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Ακινα, 17 Μαρτίου 2015 

ΘΕΜΑ: Ενθμερωτικό ςθμείωμα για το πρόγραμμα “CONSTRUCTION 2020 – Trends in the construction 

labour market and initiatives in the Member States” και ςχετικζσ δράςεισ για τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 

του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ςτον καταςκευαςτικό κλάδο 

1. Ειςαγωγικά  

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία του κλάδου των καταςκευϊν ςτθν ανάπτυξθ και τθν 

αναχαίτιςθ τθσ κρίςθσ κεςμοκζτθςε ιδθ από το 2012 τθν πρωτοβουλία “Construction 2020”, δθλ. μία ςειρά 

ενεργειϊν και προγραμμάτων (action plan) με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των τεχνικϊν ζργων 

και τθ μείωςθ τθσ ανεργίασ του τεχνικοφ κλάδου ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιμζρουσ ςτόχοι τθσ 

πρωτοβουλίασ “Construction 2020” είναι θ ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ ςε τομείσ όπωσ θ εξοικονόμιςθ 

ενζργειασ και πόρων κακϊσ και θ υπερκζραςθ των δυςκολιϊν κατά τθν άςκθςθ τθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ των τεχνικϊν εταιρειϊν ςε άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε.  

 

2. Ημερίδα ςτισ Βρυξζλλεσ με θζμα την ανεργία ςτον καταςκευαςτικό κλάδο  

Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, με πρωτοβουλία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Επιχειριςεων και Βιομθχανίασ 

(Enterprise and Industry Directorate General) πραγματοποιικθκε ςτισ Βρυξζλλεσ θμερίδα με κζμα τισ 

«Σάςεισ για τθν αγορά εργαςίασ ςτον καταςκευαςτικό κλάδο και πρωτοβουλίεσ ςτα Κράτθ Μζλθ» και τθ 

ςυμμετοχι εκπροςϊπων φορζων από 10 χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Η Ελλάδα εκπροςωπικθκε από 

τθν ΠΕΔΜΕΔΕ και ςυγκεκριμζνα από τον εκπρόςωπό μασ ςτθν Σεχνικι Επιτροπι τθσ FIEC, κ. Αντϊνθ Πάνα.  

Αρχικά, θ πρόεδροσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ τθσ θμερίδασ, κα Elisabeth Hamdouch (Deputy Head of 

Unit, DG Growth, Unit G.1 Sustainable Industrial Policy and Construction) τόνιςε τθ ςθμαςία του 

καταςκευαςτικοφ κλάδου ςτθν αγορά εργαςίασ τθσ ΕΕ κακϊσ και τθν ανάγκθ για ςτενι ςυνεργαςία όλων 

των εκνικϊν φορζων και των τεχνικϊν εταιρειϊν ςτα Κράτθ Μζλθ τθσ ΕΕ. κοπόσ είναι θ αξιολόγθςθ των 

κατάλλθλων πολιτικϊν για τθν καλφτερθ προςαρμογι του κλάδου ςτισ μεταβαλόμενεσ ςυνκικεσ εργαςίασ 

και τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που δθμιουργικθκαν λόγω τθσ κρίςθσ.  

τθ ςυνζχεια, μίλθςαν τζςςερισ εκπρόςωποι χωρϊν τθσ ΕΕ και οι ειςθγιςεισ τουσ ςυνοψίηονται παρακάτω: 

 Ms. Engsted-Maquet (Deputy Head of Unit, DG Employment, Unit A.2 Social Analysis), “Employment 

and social developments in Europe (annual review 2014)” 

Η κα Isabelle Engsted-Maquet ζκανε μία ςυνοπτικι επιςκόπθςθ των κυριότερων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για 

τθν απαςχόλθςθ και τισ κοινωνικζσ εξελίξεισ ςτθν Ευρϊπθ κατά το ζτοσ 2014. Βαςικό ςυμπζραςμα ιταν ότι 

ο κλάδοσ των καταςκευϊν ζχει πλθγεί περιςςότερο από οποιονδιποτε άλλο ςτθν ΕΕ και μετρά τισ 

