
                     

1 

 

 
 
 
 
 

ENERGY EFFICIENCY CONFERENCE 2020 
The Great Green Construction Deal 

 
3η θεματική ενότητα 

«Το Renovation Wave της ΕΕ και η προσαρμογή του στην 
Ελλάδα» 

 
κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης 
Πρόέδρος ΠΕΔΜΕΔΕ 
Αντιπρόεδρος FIEC  

 
Τίτλος ομιλίας :  

«Η Ευρωπαϊκή Κατασκευαστική Βιομηχανία υποδέχεται το 
Renovation Wave» 

 
Πέμπτη 09 Ιουλίου 2020 

Αμφιθέατρο ΟΤΕAcademy 
---------------------- 

 
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, 
 

Ευχαριστώ προσωπικά αλλά και εκ μέρους της FIEC για την 
πρόσκληση να μιλήσω στο τόσο ενδιαφέρον και σύγχρονο θέμα του 
συνεδρίου σας για το «Renovation Wave», τόσο με την ιδιότητά μου 
του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ, όσο και του Αντιπροέδρου της FIEC 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, 
επίσημου κοινωνικού εταίρου και συνομιλητή με την Ε.Ε. 

Εκπροσωπώντας τη FIEC, θα σας αναπτύξω πως 
αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Κατασκευαστική Βιομηχανία το 
Renovation Wave.  

Το Renovation Wave αποτελεί τμήμα της γενικότερης 
πολιτικής της Ε.Ε. και της Προέδρου της για το Green Deal που όλοι 
γνωρίζουμε. Μετά όμως από την πανδημία και τις επιπτώσεις αυτής 
της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία η Ευρωπαϊκή  
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Κατασκευαστική Βιομηχανία και όλοι οι παράγοντές της 
αντιλήφθηκαν το ρόλο που καλείται να παίξει η Renovation 
Industry στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση αυτή. 

 
Σε αυτό το πλαίσιο το επόμενο ερώτημα που απασχόλησε την 

Κατασκευαστική Βιομηχανία ήταν να επεξεργαστεί με ποιο τρόπο 
θα μπορέσει το Renovation of buildings  να συνεισφέρει στην 
εφαρμογή του Recovery plan που έχει εκπονήσει η Ε.Ε.  
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που η FIEC έχει συγκεντρώσει από 
τις Ενώσεις μέλη της προκύπτει ότι η εκτιμώμενη απώλεια επί του 
προσδοκώμενου κύκλου εργασιών, μέχρι τα τέλη του 2020, λόγω της 
κρίσης covid, θα κυμανθεί στο -20 με -30%. 

 Υπό αυτό το πρίσμα η FIEC απηύθυνε μαζί με την EBC 
(European Builders Confederation) & την CPE (Construction 
Products Europe) αιτήματα στους αρμόδιους Επιτρόπους και 
ξεκίνησε σειρά διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό που 
επρόκειτο να διατεθεί από το European Recovery Fund στον 
κατασκευαστικό τομέα. 

 

Το 2019 η Κατασκευαστική Βιομηχανία αντιπροσώπευε το 
9,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των 27 χωρών της Ε.Ε., 
με 12,7 εκατομμύρια εργαζόμενους συνολικά σε όλο τον κλάδο και 
3 εκατομμύρια επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι 
μικρομεσαίες (ΜΜΕ) με λιγότερους από 20 εργαζόμενους.  

 
Τα κτήρια, κατά τη φάση λειτουργίας τους, ευθύνονται για το 

40% περίπου της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών 
CO 2 στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, όπως αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) προσφέρουν 
παράλληλα και μια μεγάλη ευκαιρία για ενεργειακή απόδοση και 
μείωση εκπομπών.  
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Σε αυτό το πλαίσιο είναι προφανές ότι χωρίς τον 

κατασκευαστικό τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις κύριες προκλήσεις της όσον αφορά στην 
ανταγωνιστικότητα, την ανεργία των νέων, την ψηφιακή 
οικονομία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και ενεργειακή 
επάρκεια, κυκλική οικονομία, προσιτή στέγη, κλιματική αλλαγή, 
καθαρή κινητικότητα και συνδεδεμένα έργα υποδομών  κ.λπ. 

