια σχετική προτεραιότητα, ενόψει και των 
δεδηλωµένων στόχων εξοικονόµησης ενέργειας της χώρας για το 2016. 
 
Όσον αφορά τους εγκαταστάτες µικρής κλίµακας συστηµάτων ΑΠΕ (π.χ. αυτών στα κτίρια 
του οικιακού και του τριτογενή τοµέα), και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τις 
ΑΠΕ (2009/28/EΚ), στην Ελλάδα – όπως και σε όλα τα Κράτη-Μέλη – έπρεπε να έχουν 
δηµιουργηθεί ή να ήταν διαθέσιµα στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 σχήµατα πιστοποίησης ή 
ισοδύναµα συστήµατα χαρακτηρισµού για τους εγκαταστάτες των µικρής κλίµακας λεβήτων 
και θερµαστρών βιοµάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών (Φ/Β) και ηλιοθερµικών συστηµάτων, 
γεωθερµικών συστηµάτων µικρού βάθους και αντλιών θερµότητας. 
 
Η τελευταία σχετική πληροφόρηση που υπάρχει επί του θέµατος5 είναι ότι το ΥΠΕΚΑ έχει 
ξεκινήσει τη διαδικασία για µια µελέτη για το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός εθνικού 
σχήµατος για την πιστοποίηση των εγκαταστατών των µικρής κλίµακας συστηµάτων ΑΠΕ. 
Σκοπός της µελέτης είναι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και να 
προκύψουν πιο συγκεκριµένα τα εξής:   

1. Ένα σχέδιο των διαδικασιών και των απαιτούµενων κανονισµών για τα σχήµατα  
πιστοποίησης ή ισοδύναµου χαρακτηρισµού για τους εγκαταστάτες των µικρής κλίµακας 
συστηµάτων ΑΠΕ. 

2. Προγράµµατα κατάρτισης για τους εγκαταστάτες των µικρής κλίµακας λεβήτων και 
θερµαστρών βιοµάζας, των φωτοβολταϊκών και ηλιοθερµικών συστηµάτων, των 
γεωθερµικών συστηµάτων και αντλιών θερµότητας και τους εκπαιδευτές τους, τα οποία 
θα περιλαµβάνουν εκπαιδευτικό υλικό (θεωρητικό και πρακτικό µέρος) και υλικό εξέτασης 
για τη χορήγηση του πιστοποιητικού επαγγελµατικών προσόντων ή επαγγελµατικής 
επάρκειας. 

 

Συνεπώς, θεωρείται πρώτης προτεραιότητας η ανάπτυξη και προσφορά αναγνωρισµένων 
προγραµµάτων κατάρτισης για τους εγκαταστάτες µε επαγγελµατική πείρα, έτσι ώστε οι 
εγκαταστάτες καυστήρων και/ή οι υδραυλικοί να καταρτισθούν ως εγκαταστάτες λεβήτων και 
θερµαστρών βιοµάζας, οι υδραυλικοί και οι ψυκτικοί ως εγκαταστάτες αντλιών θερµότητας, 
καθώς και οι ηλεκτρολόγοι ή οι υδραυλικοί ως εγκαταστάτες ηλιακών Φ/Β ή ηλιοθερµικών 
συστηµάτων. Εναλλακτικά, σύµφωνα πάντα µε το Παράρτηµα IV της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, 
θα µπορούσαν να προσφερθούν προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που να 
παρέχουν στους εγκαταστάτες κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση 
στους τοµείς δεξιοτήτων που θεωρούνται ως προαπαιτούµενοι ανά τεχνολογία (και που 

                                                 
5
 CA-RES, National Summaries 2013, Second National Summary Report of Greece: http://www.ca-

res.eu/index.php?id=384  



 

 

µόλις αναφέρθηκαν), και το οποίο να περιλαµβάνει τόσο θεωρητική εκπαίδευση όσο και 
πρακτική επαγγελµατική εξάσκηση. 



 

 

6. Συµπεράσµατα 

 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση της Παρούσας Κατάστασης, µέχρι το 2020 πρέπει να 
υπάρχουν 119.000 (απαισιόδοξο σενάριο) έως 199.000 (αισιόδοξο σενάριο) εργατοτεχνίτες, 
οι οποίοι πρέπει να καταρτισθούν σε κάθε υποτοµέα / επάγγελµα και σε κάθε επίπεδο 
δεξιοτήτων ως εξής: 
� Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα: από 36.000 (απαισιόδοξο σενάριο) έως 

86.000 (αισιόδοξο σενάριο). 
� Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα (περιλαµβάνονται οι 

τεχνίτες σκεπών, σοβατζήδες, υαλοθέτες, υδραυλικοί, τεχνικοί κλιµατισµού και ψυκτικοί): 
από 73.500 (απαισιόδοξο σενάριο) έως 98.500 (αισιόδοξο σενάριο). 

� Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισµού: από 9.500 (απαισιόδοξο 
σενάριο) έως 14.500 (αισιόδοξο σενάριο). 

 
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, προσδιορίστηκαν οι παρακάτω βασικοί άξονες:  
– Εξασφάλιση του απαιτούµενου αριθµού εργατοτεχνιτών στον κατασκευαστικό κλάδο. 
– Αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού στον κατασκευαστικό κλάδο. 
– Υπερκερασµός των θεσµικών εµποδίων και διασφάλιση της βιωσιµότητας της 

πρωτοβουλίας. 
Οι άξονες αυτοί αναλύονται σε συγκεκριµένες δέσµες µέτρων που µε τη σειρά τους 

υποστηρίζονται από µια σειρά από οριζόντιες δράσεις  

 
Υπό το παραπάνω πλαίσιο, τα µέτρα που θεωρούνται αναγκαία για την εξασφάλιση του 
απαιτούµενου αριθµού εργατοτεχνιών στον κατασκευαστικό κλάδο είναι: 

M.1 Επανένταξη ανεκµετάλλευτου – ανενεργού εργατικού δυναµικού (άνεργοι, ανειδίκευτοι 
νέοι, εργατοτεχνίτες µεγαλύτερης ηλικίας, κλπ.) 

M.2 Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της εικόνας των επαγγελµάτων του κατασκευαστικού 
κλάδου 

M.3 Παροχή κινήτρων στους νέους για την ένταξή τους στον κλάδο 

M.4 Καταπολέµηση της µαύρης (ανασφάλιστης) εργασίας 

M.5 Παροχή κινήτρων στους ειδικευµένους εργάτες για την παραµονή τους στον κλάδο 
 
Αναφορικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αναβάθµιση των δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναµικού στον κατασκευαστικό κλάδο, ως πιο κρίσιµα θεωρήθηκαν τα εξής: 

M.6 Επικαιροποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων και εισαγωγή νέων (όπως λ.χ. 
τεχνιτών αλουµινίου) 

M.7 Ενίσχυση της βασικής αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και  κατάρτισης (AΕEK) 
του ανθρώπινου δυναµικού στον  κατασκευαστικό κλάδο 

M.8 ∆ιαµόρφωση κατάλληλων εξειδικευµένων προγραµµάτων συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του ανθρώπινου δυναµικού  στον 
κατασκευαστικό κλάδο 

M.9 Εφαρµογή αποτελεσµατικών µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας των εκπαιδευτικών 
διαδικασιών και της πιστοποίησης 

M.10 Ανάπτυξη µηχανισµού-πλαισίου για την διασφάλιση του απαιτούµενου αριθµού 
εκπαιδευτών  
 

Τέλος, τα µέτρα που κρίνονται αναγκαία για τον υπερκερασµό των θεσµικών εµποδίων 
και την διασφάλιση της βιωσιµότητας της πρωτοβουλίας είναι τα εξής: 



 

 

M.11 Επικαιροποίηση θεσµικού πλαισίου στην αλυσίδα: Κατάρτιση - Πιστοποίηση - Ρύθµιση 
επαγγέλµατος & Επαγγελµατικών δικαιωµάτων 

M.12 Ανάπτυξη µηχανισµού παρακολούθησης, ελέγχου και ανατροφοδότησης της προόδου 
υλοποίησης του Οδικού Χάρτη. 

M.13 Ανάπτυξη και εφαρµογή των κατάλληλων εργαλείων για την υλοποίηση των δράσεων 
του Οδικού Χάρτη. 

 
Ως Οριζόντιο µέτρο (Μ.14), τέλος, προσδιορίστηκαν οι ∆ράσεις διάχυσης, αποδοχής και 
προώθησης των αποτελεσµάτων του Οδικού Χάρτη 
 
Μέσα από την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος αξιολόγησης των 
προαναφερθέντων µέτρων, µε στόχο τη διαµόρφωση των προτεραιοτήτων του οδικού χάρτη 
µέχρι το 2020, τα µέτρα στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα – και στα οποία εστιάζει 
το πλάνο δράσης του Οδικού Χάρτη είναι τα ακόλουθα: 

� Μ.1: Επανένταξη ανεκµετάλλευτου-ανενεργού εργατικού δυναµικού. 

� Μ.6: Επικαιροποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων και εισαγωγή νέων. 

� Μ.8: ∆ιαµόρφωση κατάλληλων εξειδικευµένων προγραµµάτων συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης (ΣΕΚ) του ανθρώπινου δυναµικού κατασκευαστικό κλάδο. 

� Μ.9: Εισαγωγή µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών και 
της πιστοποίησης. 

� Μ.10: Ανάπτυξη µηχανισµού-πλαισίου για την διασφάλιση του απαιτούµενου αριθµού 
εκπαιδευτών. 

