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Περίλθψθ 

Σκοπόσ τθσ μελζτθσ, θ οποία διεξιχκθ ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Δράςεισ των κοινωνικϊν 

εταίρων για τθν αναγνϊριςθ και πρόγνωςθ αναγκϊν δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ» του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, είναι θ ποιοτικι 

διερεφνθςθ γενικϊν και ειδικότερων αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ ςτα κτίρια ςτισ ειδικότθτεσ του Υδραυλικοφ, του Θλεκτρολόγου και του Ψυκτικοφ. 

Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι να ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία ενόσ μόνιμου μθχανιςμοφ πρόγνωςθσ 

των αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ ςτισ ειδικότθτεσ ςτόχουσ. Ζτςι, ςε ςυνδυαςμό με τισ ανάγκεσ τθσ 

αγοράσ εργαςίασ και τθν εξζλιξθ των τεχνολογιϊν, κα μποροφν να ςχεδιάηονται τα 

κατάλλθλα προγράμματα κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικό των ειδικοτιτων αυτϊν. 

Για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκαν οι μζκοδοι των προςωπικϊν (θμι-

δομθμζνων) ςυνεντεφξεων και τθσ ομάδασ εςτίαςθσ. Οι δεξιότθτεσ που εξετάςκθκαν 

ταξινομικθκαν ςε γενικζσ, επαγγελματικζσ και αναδυόμενεσ. Οι γενικζσ και οι ‘ειδικζσ’ 

επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ αξιολογικθκαν και ταξινομικθκαν ωσ προσ τουσ βακμοφσ 

κριςιμότθτασ και ζλλειψθσ-επάρκειάσ τουσ, ενϊ ζγινε και ςφνδεςθ του βακμοφ ζλλειψθσ-

επάρκειάσ τουσ με τουσ παράγοντεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ. 

Αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ ςτα κζματα τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τισ τρεισ ειδικότθτεσ 

ςτόχουσ δεν προζκυψαν, αφοφ οι τεχνολογίεσ και οι πρακτικζσ είναι γνωςτζσ. Στο τζλοσ τθσ 

μελζτθσ διατυπϊνονται και κάποιεσ ςχετικζσ προτάςεισ πολιτικισ. 

 

Abstract 

This study, carried out in the frame of the Act "Social partners’ actions on the identification 

and forecast of skills needs in the context of the National System for diagnosis of labor 

market needs", aims at the qualitative investigation of general and specific skills needs for 

Plumbers, Electricians and Refrigeration & Air-conditioning Technicians. The ultimate goal is 

to contribute to the creation of a properly structured permanent mechanism for forecasting 

the skills needs of the target specialties. This way, in combination with the labor market 

needs and the evolution of technologies, it will be made possible to design the appropriate 

training of human resources in these specialties. 

For conducting the research the methods of personal (semi-structured) interviews and 

“focus group” were used. The examined skills were classified into general, professional and 

emerging. The general and ‘specific’ professional skills were assessed and classified by 

reference to their degree of criticality and of lack-adequacy, and connection was made of 

the lack-adequacy degree with the factors used for the purposes of research. Emerging skills 

in energy saving topics have not revealed for the target specialties, since the technologies 

and relevant practices are considered mature. Policy recommendations were formulated 

and are presented at the end of the study. 
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1. Ειςαγωγι  

 

Θ μελζτθ με αντικείμενο τθν ζρευνα των αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ ςτο κεματικό πεδίο τθσ 

Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ ςτα κτίρια είναι θ μία από τισ δφο που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο 

του Υπο-ζργου 6: “Ποιοτικι ζρευνα αναγκϊν δεξιοτιτων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ” τθσ Ρράξθσ 

«Δράςεισ των κοινωνικϊν εταίρων για τθν αναγνϊριςθ και πρόγνωςθ αναγκϊν δεξιοτιτων 

ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ τθσ αγοράσ εργαςίασ», που αποτελεί ζργο 

