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                                                                              Φανιά, 19-2-2014     
 
 

ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Για ηο έπγο «Build up Skills»  
Δνημέπωζη ζηο ΔΒΔΦ 

 
Σηελ πξσηνβνπιία θαη ζηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ «Build up Skills» πνπ αθνξά 
ηελ Δλίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 
θιάδνπ ζε ζέκαηα Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο θαη Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ 
Δλέξγεηαο, αλαθέξζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελεκεξσηηθήο ζπλάληεζεο ζην 
Δπηκειεηήξην Χαλίσλ, ν θαζεγεηήο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο Θενράξεο 
Τζνύηζνο θαη ε Χεκηθόο Μεραληθόο, Σηαπξνύια Τζνπξλάθε. Οη νκηιεηέο πνπ 
εθπξνζώπεζαλ ην εξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ 
Σπζηεκάησλ ηνπ ηδξύκαηνο πνπ είλαη θαη έλαο από ηνπο εηαίξνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά ζην έξγν ην νπνίν εγθξίζεθε θαη 
πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Ππιώλα 1 «Δζληθέο πιαηθόξκεο πξνζόλησλ θαη 
νδηθνί ράξηεο έσο ην 2020» ηεο Πξσηνβνπιίαο BUILD UP Skills, κε ηελ 
ππνζηήξημε θαη ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δπθπήο Δλέξγεηα γηα 
ηελ Δπξώπε». Η ελεκέξσζε έγηλε ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
Παξάιιεια, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο έγηλαλ παξεκβάζεηο από ηνλ 
Πξόεδξν ηνπ ΔΒΔΧ Γηάλλε Μαξγαξώλε θαη ηνλ Αλαπι. Γηεπζπληή Μηράιε 
Παπαβαζίιεηνπ γηα ην Δπξσπατθό πξόγξακκα GS-Skills ηνλ ζπληνληζκό ηνπ 
νπνίνπ έρεη ην Δπηκειεηήξην Χαλίσλ κε δηαθξαηηθνύο εηαίξνπο ηελ Γαιιία θαη 
ηελ Ιζπαλία.  
Σθνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο όπσο είπαλ, είλαη ε αλάπηπμε 
δεμηνηήησλ ησλ επαγγεικαηηώλ ηνπ θιάδνπ πδξαπιηθώλ θαη ειεθηξνιόγσλ 
ζηελ ειηαθή θαη ζεξκηθή ελέξγεηα.    
Ππωηοβοςλία BUILD UP Skills 
Η Πξσηνβνπιία BUILD UP Skills είπαλ ζηνρεύεη:  

- Σηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ 
θαηαζθεπαζηηθό θιάδν  

- Σηελ ππνζηήξημε ησλ Κξαηώλ Μειώλ γηα ηε δηακόξθσζε θαη 
πινπνίεζε ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη 
θαηάξηηζε ησλ ηερληηώλ θαη εξγαηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ, 
θαζώο θαη ησλ εγθαηαζηαηώλ ελεξγεηαθά απνδνηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη 
ζπζηεκάησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηα θηίξηα, κε ζηόρν 
ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο κεηά ηε βαζηθή εθπαίδεπζή ηνπο.  

Γπάζειρ ηος έπγος BUS-GR 
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- Ανάλςζη ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ 
αλαγθώλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηθαλό αξηζκό θαηαξηηζκέλνπ θαη 
εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα 
θαη ηηο ΑΠΔ κέρξη ην 2020.  

- Γιεξαγωγή εθνικού διαλόγος κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ 
εκπιεθόκελσλ ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο θαη πξνζόλησλ ηνπ εξγαηηθνύ 
δπλακηθνύ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζηελ ελεξγεηαθή 
απνδνηηθόηεηα θαη ηηο ΑΠΔ. Σύζηαζε ηεο «Δζληθήο Πιαηθόξκαο 
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ».  

- Ανάπηςξη ελόο Οδηθνύ Χάξηε Πξνζόλησλ γηα ηε δηακόξθσζε εζληθήο 
ζηξαηεγηθήο γύξσ από ηελ θαηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ πξνζόλησλ 
ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζηα ζέκαηα ηεο 
ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο θαη ησλ ΑΠΔ, ώζηε λα επηηεπρζνύλ νη 
ζηόρνη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο γηα ην 2020.  

