
Highlights

Έργο:  
“Χάρτης δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό 
κλάδο (Blueprint)”

Πρόγραμμα:
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+. 
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2018. 
Βασική Δράση 2 Τομεακές Συμμαχίες 
Δεξιοτήτων. Κατηγορία 3: Τομεακή Συμμαχία 
Δεξιοτήτων για την εφαρμογή μιας νέας 
στρατηγικής προσέγγισης. (Blueprint) 
με στόχο την τομεακή συνεργασία για 
δεξιότητες.

Κωδικός Έργου:
600885-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA-B.

Διάρκεια:
Από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον 
Δεκέμβριο του 2022.

Προϋπολογισμός:
4.000.000 €.

Συντονιστής Έργου:
Ίδρυμα Εργασίας για τον Κατασκευαστικό 
Κλάδο της Ισπανίας (Fundación Laboral de la 
Construcción) 
info@constructionblueprint.eu
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Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ν. 600885-ΕΡΡ-1-2018-1-ES-
EPPKA2-SSA-B). Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

constructionblueprint.eu

@EUConstruction

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΟΜΕΑΚΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ  
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

24
εταίροι

12
χώρες

ΠΑΡΟΧΟΙ ΕΠΠΑΓΚΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ) 
ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Καθιερώνοντας μια νέα στρατηγική για 
τη χαρτογράφηση των δεξιοτήτων στον 
Κατασκευαστικό κλάδο στην Ευρώπη

timeit’s construction
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Ευρωπαϊκό Πανόραμα για τον
Κατασκευαστικό κλάδο
Η Ευρωπαική Κατασκευαστική Βιομηχανία 
αποτελεί κινητήρια δύναμη οικονομικής ανάπτυξης 
και απασχόλησης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
αντιπροσωπεύοντας το 8,2% του ΑΕΠΠ και παρέχοντας 
18 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Προβλέπεται ότι έως το 2025, ο Κατασκευαστικός κλάδος 
θα δημιουργήσει περίπου 1 εκατομμύριο νέες θέσεις 
εργασίας.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν νέες 
δεξιότητες που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις 
του κλάδου.  Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα ‘Χάρτης 
Δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό κλάδο (Blueprint)’ 
αποσκοπεί στη διάγνωση αναγκών σε δεξιότητες που 
συνδέονται με τρεις βασικους πυλώνες: Ενεργειακή 
Απόδοση, Ψηφιοποίηση και Κυκλική Οικονομία.

Ο Κατασκευαστικός κλάδος 
αποτελεί βασικό τομέα 
προτεραιότητας στο Ευρωπαικό 
πακέτο για την κυκλική Οικονομία 
που εισήχθηκε το 2015, καθώς τα 
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών 
& Κατεδαφίσεων (ΑEKK) αποτελούν 
ένα από τα κυριότερα ρεύματα 
αποβλήτων στην ΕΕ. Έως το 2020, η 
ΕΕ θα πρέπει να έχει ανακυκλώσει 
το 70% των αποβλήτων ΑΕΚΚ.

Ο κατασκευαστικός κλάδος
είναι ο δεύτερος λιγότερο
ψηφιοποιημένος κλάδος
από όλους.Η τεχνολογία
διαδραματίζει βασικό
ρόλο για την ταχύτερη και
ακριβέστερη εκτέλεση του
έργου με λιγότερα λάθη.

Περίπου 75% των Κτιρίων 
της Ευρώπης είναι 
ενεργειακά ανεπαρκή, με 
αποτέλεσμα να δίνεται 
μία ουσιαστική ευκαιρία 
για νέες θέσεις εργασίας 
στη πράσινη οικονομία
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Το έργο Χάρτης Δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό 
Τομέα σκοπεύει να μειώσει τα κενά και τις υπάρχουσες 
ελλείψεις δεξιοτήτων στην Κατασκευαστική βιομηχανία 
με την εφαρμογή των ακόλουθων δράσεων:

Νέες δεξιότητες για την Ευρώπη

Δημιουργία Παρατηρητηρίου παροχής 
πληροφοριών αναφορικά με τις 
ανάγκες του κλάδου σε δεξιότητες.

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την
αναθεώρηση των επαγγελματικών 
περιγραμμάτων στον
Κατασκευαστικό κλάδο.

Εκστρατεία προσέλκυσης νέων και 
γυναικών στον Κατασκευαστικό κλάδο.

Δημιουργία εικονικού εργαλείου 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
δικτύωσης όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων.

Συλλογή καλών πρακτικών για 
την αποτύπωση και πρώθηση 
πρωτοβουλιών που συνδέονται με 
ελλείψεις σε δεξιότητες.

Σχεδιασμός και παροχή διαδικτυακής 
(online) εκπαίδευσης για την 
ευαισθητοποίηση των εργαζομένων 
στον Κατασκευαστικό κλάδο, σχετικά 
με τις νέες τάσεις σε δεξιότητες που 
συνδέονται με τους πυλώνες: Ενεργειακή 
Απόδοση,Ψηφιοποίηση και Κυκλική 
Οικονομία.
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Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων

Στο έργο “Χάρτης Δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό 
κλάδο (Blueprint)” εμπλέκονται φορείς και εκπρόσωποι 
από τον κλάδο της Οικονομίας, της Πολιτικής, του 
Περιβάλλοντος, της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού και 
της Κοινωνίας των πολιτών.
Οι φορείς αυτοί σε συνεργασία με τους εταίρους της 
Σύμπραξης θα δημιουργήσουν μια Τομεακή Συμμαχία 
Δεξιοτήτων για την ανάπτυξη του οδηγού για τις 
επαγγελματικές δεξιότητες στον Κατασκευαστικό κλάδο.
Η στρατηγική αυτή συνεργασία θα θα αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις του Κατασκευαστικού κλάδου στην 
Ευρώπη, ώστε να τον καταστήσει βιώσιμο, καινοτόμο 
και ανταγωνιστικό.

timeit’s construction
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