του Ε.Ρ. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013 και ςυντονίηεται από το Ινςτιτοφτο 

Μικρϊν Επιχειριςεων τθσ ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Θ Ρράξθ υλοποιείται ςε ςυνεργαςία με 

τουσ λοιποφσ κεςμικοφσ κοινωνικοφσ εταίρουσ (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ), υπό τθν εποπτεία και 

επίβλεψθ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 

με τθ ςυνεργαςία του Εκνικοφ Ινςτιτοφτου Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΕΙΕΑΔ), 

αποκτά δε ιδιαίτερθ ςθμαςία κακϊσ αποτελεί μια από τισ βαςικότερεσ κινιςεισ για τθ 

δθμιουργία ενόσ «Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ» από το 

Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ..  

 

Για τισ ανάγκεσ τθσ Ρράξθσ ςυγκροτικθκε ειδικι επιςτθμονικι επιτροπι για τον ςχεδιαςμό 

των ποιοτικϊν ερευνϊν που κα διεξιγαν οι κοινωνικοί εταίροι ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ 

και τθν πρόγνωςθ των αναγκϊν δεξιοτιτων που απαιτοφνται για οριςμζνεσ ειδικότθτεσ / 

επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ υιοκετικθκαν και κάποια κοινά κριτιρια επιλογισ 

των υπό εξζταςθ ειδικοτιτων. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα κριτιρια αυτά, αποφαςίςτθκε το 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ να πραγματοποιιςει ποιοτικζσ ζρευνεσ για δφο ειδικότθτεσ / επαγγζλματα του 

καταςκευαςτικοφ κλάδου. Στθν εν λόγω μελζτθ παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ 

ποιοτικισ ζρευνασ που διεξιχκθ προκειμζνου να ανιχνευκοφν, ςυγκεκριμενοποιθκοφν και 

τεκμθριωκοφν οι ανάγκεσ ςε δεξιότθτεσ ςτα ειδικά κζματα εφαρμογισ των τεχνικϊν 

Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ ςτα κτίρια ι/και τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν με ςτόχο τθν επίτευξθ 

τθσ μζγιςτθσ δυνατισ (ι τθ βελτίωςθ τθσ υπάρχουςασ) ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των 

εγκακιςτϊμενων ςυςτθμάτων για τρία (3) διακριτά επαγγζλματα του κλάδου.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα θ ζρευνα / μελζτθ αφορά τουσ: 

1) Τεχνίτεσ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων, 

2) Εγκαταςτάτεσ θλεκτρολόγουσ, και  

3) Τεχνικοφσ ψυκτικοφσ, 

ςφμφωνα με τθν ορολογία που χρθςιμοποιείται για τισ εν λόγω ειδικότθτεσ/επαγγελματικζσ 

δραςτθριότθτεσ είτε ςτα Επαγγελματικά τουσ Ρεριγράμματα (όςεσ διακζτουν), είτε από τισ 

αντίςτοιχεσ Ομοςπονδίεσ (μζλθ τθσ ΓΣΕΒΕΕ) που τισ καλφπτουν. Γίνεται λοιπόν αντιλθπτό 

ότι εδϊ υπάρχει μία ςαφισ διαφοροποίθςθ από τισ υπόλοιπεσ ζρευνεσ / μελζτεσ που 

υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ, κακϊσ ςτθν εν λόγω ζρευνα δεν αντιμετωπίηεται 

μία ειδικότθτα «κάκετα» (με πλιρθ, κάκετθ δθλαδι ανάλυςθ των βαςικϊν, γενικϊν / 

ειδικϊν επαγγελματικϊν δεξιοτιτων, των αναδυόμενων, κλπ.), αλλά τρεισ διαφορετικζσ 

ειδικότθτεσ / επαγγζλματα του καταςκευαςτικοφ κλάδου ςε ζνα «ειδικό» κομμάτι των 

εργαςιϊν τουσ, αυτό που ζχει ςυνάφεια με τθν επίτευξθ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ.  