 

Η FIEC τονίζει με όλα τα μέσα πόσο απαραίτητη είναι αυτή η 
επένδυση στο κατασκευαστικό οικοσύστημα γεγονός που 
αποδεικνύεται από το μοναδικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
(multiplier effect) που μπορεί να δημιουργήσει ο τομέας μας. 

 
 Όπως αναγνωρίζεται από πολλές μελέτες, το 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των δαπανών για τις κατασκευές 
είναι το υψηλότερο για τα περισσότερα Κράτη μέλη της ΕΕ, και 
κυμαίνεται μεταξύ 1,9 και 2,9. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1 € που 
δαπανάται για την Κατασκευαστική παραγωγή, δημιουργούνται 
επιπλέον 1,9 έως 2,9 € της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. 

 
Οπότε όταν το 2018 το Renovation αντιπροσώπευε το 26% της 

Κατασκευαστικής δραστηριότητας που μεταφράζεται σε 371 Βln 
EUR, δηλαδή σε ένα τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό 
αποτέλεσμα, γίνεται αντιληπτό στην παρούσα φάση και 
συνδυαστικά με το Recovery Package τι αποτέλεσμα καλείται να 
αντιπροσωπεύσει σήμερα. 
 

Κάθε ευρώ που δαπανάται σε έργα ενεργειακής ανακαίνισης  
δημιουργεί ένα πλήθος από κοινωνικά οφέλη, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ασφαλών και ενεργεικά 
βιώσιμων  κτιρίων. Ένα κύμα ανακαίνισης κτιρίων θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να ηγηθεί παγκοσμίως  στην ενεργειακή μετάβαση. 
   

Ταυτόχρονα, μόνο με την ενεργειακή ανακαίνιση των 
κτιρίων μας - με ρυθμό ανακαίνισης 3% ετησίως - θα μας επιτραπεί 
να επιτύχουμε τον στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 
2050.  
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Υπάρχουν σήμερα περίπου 210 εκατομμύρια κτήρια στην ΕΕ 

που όλα μαζί χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια και εκπέμπουν 
περισσότερους ρίπους από οποιονδήποτε άλλο τομέα της 
οικονομίας της ΕΕ. 

 
Είναι λοιπόν απαραίτητη η δημιουργία του Renovation Fund 

για Όλους τους Ευρωπαίους ως μέρος του Σχεδίου Ανάκαμψης 
(Recovery Plan) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εξής προϋποθέσεις 
και στοιχεία : 

 
• Δημιουργία ενός ταμείου με 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως 

που θα εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θα επιτύχει το ποσοστό ανακαίνισης 
του 3% των κτιρίων ανά έτος που είναι και ο στόχος. 

• Να επικεντρωθούμε πρώτα στα τμήματα της κοινωνίας όπως 
γειτονιές χαμηλού εισοδήματος, σχολεία, νοσοκομεία, και 
κτήρια κοινωφελούς σκοπού. 

• Ταμείο ανοιχτό σε όλους τους φορείς (όπως Τράπεζες 
επενδύσεων, Τοπικές Αρχές, κ.α.) που έχουν έτοιμα σχέδια για 
να ξεκινήσουν άμεσα έργα ενεργειακής αναβάθμισης. 

• Να προχωρά με γρήγορες διαδικασίες την έγκριση έργων, ώστε 
να εξασφαλιστεί η επανεκκίνηση της οικονομίας, ξεπερνώντας 
θέματα ανταγωνισμού ή κρατικών ενισχύσεων.  

 
Η FIEC  διευκρινίζει ότι η ενεργειακή αναβάθμιση πρέπει να 
ξεκινήσει από τα Δημόσια Κτήρια που θα αποτελέσουν και το 
παράδειγμα για να επεκταθεί και στα Ιδιωτικά Κτήρια. 
Κάποια στοχευμένα μέτρα που η FIEC προτείνει είναι : 

• Να εφαρμοστεί μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ για όλη την 
δραστηριότητα που σχετίζεται με το Renovation. 