� Μ.11: Επικαιροποίηση θεσµικού πλαισίου στην αλυσίδα: Κατάρτιση - Πιστοποίηση - 
Ρύθµιση επαγγέλµατος & Επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 

� Μ.12: Ανάπτυξη µηχανισµού παρακολούθησης ελέγχου και ανατροφοδότησης της 
προόδου υλοποίησης του Οδικού Χάρτη. 

� Μ.13: Ανάπτυξη και εφαρµογή των κατάλληλων εργαλείων για την υλοποίηση των 
δράσεων του Οδικού Χάρτη. 

� Μ.14: ∆ιάχυση, αποδοχή και προώθηση των δράσεων του Οδικού Χάρτη. 
 
Συγκεκριµενοποιώντας τις νέες δεξιότητες, αυτές χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες 
αξιολόγησης: 

(α) ∆εξιότητες σχετιζόµενες µε παρεµβάσεις ΕΞΕ και ΕνΑ στα κτίρια και περιγράφονται στον 
Πίνακα 4.2. και 

(β) ∆εξιότητες σχετιζόµενες µε εγκαταστάσεις ΑΠΕ στα κτίρια – Πίνακας 4.3. 
 
Από την διαβούλευση και την ανάλυση που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι σχεδόν καµία από 
τις απαιτούµενες «νέες» δεξιότητες των σχετικών µε το BUS-GR επαγγελµάτων / τεχνών στα 
ειδικά θέµατα της ΕΞΕ και των ΑΠΕ δεν διδάσκεται στην Β’/θµια επαγγελµατική εκπαίδευση 
ή/και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση. Αντίστοιχα, πολύ λίγες από αυτές καλύπτονται στα 
ήδη υφιστάµενα (και ούτως ή άλλως περιορισµένα) προγράµµατα ΣΕΚ, και µάλιστα 
σποραδικά. Οι περισσότερες δε από αυτές εντοπίζονται στα προγράµµατα που υλοποιούνται 
για τους εγκαταστάτες Φ/Β συστηµάτων, τα οποία όµως δεν εντάσσονται σε κάποια 
«επίσηµη» και «θεσµοθετηµένη» διαδικασία πιστοποίησης προσόντων. Προκύπτει, λοιπόν, 
σηµαντική ανάγκη για αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών της αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης (ΑΕΚ) και τον σχεδιασµό νέων προγραµµάτων στην περίπτωση 
της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 
Σχετικά µε την πιστοποίηση των τεχνιτών και εργατών του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς 
και των εγκαταστατών ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων και συστηµάτων ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα κτίρια προτείνεται:  



 

 

� να ακολουθηθεί το σύστηµα πιστοποίησης της επαγγελµατικής κατάρτισης των 
επαγγελµατιών οι οποίοι  δεν διαθέτουν αναγνωρισµένο επαγγελµατικό τίτλο, και 

� η αντιστοίχηση της πιστοποίησης της επαγγελµατικής κατάρτισης επαγγελµατιών µε τους 
τίτλους επαγγελµατικής κατάρτισης. 

 

Εν κατακλείδι, θεωρείται πρώτης προτεραιότητας η ανάπτυξη και προσφορά 
αναγνωρισµένων προγραµµάτων κατάρτισης για τους εγκαταστάτες µε επαγγελµατική πείρα, 
έτσι ώστε οι εγκαταστάτες καυστήρων και/ή οι υδραυλικοί να καταρτισθούν ως εγκαταστάτες 
λεβήτων και θερµαστρών βιοµάζας, οι υδραυλικοί και οι ψυκτικοί ως εγκαταστάτες αντλιών 
θερµότητας, καθώς και οι ηλεκτρολόγοι ή οι υδραυλικοί ως εγκαταστάτες ηλιακών Φ/Β ή 
ηλιοθερµικών συστηµάτων.  
 
Εναλλακτικά, σύµφωνα πάντα µε το Παράρτηµα IV της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, θα µπορούσαν 
να προσφερθούν προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που να παρέχουν στους 
εγκαταστάτες κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση στους τοµείς 
δεξιοτήτων που θεωρούνται ως προαπαιτούµενοι ανά τεχνολογία (και που µόλις 
αναφέρθηκαν), και το οποίο να περιλαµβάνει τόσο θεωρητική εκπαίδευση όσο και πρακτική 
επαγγελµατική εξάσκηση. 

 

 



 

 

7. Testimonials 

In here each national team should provide statements, messages and/or letters evidencing the 
endorsement of relevant national stakeholders including public authorities and building and industry 
associations. 