 

Ο λόγοσ που επιλζχκθκε αυτι θ προςζγγιςθ είναι ότι το πεδίο τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

ςτα κτίρια προχποκζτει ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ, παρεχόμενεσ από διαφορετικοφ τφπου 
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ειδικότθτεσ. Το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα (δθλ. θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ) δεν μπορεί να 

επιτευχκεί εάν, για παράδειγμα, οι ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου δεν εξυπθρετοφν 

αυτό το ςτόχο, ακόμα κι αν οι θλεκτρολογικζσ ι/και οι υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ είναι 

πλιρωσ εναρμονιςμζνεσ με τισ προχποκζςεισ επίτευξθσ του ςτόχου. Συνεπϊσ, ερευνϊντασ 

τισ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (ΕΞΕ) 

ςτα κτίρια, είναι απαραίτθτο να διερευνθκεί ζνα πλζγμα δραςτθριοτιτων, ςτισ οποίεσ 

εμπλζκονται διαφορετικζσ ειδικότθτεσ, όπωσ είναι αυτζσ του υδραυλικοφ, του εγκαταςτάτθ 

θλεκτρολόγου και του ψυκτικοφ.  

 

Το βαςικό ερϊτθμα που τίκεται και ςτο οποίο καλείται να δϊςει απαντιςεισ θ εν λόγω 

μελζτθ είναι το εξισ: δεδομζνων των ςυνκθκϊν – τθν αναμενόμενθ μεγάλθ ςυμβολι του 

κτιριακοφ τομζα ςτθν επίτευξθ των ςτόχων “20-20-20” τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) μζςω 

τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςε αυτόν, που 

για να επιτευχκεί χρειάηεται να αυξθκεί ο αρικμόσ των ειδικευμζνων εργατοτεχνιτϊν ςτθν 

Ε.Ε. και να υπάρξει ουςιαςτικι αναβάκμιςθ των προςόντων του υφιςτάμενου εργατικοφ 

δυναμικοφ - ποιεσ είναι οι δεξιότθτεσ εκείνεσ που πρζπει να διακζτουν οι τρεισ ειδικότθτεσ 

ςτόχοι (υδραυλικοί, θλεκτρολόγοι και ψυκτικοί) ϊςτε να μποροφν να αντεπεξζρχονται 

αποτελεςματικά ςτισ εργαςίεσ τουσ που ζχουν ςχζςθ με τθν ΕΞΕ; Ακόμα ειδικότερα, ποιεσ 

από τισ δεξιότθτεσ αυτζσ είναι οι πιο κρίςιμεσ, ποια θ παρατθροφμενθ ζλλειψθ (δυςκολία 

κάλυψθσ υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ) δεξιοτιτων από το υφιςτάμενο εργατικό δυναμικό, 

και ποιοι είναι οι παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ οφείλεται θ ζλλειψθ αυτι. 

 

Θ μελζτθ είναι δομθμζνθ ςε οκτϊ βαςικζσ Ενότθτεσ. Ζτςι ςτθν Ενότθτα 2 παρουςιάηονται τα 

κριτιρια επιλογισ των ειδικοτιτων, όπωσ αναφζρονται και περιγράφονται ςτον «Γενικό 

Μεκοδολογικό Οδθγό» [1], κακϊσ και το πϊσ χρθςιμοποιικθκαν αυτά για τθν επιλογι τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ ςτα κτίρια για τισ τρεισ ειδικοτιτεσ-ςτόχουσ 

τθσ ζρευνασ. Γίνεται, επίςθσ, πλιρθσ τεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ με βάςθ τα κριτιρια αυτά, 

με ζμφαςθ ςτθ ςυνειςφορά των ειδικοτιτων ςτθν οικονομία και τθν απαςχόλθςθ, ςτο ρόλο 

τθσ τεχνολογίασ, ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ και τισ εν γζνει προοπτικζσ. 