μεγαλφτερεσ απϊλειεσ, τόςο ςτισ κζςεισ εργαςίασ όςο και ςτθν παραγωγικότθτα. Ενδεικτικά ανζφερε ότι ο 

μ.ο. τθσ ανεργίασ διαφοροποιείται ςτον Νότο (~20%) ςε ςχζςθ με τον Βορρά (~4%), ενϊ θ ανεργία είναι 

πολφ μεγαλφτερθ ςτουσ νζουσ κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ: θ ελάχιςτθ τιμι τθσ ιταν 20% και θ μζγιςτθ 

60%, ενϊ κατά τον Οκτϊβριο 2014 θ ανεργία ςτουσ νζουσ ςτθν Ελλάδα ανιλκε ςτο 50%. φμφωνα με τθν 

κα Isabelle Engsted-Maquet θ ανεργία πρζπει να καταπολεμθκεί με πολιτικζσ ενίςχυςθσ των Μικρϊν και 

Μεςαίων Επιχειριςεων (Small Medium Enterprises – SME), δθλ. εταιρειϊν που απαςχολοφν 0-9 άτομα. 
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Αυτζσ ευκφνονται για το 80% τθσ απορρόφθςθσ των κζςεων εργαςίασ του καταςκευαςτικοφ κλάδου 

πανευρωπαϊκά.  

Ακόμθ, ιδιαίτερο βάροσ κα πρζπει να δοκεί ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ του εργατικοφ δυναμικοφ, 

κακϊσ θ ανεργία ςτουσ εργάτεσ χαμθλισ εξειδίκευςθσ / προςόντων είναι πενταπλάςςια ςε ςχζςθ με τουσ 

εργάτεσ μεςαίασ και υψθλισ εξειδίκευςθσ (π.χ. τεχνίτεσ).  Αξίηει να αναφερκεί ότι αν και θ Ευρωπαϊκι 

Νομοκεςία κρίνεται επαρκισ για τθν δθμιουργία ενόσ πλαιςίου προςταςίασ τθσ εργαςίασ ςτον τεχνικό 

κλάδο, ζχει διαπιςτωκεί ότι οι χϊρεσ που ζχουν διαμορφϊςει και εφαρμόςει αποδοτικά ζνα τζτοιο νομικό 

πλαίςιο είναι θ Αυςτρία, θ Αγγλία, θ Γερμανία, θ Δανία και θ ουθδία (επονομαηόμενεσ ωσ και “Top Labour 

Market Performers”). Αντίκετα, οι χϊρεσ που που υςτεροφν ςτθν εμπζδωςθ ενόσ δθμιουργικοφ εργαςιακοφ 

περιβάλλοντοσ είναι θ Ελλάδα, θ Ιςπανία, θ Πολωνία και θ Ιταλία (επονομαηόμενεσ ωσ και “Bottom Labour 

Market Performers”). Χαρακτθριςτικό τθσ διαφορετικισ κουλτοφρασ μεταξφ του Νότου και του Βορρά είναι 

πωσ τα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ εφαρμόηονται ςε πολφ μεγάλο βακμό ςτθν Β. Ευρϊπθ και ςε 

πολφ μικρότερο βακμό ςτθν Ν. Ευρϊπθ. Η δαπάνθ για τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ του τεχνικοφ 

προςωπικοφ κυμαίνεται από 1,5% (επί του τηίρου) ςτισ λιγότερο ανταγωνιςτικζσ χϊρεσ τθσ ΕΕ και φκάνει 

ζωσ και 6% (επί του τηίρου) ςτισ περιςςότερο ανταγωνιςτικζσ χϊρεσ τθσ ΕΕ.  