• Να επιτευχθεί απλούστευση & επιτάχυνση διαδικασιών στους 
Δημόσιους Διαγωνισμούς, μια ευκαιρία που πρέπει να 
εκμεταλλευτούμε στην μετά covid εποχή. 

• Να δοθούν οικονομικά κίνητρα χωρίς όμως να περιορίζονται 
στον τομέα της «στέγασης», δηλαδή τις κατοικίες αλλά να 
επεκταθούν στην εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία. 
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• Είναι απαραίτητη η ενεργειακή συμβουλευτική για την 
εκτίμηση της κατάστασης και την αποτίμηση του οφέλους σε 
κάθε επενδυτικό σχέδιο. 
 

 
Τα μηνύματα που η FIEC θέλει να απευθύνει είναι ότι : 
 

• Το Renovation of Buildings αλλά και τα έργα υποδομών 
γενικότερα συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση και με 
την ψηφιακή μετάβαση (έξυπνες μετακινήσεις, ποιότητα ζωής 
κλπ.)  

• “Green Deal” και Renοovation Wave θα αποτελέσουν τις 
σημαντικότερες ευκαιρίες για τον Κατασκευαστικό τομέα. 
 

 
Το βασικό πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζει συνολικά η 

Κατασκευαστική Βιομηχανία είναι ότι οι Κατασκευαστικές 
Επιχειρήσεις δεν βρίσκουν πλέον επαρκές εργατικό δυναμικό με 
τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες. Αυτή η έλλειψη είναι 
πλέον εμφανής. 

Μείζον ζήτημα λοιπόν είναι η προσαρμογή του ανθρώπινου 
δυναμικού στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μέσω της 
αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. 
Στο πλαίσιο αυτό η FIEC τονίζει διαρκώς και ζητά: 

• Να δοθεί σημασία και ιδιαίτερη μέριμνα για την κατάρτιση, 
και την εκπαίδευση τονίζοντας την αναγκαιότητα για re-

skilling και up-skilling των εργαζομένων γιατί 

• Αν δεν υπάρχουν σωστά εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι δεν 
μπορεί να υπάρξει Κατασκευαστική δραστηριότητα (ακόμη 
και αν υπάρχει χρηματοδότηση και έργα προς εκτέλεση) 

 
Μέσα από την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει στη FIEC, 
ερχόμαστε τώρα και στην εθνική πραγματικότητα.  
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Η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει: 

•  Υϊοθετήσει και προωθήσει όλες τις ενέργειες και τα κείμενα 
της FIEC 

• Συμφωνεί με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η FIEC και  

• Έχει αντιληφθεί πλήρως τη σπουδαιότητα αλλά και την 
έλλειψη ορθής και επαρκούς κατάρτισης στον 
Κατασκευαστικό τομέα στη χώρα μας. 

 
Αυτό είναι το στοίχημα και η φιλοδοξία μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ, 

μέσω Εθνικών  και  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων να 
εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να  καλύψουμε 
αυτό το κενό καθώς όπως έχουμε αντιληφθεί αν δεν 
καταρτίσουμε το εργατικό δυναμικό δεν θα μπορέσουμε να 
υποδεχθούμε το Renovation Wave ούτε να εκμεταλλευτούμε τις 
ευκαιρίες που αυτό μπορεί να μας προσφέρει. 
 

Ορόσημο έργο στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί το έργο 
Construction Blueprint στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ 
εκπροσωπώντας την Ελλάδα, μαζί με 11 ακόμα Ευρωπαϊκές 
χώρες υπό την αιγίδα της FIEC.  

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής 
προσέγγισης για την Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων στον 
Κατασκευαστικό κλάδο, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την 
αναδιαμόρφωση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας.  

Βασικές συνιστώσες του έργου που διαμορφώνουν τη ζήτηση 
δεξιοτήτων στον κλάδο είναι η Ενεργειακή Απόδοση, η 
Ψηφιοποίηση και η κυκλική οικονομία. 
 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 
 