 

Στθν 3θ Ενότθτα περιγράφονται ποιεσ γενικζσ, επαγγελματικζσ και αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ 

χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ζρευνα, το πϊσ προζκυψαν αυτζσ, ενϊ παρζχεται και θ αναγκαία 

τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν επιλογι των δεξιοτιτων. Θ 4θ Ενότθτα ζχει ωσ ςκοπό να 

τεκμθριϊςει το γιατί χρειάηεται θ ποιοτικι διερεφνθςθ των δεξιοτιτων των 3 ειδικοτιτων 

ςτόχου ςτα ειδικά κζματα τθσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, ποια τα οφζλθ τθσ πρόγνωςθσ 

αυτϊν για τθν αγορά εργαςίασ, τισ επιχειριςεισ και τουσ εργαηόμενουσ ςτον κλάδο, κακϊσ 

και το ποια είναι θ ςθμαςία των παραγόντων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ζρευνα ςτισ 

μεταβολζσ που ςυντελοφνται ωσ προσ τισ δεξιότθτεσ για τισ ςχετικζσ με τθν ΕΞΕ εργαςίεσ.  

 

Στθν 5θ Ενότθτα γίνεται μια αναφορά ςτισ ςθμαντικότερεσ-εμβλθματικζσ ζρευνεσ ςχετικζσ 

με τισ ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ και τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ ςε κζματα Εξοικονόμθςθσ 

Ενζργειασ ςτα κτίρια που ζχουν διεξαχκεί ςτθν Ελλάδα αλλά και διεκνϊσ. Θ Ενότθτα 6 

παρουςιάηει εν ςυντομία τθ μεκοδολογία που ακολουκικθκε για τθν ζρευνα και ςε αυτό 

γίνεται θ τεκμθρίωςθ τθσ μεκόδου ζρευνασ που επιλζχκθκε, ενϊ περιγράφεται αναλυτικά θ 

μεκοδολογία που ακολουκικθκε ςχετικά με τισ ςυνεντεφξεισ και τθν ομάδα εςτίαςθσ. 
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Στθν Ενότθτα 7 περιγράφεται το τι είδουσ δεδομζνα προζκυψαν από τθν ζρευνα,κακϊσ και 

το πϊσ αναλφκθκαν αυτά. Στθν 8θ Ενότθτα παρουςιάηονται, όςο πιο αναλυτικά γίνεται, τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, και πιο ςυγκεκριμζνα παρατίκενται οι τρεισ (3) πίνακεσ για τθν 

ταξινόμθςθ των δεξιοτιτων (ςφμφωνα με τον «Γενικό Μεκοδολογικό Οδθγό»), δθλ. ζνασ 

για κάκε μία από τισ τρεισ ειδικότθτεσ / επαγγελματικζσ ομάδεσ ςτόχουσ τθσ μελζτθσ, και 

γίνεται λεπτομερισ ανάλυςθ του κάκε πίνακα, με αναφορά ανά δεξιότθτα ςτο βακμό 

κριςιμότθτάσ τθσ (με ταξινόμθςθ των δεξιοτιτων ανά βακμό κριςιμότθτασ), ςτο βακμό 

διακεςιμότθτάσ τθσ (δθλ. ζλλειψθσ ι, αντίςτοιχα, επάρκειάσ τθσ). Τζλοσ, γίνεται και μια 

προςπάκεια να ςυνδεκεί ο βακμόσ ζλλειψθσ-επάρκειάσ τθσ με τουσ προςδιοριςτικοφσ 

παράγοντεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ζρευνα (ποιεσ από τισ δεξιότθτεσ επθρεάηονται 

από τθ μεταβολι τθσ τεχνολογίασ, ποιεσ από το ρυκμιςτικό πλαίςιο κλπ.). 

