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Αθήνα, 20  Δεκεμβρίου 2022 

Αριθ.Πρωτ.1610   

 

Προς  

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  

κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 

 

Κοινοποίηση: 

Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη 

 

 Θέμα: Μεταρρυθμίσεις για την ψηφιακή κατάρτιση  εργαζομένων   

   

Κύριε  Υπουργέ, 

          Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την ομιλία σας στο Digital 

Economy Forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Πληροφορικής στο 

πλαίσιο του οποίου παρουσιάσατε τις δράσεις του Υπουργείου για την ψηφιακή 

κατάρτιση εργαζομένων και ανέργων.  

        Πράγματι τα κονδύλια που εξασφαλίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και  το 

ΕΣΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλα και πρέπει να διατεθούν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο για την επίτευξη του στόχου, που είναι η ψηφιακή κατάρτιση των εργαζομένων 

και ανέργων της χώρας και εν συνεχεία η πιστοποίηση των γνώσεων που   θα 

αποκτηθούν μέσω των Προγραμμάτων και εν τέλει η αξιοποίηση των γνώσεων στην 

αγορά.  

        Δεδομένου ότι ο Κατασκευαστικός Κλάδος είναι νευραλγικός για την οικονομία 
και την ανάπτυξη της χώρας απαιτείται να διατεθούν κονδύλια  για την  ψηφιακή 
μεταρρύθμιση στον τομέα των κατασκευών καθώς και για την εκπαίδευση των 
εργαζομένων σε αυτόν.  
        Η ΠΕΔΜΕΔΕ  είναι η μοναδική Ελληνική Εργοληπτική Οργάνωση που είναι 

μέλος σε Ευρωπαϊκούς Φορείς της Κατασκευαστικής βιομηχανίας: 

• FIEC- European Construction Industry Federation 

• EIC- European International Contractors 

• EDA- European Demolition Association 

• ACRP- European Association for Construction, Repair, reinforcement & 

Protection, 

συμμετέχοντας  ενεργά σε Διοικητικά Συμβούλια, Θεματικές Επιτροπές, Ομάδες 

Εργασίας, συζητήσεις κοινωνικού διαλόγου για τις προκλήσεις του 
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Κατασκευαστικού Κλάδου στην Ευρώπη, ανάμεσα στις οποίες είναι και η 

κατάρτιση και πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

  Σε ολόκληρη την Ευρώπη τα προγράμματα εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες των 

απασχολουμένων στον Κατασκευαστικό τομέα αναλαμβάνουν οι παραγωγικοί 

φορείς, τους οποίους αφορούν και οι οποίοι προκειμένου να απασχολήσουν τους 

εκπαιδευόμενους έχουν την ευθύνη σύνταξης  των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

καθώς και  την υλοποίησή τους με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.  

     Η  ΠΕΔΜΕΔΕ  στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ολοκλήρωσε πρόσφατα με 

επιτυχία το πρόγραμμα « Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον τομέα των 

κατασκευών και υλικών»  του ΕΠΑνΕΚ, επιμορφώνοντας 1.200 εργαζόμενους στον 

Κατασκευαστικό Κλάδο, προσφέροντας κατάρτιση και πιστοποίηση στα πεδία του 

Building Information Modelling (BIM) και των Ηλεκτρονικών Δημοπρατήσεων. 

  Κύριε Υπουργέ, 

       Θεωρούμε φυσιολογικό και απόλυτα σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές τακτικές να 

υπάρχει πρόβλεψη για εκπαίδευση στον συγκεκριμένο τομέα και αυτή να ανατεθεί 

στους αρμόδιους φορείς, όπως είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ, ως τελικούς «αποδέκτες» των 

εκπαιδευμένων.  

Μέσα από αυτούς τους άξονες δράσης η Ένωσή μας  είναι έτοιμη να κάνει το 

μεγάλο άλμα αναλαμβάνοντας την κατάρτιση και πιστοποίηση της Τεχνικής και 

Ψηφιακής επάρκειας φυσικών προσώπων στη χώρα μας, προκειμένου οι 

ενδιαφερόμενοι, έχοντας τα απαραίτητα  τυπικά και ουσιαστικά εφόδια,  να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.   

Παραμένουμε στη διάθεσή σας ευελπιστώντας να συμβάλλουμε στην ανύψωση 

της επαγγελματικής και επιστημονικής στάθμης των ατόμων που δραστηριοποιούνται 

στον Κατασκευαστικό Κλάδο και στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας. 
                                                       

                                                           Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,                                                     

            Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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