 

 



 

 

8. Συγγραφείς / Συντελεστές 

 
Για την ολοκλήρωση του Εθνικού Οδικού Χάρτη εργάστηκε η ακόλουθη λίστα ατόµων 
(οµάδες συνεργατών από την κοινοπραξία των εταίρων του έργου BUS-GR): 
 

1. ∆ρ. Χάρης ∆ούκας, κος Ελευθέριος Σίσκος, ∆ρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, κος Ηλίας 
Παπασταµατίου, Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς, από το Εργαστήριο Συστηµάτων 
Αποφάσεων και ∆ιοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου - επικεφαλής εταίρος του 
πακέτου εργασίας 5, 

2. ∆ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος, κα Γεωργία Βεζυργιάννη, από το Τµήµα Εκπαίδευσης 
του ΚΑΠΕ, 

3. Αναπλ. Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, κα Σταυρούλα Τουρνάκη, από το Εργαστήριο 
Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 
Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί η πολύτιµη συµβολή της ∆ρ. Ιωάννας ∆έδε και του κου 
Κωνσταντίνου Παπαευσταθίου (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και των κ.κ. Ιάκωβου Καρατράσογλου 
(ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και Χ. Ζάγκου, Π. Πανδή (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ), µε την παροχή πολύτιµων στοιχείων 
και προτάσεων σε διάφορα µέρη της έκθεσης. 

 

 

 

 



 

 

9. Λεξικό 

 

Συντοµογραφίες 

Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση ΑΕΚ 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ 

Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης ΓΓ∆ΒΜ 

Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΓΓΕΕ 

Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος ΓΣΕΒΕΕ 

Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας ΓΣΕΕ 

∆ια Βίου Μάθηση ∆ΒΜ 

∆ιεθνής Πρότυπη Ταξινόµηση της Εκπαίδευσης ∆ΠΤΕΚ (ISCED) 

∆ιεθνής Πρότυπη Ταξινόµηση των Επαγγελµάτων ∆ΠΤΕΠ (ISCO) 

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού ΕΙΕΑ∆ 

Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού ΕΚΕΠ 

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών ∆ια Βίου Μάθησης ΕΚΠ∆ΒΜ 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων  ΕΠΠ 

Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων ΕΠΜ 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 

Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης ΕΣΥ∆ 

Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης µε την Απασχόληση 

ΕΣΣΕΕΚΑ 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΕΣ∆ΑΠΕ 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα ΕΣ∆ΕΑ 

Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού 

ΕΟΠΠΕΠ 

Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ 

Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων ΕΠΠ 

Εξοικονόµηση Ενέργειας ΕΞΕ 

Επαγγελµατικά Λύκεια ΕΠΑΛ 

Επαγγελµατικές Σχολές ΕΠΑΣ 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΕΠΠ 

Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ 

Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ι∆ΕΚΕ 

Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ 

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ 

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΚΕΕ 

Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας ΚΑΠΕ 



 

 

Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης Κ∆ΒΜ Επιπέδου II 

Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης από Απόσταση ΚΕ∆ΒΜΑΠ 

Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΚΕΚ 

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων ΟΕΑΚ (EPBD) 

Οδηγία για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ΟΕΥ (ESD) 

Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού ΟΑΕ∆ 

Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΟΕΕΚ 

Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριών ΣΑΤΕ 

Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση ΣΕΚ 

Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας Σ∆Ε 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΥπΕΚΑΠ 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ΥΠΘ 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΥΠΕΚΑ 
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BUILD UP Skills 

The EU Sustainable Building Workforce Initiative in the field of energy efficiency and renewable 
energy 

 
BUILD UP Skills is a strategic initiative under the Intelligent Energy Europe (IEE) programme to boost 
continuing or further education and training of craftsmen and other on-site construction workers and 
systems installers in the building sector. The final aim is to increase the number of qualified workers 
across Europe to deliver renovations offering a high energy performance as well as new, nearly zero-
energy buildings. The initiative addresses skills in relation to energy efficiency and renewable energy 
in all types of buildings. 
 
BUILD UP Skills has two phases: 

I. First, the objective is to set up national qualification platforms and roadmaps to successfully train 
the building workforce in order to meet the targets for 2020 and beyond. 

II. Based on these roadmaps, the second step is to facilitate the introduction of new and/or the 
upgrading of existing qualification and training schemes. 

Throughout the whole duration of the initiative, regular exchange activities are organised at EU level to 
underline the European dimension of this important initiative and to foster the learning among 
countries. 

The BUILD UP Skills Initiative contributes to the objectives of two flagship initiatives of the 
Commission’s ‘Europe 2020’ strategy — ‘Resource-efficient Europe’ and ‘An Agenda for new skills 
and jobs’. It is part of the Commission's Energy Efficiency Action Plan 2011. It will also enhance 
interactions with the existing structures and funding instruments like the European Social Fund (ESF) 
and the Lifelong Learning Programme and will be based on the European Qualification Framework 
(EQF) and its learning outcome approach. 