 

Θ Ενότθτα 9 παρζχει μία ςφνοψθ των ςυμπεραςμάτων που προζκυψαν από τθν ζρευνα / 

μελζτθ, με ζμφαςθ ςτισ δεξιότθτεσ που είναι κρίςιμεσ για τισ ςχετικζσ με τθν ΕΞΕ εργαςίεσ 

και βρίςκονται ςε ζλλειψθ, ενϊ διατυπϊνονται και κάποιεσ προτάςεισ πολιτικισ. Τζλοσ, 

παρατίκεται και θ Βιβλιογραφία (άρκρα, ιςτοςελίδεσ, κλπ.) που χρθςιμοποιικθκε για τουσ 

ςκοποφσ τθσ μελζτθσ (Ενότθτα 10). 
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2. Επιλογι ειδικότθτασ 

 

Στον «Γενικό Μεκοδολογικό Οδθγό» τθσ Ρράξθσ παρατίκενται μια ςειρά κριτθρίων (δζκα 

ςυνολικά) βάςει των οποίων μπορεί να τεκμθρωκεί επαρκϊσ θ επιλογι τθσ εξεταηόμενθσ 

ειδικότθτασ. Αφοφ ςθμειωκεί, για άλλθ μία φορά, ότι ςτθν εν λόγω ζρευνα δεν εξετάηεται 

μία (μόνο) ‘ειδικότθτα’, αλλά αναλφονται οι δεξιότθτεσ που πρζπει να διακζτουν τρεισ 

διαφορετικζσ ειδικότθτεσ / επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ του καταςκευαςτικοφ κλάδου 

όςον αφορά τα ειδικά κζματα εφαρμογισ τεχνικϊν Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ ςτα κτίρια, 

ςτθ ςυνζχεια δίνονται “απαντιςεισ” ςε κακζνα από τα προαναφερκζντα δζκα κριτιρια 

προκειμζνου να υπάρξει πλιρθσ τεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ. 

 

Κριτιριο 1: Φπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ απαςχολουμζνων ςτθν ειδικότθτα ςτο ςφνολο του 

εργατικοφ δυναμικοφ ι ςτα πλαίςια ενόσ από τουσ κφριουσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. 

 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςτθν “Ανάλυςθ τθσ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ 

(Status Quo)” [2], θ οποία διεξιχκθ για τθν Ελλάδα ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ ζργου 

BUS-GR1 με ςτόχο τθν ςυγκζντρωςθ όλων των υφιςτάμενων πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν 

τρζχουςα κατάςταςθ ςτον κτιριακό τομζα, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των απαςχολοφμενων ςτισ 

3 επαγγελματικζσ ομάδεσ / ειδικότθτεσ ενδιαφζροντοσ (εργοδότεσ και εργαηόμενοι – ωσ 

άμεςα εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ τεχνικϊν, μεκόδων και ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ και ςτθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΑΡΕ ςτα κτίρια) το 2012 (ςτοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) 

ιταν περίπου: 

1) Εγκαταςτάτεσ και επιςκευαςτζσ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ (κατθγορία 741 κατά ISCO-

08): 9.000, με (εκτιμοφμενθ) ετιςια ειςροι ςτο επάγγελμα 700 ατόμων. 

2) Οι υδραυλικοί και εγκαταςτάτεσ ςωλθνϊςεων (κατθγορία 7126) ανζρχονταν ςε 15.000, 

με ετιςια ειςροι ςτο επάγγελμα 1.000 ατόμων (εκτίμθςθ τθσ Ομοςπονδίασ). 

3) Οι τεχνίτεσ κλιματιςμοφ και ψυκτικοί τθσ κατθγορίασ 7127 (κατά ISCO-08) ανζρχονταν 

ςε 5.000, με ετιςια ειςροι 500 νζων επαγγελματιϊν ςτο χϊρο (πάντα κατ’ εκτίμθςθ τθσ 

αντίςτοιχθσ Ομοςπονδίασ). 