- Δπικύπωζη θαη ππνζηήξημε ηνπ Οδηθνύ Χάξηε από ηηο αξκόδηεο αξρέο 
θαη όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο κε ζηόρν ηελ εθαξκνγή ηεο 
πξνηεηλόκελεο ζηξαηεγηθήο.  

Οι «ζηόσοι 20-20-20» και ηα κηίπια  
Η Δπξσπατθή πνιηηηθή θαη ε εζληθή λνκνζεζία ζηα Κξάηε Μέιε επηβάιινπλ 
ππνγξάκκηζαλ,  ηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηόρσλ έσο ην 2020: 

- Μείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 
20% θάησ από ηα επίπεδα ηνπ 1990.  

- 20% ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ λα πξνέξρεηαη από 
αλαλεώζηκεο πεγέο  

- Μείσζε θαηά 20% ζηε ρξήζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο ζε ζύγθξηζε κε 
ηα πξνβιεπόκελα επίπεδα κέζσ ηε βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 
απόδνζεο.  

Δπεηδή ν θηηξηαθόο ηνκέαο ζηελ Διιάδα επζύλεηαη γηα ην έλα ηξίην πεξίπνπ 
ησλ εθπνκπώλ CO2 θαη γηα ην 36% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, 
ν θαηαζθεπαζηηθόο θιάδνο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο γηα 
αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ κε πςειέο ελεξγεηαθέο επηδόζεηο θαη γηα λέα θηίξηα 
ζρεδόλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ζύκθσλα κε ηνπο 
πεξηβαιινληηθνύο θαη ελεξγεηαθνύο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε ρώξα καο γηα ην 
2020.  
Όπσο ηόληζαλ νη νκηιεηέο γηα ην ζθνπό απηό ρξεηάδεηαη λα απμεζεί ν αξηζκόο 
ησλ εηδηθεπκέλσλ ηερληηώλ, αιιά θαη λα γίλεη επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνζόλησλ 
ηνπ πθηζηάκελνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ (ζήκεξα είλαη δηαζέζηκν 1,1 
εθαηνκκύξην εηδηθεπκέλνη εξγαδόκελνη ζε όιε ηελ Δ.Δ., ελώ εθηηκάηαη όηη ζα 
ρξεηαζηνύλ 2,5 εθαηνκκύξηα έσο ην 2015). 
Τέινο λα ζεκεησζεί όηη ζην έξγν BUS-GR ζπκκεηείραλ σο εηαίξνη: 

- Τν Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ θαη Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) – 
Σπληνληζηήο θνξέαο 
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- Τν Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν – Δξγαζηήξην Σπζηεκάησλ 
Απνθάζεσλ θαη Γηνίθεζεο 

- Τν Ιλζηηηνύην Μηθξώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο 
Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ Δκπόξσλ Διιάδαο (ΙΜΔ ΓΣΔΒΔΔ) 

- Τν Πνιπηερλείν Κξήηεο – Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ 
Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ 

- Ο Δζληθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ 
Πξνζαλαηνιηζκνύ (ΔΟΠΠΔΠ)  

- Τν Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΤΔΔ) 
- Τν Ιλζηηηνύην Δξγαζίαο ηεο ΓΣΔΔ (ΙΝΔ ΓΣΔΔ) 
- Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη ην Κέληξν Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο ηεο ΓΣΔΔ (ΚΑΝΔΠ ΓΣΔΔ) 
Σηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε λσξίο ην απόγεπκα ηεο Τξίηεο 18 
Φεβξνπαξίνπ ζην Δπηκειεηήξην Χαλίσλ ζπκκεηείραλ ν Πξόεδξνο ηνπ θνξέα 
Γηάλλεο Μαξγαξώλεο, ν Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο ηνπ θνξέα θαη Πξόεδξνο ηνπ 
Σπιιόγνπ Μεηαιινθαηαζθεπαζηώλ Ν. Χαλίσλ Γηάλλεο Σηξηιηγθάο, ν Αλαπι. 
Γηεπζπληήο ηνπ ΔΒΔΧ Μηράιεο Παπαβαζηιείνπ θαη νη Πξόεδξνη Σσκαηείσλ – 
Σπιιόγσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. 
 
  