 Mr. John McGrath (Further Education and Training Authority – SOLAS, Ireland), “The recovery in the 

Irish construction industry and the challenge for skills provision” 

Ο κοσ John McGrath επεξιγθςε τον τρόπο με τον οποίο θ Ιρλανδία αντζδραςε τθν κρίςθ και ανζλυςε το νζο 

μοντζλο τθσ ιρλανδικισ οικονομίασ ςτον κλάδο των καταςκευϊν. Ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ ςτθν Ιρλανδία 

ςυμμετζχει κατά 25% ςτο ΑΕΠ και απαςχολεί το 14% του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ. Η κρίςθ ζπλθξε 

ςθμαντικά τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ςτθν Ιρλανδία, κακϊσ κατά το 2006 απαςχολοφνταν 270.325 

άτομα, ενϊ κατά το 2013 ο αρικμόσ μειϊκθκε ςτα 102.000 άτομα. Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ 

δόκθκαν κίνθτρα ςτισ τεχνικζσ εταιρείεσ όπωσ φορο-απαλλαγζσ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίων, 

ενϊ καταρτίςτθκαν και προγράμματα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανεργίασ, που προζβλεπαν τθν επιδοτοφμενθ 

πρόςλθψθ νζων ανζργων για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 4 ετϊν.  

 Mr. Raimonds Bridaks (Ministry of Welfare, Latvia), “Framework for skills and competencies in 

construction sector in Latvia” 

Ο κοσ Raimond Bridaks ανζφερε ότι το ποςοςτό ανεργίασ ςτθν Λετονία ανζρχεται ςτο 10%, ενϊ ζχουν 

κεςπιςτεί κρατικά προγράμματα για τθν τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ. Από το 2013 κεςμοκετικθκε με νόμο θ 

κατάρτιςθ των ανζργων μζςω πρακτικισ άςκθςθσ ςε τεχνικζσ εταιρείεσ (work-based learning) με τθ 

ςυμμετοχι των ΑΕΙ ςτθ ςυν-διαμόρφωςθ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ. Μζχρι ςιμερα 130 τεχνίτεσ 

ολοκλιρωςαν τον διετι κφκλο κατάρτιςθσ και ζνα ποςοςτό ~20% βρικε μόνιμθ απαςχόλθςθ ςε κάποια 

τεχνικι εταιρεία. 

 Mr. Davide Venturi (Ministry of Labour, Italy), “The labour market of the Italian construction sector” 

Ο κοσ Davide Venturi παρουςίαςε ςτοιχεία για τον καταςκευαςτικό κλάδο ςτθν Ιταλία όπου θ μείωςθ του 

απαςχολοφμενου προςωπικοφ είναι δραματικι: 522.000 κζςεισ εργαςίασ (-25,9%) χάκθκαν τθν περίοδο 

2008-2014. Η Ιταλία ζχει επιςτρζψει ςτα επίπεδα του 1967 όςον αφορά ςτθν απαςχόλθςθ και τθν 

παραγωγικότθτα του καταςκευαςτικοφ κλάδου. Ακόμθ, ο κοσ Venturi τόνιςε ξανά τθ ςθμαςία των Μικρϊν 

και Μεςαίων Επιχειριςεων (Small Medium Enterprises – SME) για τθν τόνωςθ του καταςκευαςτικοφ 

κλάδου, κακϊσ το 59,2% των εταιρειϊν ςτθν Ιταλία απαςχολοφν 1 υπάλλθλο, ενϊ το 36,7% από 2 ζωσ 9 
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υπαλλιλουσ (ςφνολο 95,9%). ε αυτό το πλαίςιο δόκθκαν κίνθτρα για τθν τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ αλλά 

και τθν καταπολζμιςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ, όπωσ αφξθςθ των διοικθτικϊν και ποινικϊν κυρϊςεων για 

τουσ παρανομοφντεσ, επιδότθςθ για τθν παρακολοφκθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και 

ςυμπράξεισ με πανεπιςτθμιακά ιδρφματα για τθ διαμόρφωςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων.  

3. Το παράδειγμα τησ Ελλάδασ και η πρωτοβουλία BUILD UP Skills 

Η Ελλάδα ζχει πλθγεί περιςςότερο από όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ. Η Ελλάδα ζχει 

χάςει το 24% του ΑΕΠ τθσ με αποτζλεςμα να βρίςκεται ςτακερά ςτισ τελευταίεσ κζςεισ μεταξφ των χωρϊν 

τθσ ΕΕ όςον αφορά ςτισ δαπάνεσ για εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του τεχνικοφ προςωπικοφ, κακϊσ τα 

οικονομικά περικϊρια των εταιρειϊν ζχουν ςτενζψει δραματικά.  Μελζτθ που εκπονικθκε από το Εκνικό 

Μετςόβιο Πολυτεχνείο καταδεικνφει ότι ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ κατζχει τθν υψθλότερθ ανεργία για τθν 

περίοδο 2008-2014 (Πίνακασ 1). Ακόμθ, διαπιςτϊκθκε ότι ζχει ςθμειωκεί μεγάλθ μείωςθ και ςτισ μζςεσ 

κακαρζσ αμοιβζσ προςωπικοφ: από τα επίπεδα των 950€ το 2009, οι μζςεσ αμοιβζσ ζχουν διαμορφωκεί ςε 

λιγότερο από 650€ για το 2014 (χιμα 1).  

Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, κεςπίςτθκαν νζοι ςτόχοι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το κλίμα και τθν ενζργεια – 

(ςτόχοι «20- 20-20»), οι οποίοι επιβάλλουν τθ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, (CO2), κατά 

20% ςε ςχζςθ με το 1990, τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ κατά 20% και τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ 

ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (ΑΠΕ), ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ κατά 20% μζχρι το 

2020. Κακϊσ ο κτιριακόσ τομζασ ςτθν Ελλάδα ευκφνεται για το ζνα τρίτο περίπου των εκπομπϊν CO2 και 

για το 36% τθσ ςυνολικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ, ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ καλείται να ανταποκρικεί 

ςτισ απαιτιςεισ για ανακαινίςεισ κτιρίων προσ κτίρια με υψθλζσ ενεργειακζσ επιδόςεισ και για νζα κτίρια 

ςχεδόν μθδενικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ, ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ και ενεργειακοφσ ςτόχουσ 

που ζχει κζςει θ χϊρα μασ για το 2020. 

Για το ςκοπό αυτό χρειάηεται να αυξθκεί ο αρικμόσ των ειδικευμζνων τεχνιτϊν, και να γίνει 

επικαιροποίθςθ των προςόντων του υφιςτάμενου εργατικοφ δυναμικοφ. Σο 2012 ιταν διακζςιμοι 1,1 

εκατομμφριο ειδικευμζνοι εργαηόμενοι ςε όλθ τθν Ε.Ε., ενϊ εκτιμάται ότι κα χρειαςτοφν 2,5 εκατομμφρια 

ζωσ το τζλοσ του 2015. 

Η ΕΕ επζνδυςε ςτθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ ςτον καταςκευαςτικό κλάδο ωσ 

κρίςιμο παράγοντα για τθν επίτευξθ των Ευρωπαϊκϊν ςτόχων 20-20-20. Για το ςκοπό αυτό, το Πρόγραμμα 

«Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ», τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ειςιγαγε τθν Πρωτοβουλία BUILD UP Skills 

ιδθ από το 2012, για να υποςτθρίξει τα Κράτθ Μζλθ: 

 ςτθν εκτίμθςθ των αναγκϊν κατάρτιςθσ για τον καταςκευαςτικό κλάδο, και  

 ςτθ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ 

προςόντων, τεχνιτϊν και εργατϊν του καταςκευαςτικοφ κλάδου, και των εγκαταςτατϊν 

τεχνολογιϊν εξοικονόμιςθσ ενζργειασ και ςυςτθμάτων ΑΠΕ ςτα κτίρια, εςτιάηοντασ ςτθ 

ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ των παραπάνω κατθγοριϊν εργαηομζνων, μετά τθν αρχικι, 

υποχρεωτικι εκπαίδευςθ/κατάρτιςι τουσ ι μετά τθν ζναρξθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ. 

Σο πρόγραμμα BUILD UP Skills ζχει καταρτίςει ζναν Οδικό Χάρτθ με τισ δράςεισ του και θ ΠΕΔΜΕΔΕ ζχει 

ιδθ εκφράςει το ζντονο ενδιαφζρον των μελϊν τθσ για ςυμμετοχι ςτα ςχετικά προγράμματα. 

Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα http://greece.buildupskills.eu/ . 

http://greece.buildupskills.eu/
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Πίνακασ 1: Κλάδοι με τθν υψθλότερθ ανεργία πρϊθν μιςκωτϊν (2008-2014) (Πθγι: Μπελεγρι-Ρομπόλθ et 

al., 20151) 

 

 

χιμα 1: Μζςεσ κακαρζσ αμοιβζσ μιςκωτϊν κατά κλάδο (Πθγι: Μπελεγρι-Ρομπόλθ et al., 20151) 

 

 

 

 

                                                           
1
 Μπελεγρι-Ρομπόλθ, Α., Μαρκάκθ, Μ., Μαρίνοσ, Θ. Και Κρθτικίδθσ, Γ. (2015) «Ανεργία και εμβάκυνςθ τθσ κρίςθσ», 

Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, χολι Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν, Μάρτιοσ 2015.   
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4. Επόμενεσ δράςεισ 

Σο πρόγραμμα BUILD UP Skills ολοκλιρωςε τθν Α’ φάςθ και ειςζρχεται ςτθν Β’ φάςθ, θ οποία αναμζνεται 

να εκκινιςει ςφντομα. Βαςικόσ ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ πιςτοποίθςθ των αποκτθκζντων 

επαγγελματικϊν προςόντων για το προςωπικό που ςυμμετζχει ςτισ δράςεισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

Με τον όρο πιςτοποίθςθ νοείται θ διοικθτικι πράξθ αναγνϊριςθσ (από ανεξάρτθτο φορζα) θ οποία 

βεβαιϊνει βάςει ςυγκεκριμζνων προτφπων, τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που αποκτικθκαν είτε 

μζςω χοριγθςθσ τίτλων (π.χ. πιςτοποιθτικϊν), είτε μζςω τθσ απόδοςθσ ιςοτιμιϊν. Η πιςτοποίθςθ των 

προςόντων αποτελεί το κλειδί για τον εργαηόμενο, για τθν επαγγελματικι του καταξίωςθ και εξζλιξθ, για 

τουσ εξισ λόγουσ: 

 Η πιςτοποίθςθ και αναγνϊριςθ των προςόντων των εργαηομζνων, ιδιαίτερα αυτϊν που 

προκφπτουν από τθ μθ τυπικι ι τθν άτυπθ μάκθςθ, ςφμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο 

Προςόντων (EQF), μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ, αλλά και τθσ 

επαγγελματικισ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων. 

 Η πιςτοποίθςθ δίνει τθ δυνατότθτα ςε χιλιάδεσ εργαηόμενουσ οι οποίοι κατζχουν τα απαραίτθτα 

προςόντα είτε μζςω τθσ δουλειάσ τουσ, είτε μζςω τθσ εμπειρίασ τουσ, να το αναγνωρίςουν και να 

το αποδείξουν. 

φμφωνα με τθν ζρευνα που είχε γίνει ςτο πλαίςιο τθσ Ανάλυςθσ τθσ Παροφςασ Κατάςταςθσ για τθν 

Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (ΕΕΚ) ςτθν Ελλάδα, αλλά και από τθ διαβοφλευςθ τθσ Εκνικισ 

Πλατφόρμασ Επαγγελματικϊν Προςόντων προζκυψε ότι ςχεδόν καμία από τισ απαιτοφμενεσ «νζεσ» 

δεξιότθτεσ των ςχετικϊν επαγγελμάτων / τεχνϊν ςτα ειδικά κζματα τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και των 

ΑΠΕ δεν διδάςκεται ςτθ Β’/κμια επαγγελματικι εκπαίδευςθ ι και ςτθν αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ. 

Αντίςτοιχα, πολφ λίγεσ από αυτζσ καλφπτονται ςτα ιδθ υφιςτάμενα (και οφτωσ ι άλλωσ περιοριςμζνα) 

προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και μάλιςτα με ςποραδικό χαρακτιρα. 

Προκφπτει, λοιπόν, ςθμαντικι ανάγκθ για αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ αρχικισ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΑΕΚ) και τον ςχεδιαςμό νζων προγραμμάτων ςτθν περίπτωςθ τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΕΚ).  

Η ΠΕΔΜΕΔΕ, μζςω των εκπροςϊπων τθσ τόςο ςε εκνικοφσ όςο και ςε διεκνείσ φορείσ, παρακολουκεί ςτενά 

τισ εξελίξεισ ςε αυτόν τον τομζα και κα ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ για οτιδιποτε νεότερο προκφψει ςχετικά.  

 

 