 

Εάν, μάλιςτα, λθφκεί υπόψθ ότι οι απαςχολοφμενοι ςτον καταςκευαςτικό κλάδο που 

ςχετίηονται με τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ ι/και τθν ανζγερςθ ενεργειακά αυτόνομων 

κτιρίων αλλά και με τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΑΡΕ ςε αυτά, ανζρχονταν το 2012 ςε 

109.000 και αποτελοφςαν το 53% του ςυνόλου των εργαηομζνων ςτον κλάδο, και κακϊσ το 

ανκρϊπινο δυναμικό των τριϊν επαγγελματικϊν ομάδων-ςτόχων τθσ παροφςασ ζρευνασ 

περιλαμβάνονται ςε αυτοφσ που “ςχετίηονται με τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ ι/και τθν 

ανζγερςθ ενεργειακά αυτόνομων κτιρίων”, προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι οι εργατοτεχνίτεσ 

που αποτελοφν αντικείμενο τθσ ζρευνασ αντιςτοιχοφν ςτο 14% περίπου του ςυνόλου των 

εργαηομζνων ςτον καταςκευαςτικό κλάδο, ποςοςτό ιδιαιτζρωσ ςθμαντικό. Επίςθσ, πρζπει 

να ςθμειωκεί ότι, εκ των πραγμάτων – δθλαδι λόγω αφενόσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, που 

επιτρζπει κατά βάςθ τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ ενόσ κτιρίου, και αφετζρου των νζων 

                                                           
1
 Ζργο “BUILD UP Skills – Greece” (BUS-GR), με τθ χρθματοδότθςθ του Ρρογράμματοσ «Ευφυισ 

Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ» (Αρ. Συμβ.: IEE/12/BWI/430/SI2.622870). Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν 

ιςτοςελίδα: http://greece.buildupskills.eu/  

http://greece.buildupskills.eu/
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δεδομζνων ςτον κλάδο τθσ οικοδομισ (κτίρια nZEB ‘ςχεδόν μθδενικισ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ’) - όλοι αυτοί οι εργατοτεχνίτεσ κα αςχολθκοφν ςτο άμεςο μζλλον (εάν δεν το 

κάνουν ιδθ αυτό) με εργαςίεσ ςχετικζσ με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα κτίρια. 

 

Κριτιριο 2: Αυξθτικι τάςθ του αρικμοφ των απαςχολουμζνων ςτθν εν προκειμζνω 

ειδικότθτα τα τελευταία χρόνια. 

 

Ραρότι, όπωσ αναφζρκθκε ςτα προθγοφμενα, υπάρχει μια εν δυνάμει «ειςροι ςτο 

επάγγελμα» ενόσ αρικμοφ νζων επαγγελματιϊν τθσ εκάςτοτε ειδικότθτασ (π.χ. απόφοιτοι 

ςχετικϊν ςχολϊν ΕΡΑΣ/ΕΡΑΛ), ςτισ ειδικότθτεσ αυτζσ – λογικά - δεν υπάρχει αυξθτικι τάςθ 

των απαςχολοφμενων τα τελευταία ζτθ. Ο κφριοσ λόγοσ γι’ αυτό είναι θ γενικότερθ κρίςθ 

που μαςτίηει τον τομζα τθσ οικοδομισ και που ζχει ωσ αποτζλεςμα μεγάλεσ απϊλειεσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

 

Αξίηει να αναφερκεί ότι, ςτο πλαίςιο τθσ προαναφερκείςασ “Ανάλυςθσ τθσ Υφιςτάμενθσ 

Κατάςταςθσ (Status Quo)” [2], ζγινε μια προςπάκεια εκτίμθςθσ των εργατοτεχνιτϊν που κα 

απαιτθκοφν για τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων ςτο υφιςτάμενο κτιριακό απόκεμα τθσ χϊρασ 

για τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτάσ του αλλά και για τθν ανοικοδόμθςθ νζων 

κτιρίων (ςχεδόν “μθδενικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ”) ζωσ το 2020. Για τον προςδιοριςμό 

του απαιτοφμενου αρικμοφ τεχνιτϊν ςε τεχνολογίεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον οικιακό 

και τον τριτογενι τομζα για τισ εργαςίεσ ανακαταςκευισ και ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των 

κτιρίων, θ προςζγγιςθ που ακολουκικθκε ςτθρίχκθκε ςτισ δεδομζνεσ εκνικζσ πολιτικζσ ςτο 

πεδίο, πιο ςυγκεκριμζνα ςε αυτά που προβλζπονται ςτο 1ο “Σχζδιο Δράςθσ Ενεργειακισ 

Απόδοςθσ” (ΣΔΕΑ), που υποβλικθκε το 2008 ςτθν Ε.Ε. [3] 

 

Για τθν εκτίμθςθ του νζου εργατικοφ δυναμικοφ που κα καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ χϊρασ για 

τθν ανοικοδόμθςθ νζων ενεργειακά βιϊςιμων κτιρίων μζχρι το 2020 ζγινε αρχικά μια 

πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα μζχρι το ζτοσ 2020, 

μζςω τθσ οποίασ εκτιμικθκε – ςε επόμενο ςτάδιο - το εργατικό δυναμικό που κα απαρτίηει 

τον ελλθνικό καταςκευαςτικό κλάδο ςυνολικά ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ, και κατ’ επζκταςθ ο 

ςυνολικόσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ τεχνιτϊν και εργατϊν, που εμπλζκονται άμεςα ςε κζματα 

Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΕΞΕ) κακϊσ και εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων ΑΡΕ ςε κτίρια, για 

τθν κάλυψθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων μζχρι το 2020. Ρροςομοιϊκθκαν μάλιςτα 

τρία ςενάρια τθσ εξζλιξθσ τθσ ςυνολικισ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα, ζνα 

“Αιςιόδοξο” (μικρι ποςοςτιαία πτϊςθ μζχρι το 2014 ακολουκοφμενθ από ανάκαμψθ και 

επαναφορά τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ ςε επίπεδα 2009), ζνα “Απαιςιόδοξο” ςενάριο 

(ςυνεχισ πτϊςθ μζχρι το 2014-15 και μετζπειτα περίοδοσ ςταςιμότθτασ ζωσ το 2020) και το 

“Ουδζτερο” ςενάριο (με ιπια πτϊςθ μζχρι το 2014-2015 θ οποία ακολουκείται από μικρι 

ανάκαμψθ και επαναφορά τθσ δραςτθριότθτασ ςτα επίπεδα του 2010-2011).  

 

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ παραπάνω ανάλυςθσ, οι επιπλζον εργατοτεχνίτεσ που 

κα απαιτθκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ χϊρασ – για τισ ενεργειακζσ αναβακμίςεισ 

υφιςτάμενων κτιρίων και για τθν καταςκευι νζων κτιρίων «ςχεδόν μθδενικισ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ» - ζωσ το 2020 είναι: 
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Πίνακας 7.12: Υπολογιζόμενο ζσνολικό κενό εργαηικού δσναμικού ζηην Ελλάδα μέτρι 

ηο 2020 (από την πηγή [2]) 

Έτος Αναφοράς 

2020 

Κενό Εργατικού Δυναμικού 

(Labor Force Gap) 

Αισιόδοξο Σενάριο 90.000 

Απαισιόδοξο Σενάριο 10.000  

Ουδέτερο Σενάριο 53.000 

 

Οπότε, με χριςθ των αναγωγϊν που αναφζρκθκαν ςτα προθγοφμενα και ςφμφωνα πάντα 

με τα προαναφερκζντα ςενάρια [2], μπορεί κανείσ να πει ότι για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 

τθσ χϊρασ ςε κτίρια υψθλϊν ενεργειακϊν επιδόςεων κα χρειαςτοφν ζωσ το 2020: 

1) περίπου 7.400 / 825 / 4.400 (ανάλογα με το ςενάριο) αντίςτοιχα εγκαταςτάτεσ και 

επιςκευαςτζσ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ, 

2) περίπου 12.400 / 1.400 / 7.300 (ανάλογα με το ςενάριο) αντίςτοιχα υδραυλικοί και 

εγκαταςτάτεσ ςωλθνϊςεων, 

3) περίπου 4.100 / 460 / 2.400 (ανάλογα με το ςενάριο) αντίςτοιχα τεχνίτεσ κλιματιςμοφ 

και ψυκτικοί. 

 

Κριτιριο 3: Διαπιςτωμζνθ ανάγκθ αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων των εργαηομζνων ι/και 

ανζργων ςτθν ειδικότθτα αυτι. 

 

Στθν προαναφερκείςα Μελζτθ (“Status Quo Analysis”, 2013 [2]) εξετάςκθκαν επίςθσ οι 

ανάγκεσ απόκτθςθσ προςόντων (δθλαδι οι δεξιότθτεσ που πρζπει να αποκτθκοφν) ςτα 

ειδικά κζματα τθσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΕΞΕ) και Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ, αλλά 

και όςον αφορά τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΑΡΕ ςτα κτίρια, των εργατοτεχνιτϊν του 

καταςκευαςτικοφ κλάδου. Ππωσ διαπιςτϊκθκε, υπάρχει ςθμαντικι ανάγκθ αναβάκμιςθσ 

των δεξιοτιτων των εργαηομζνων λόγω: 

 Νζων τεχνολογικϊν εξελίξεων (θ ανοικοδόμθςθ ενεργειακά αυτόνομων και 

βιϊςιμων κτιρίων ζχει ειςάγει ςτον καταςκευαςτικό κλάδο νζεσ τεχνολογίεσ και 

τεχνικζσ καταςκευισ), 

 Σθμαντικισ ςυμβολισ των προϊόντων και υπθρεςιϊν που παρζχουν οι ειδικότθτεσ / 

τα επαγγζλματα ενδιαφζροντοσ ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον κτιριακό τομζα, 

 Μθ φπαρξθσ – ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων - τρόπου απόκτθςθσ των ‘νζων’ 

γνϊςεων – δεξιοτιτων για τουσ εργατοτεχνίτεσ των ανωτζρω ειδικοτιτων, κακϊσ 

αυτζσ δεν παρζχονται (εν γζνει) από τθν τυπικι εκπαίδευςθ (δθλ. από το εκνικό 

ςφςτθμα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ - ΕΡΑΛ, ΙΕΚ, κλπ.), ενϊ και ςτο επίπεδο τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ οι παρεχόμενεσ δυνατότθτεσ είναι και 

αυτζσ περιοριςμζνεσ. 

 Τθσ αποδοχισ από το ςφνολο των εμπλεκομζνων επαγγελμάτων του κλάδου των 

καταςκευϊν τθσ ανάγκθσ για «πιςτοποίθςθ» των προςόντων των εργαηομζνων, 

ειδικότερα όταν πρόκειται για κζματα εξειδίκευςθσ ςε νζεσ τεχνολογίεσ / τεχνικζσ, 

όπωσ είναι θ ΕΞΕ (ϊςτε να μποροφν να αποδείξουν το τι ξζρουν ι το τι μποροφν να 

κάνουν ςχετικά). 
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Κριτιριο 4: Τεκμθρίωςθ, ότι πρόκειται για ειδικότθτα ‘κομβικισ’ ςθμαςίασ ςε κλάδουσ με 

πολλαπλαςιαςτικζσ επιπτϊςεισ για τθν ανάπτυξθ ςθμαντικϊν άλλων κλάδων / υποκλάδων 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα.  

 

Είναι προφανζσ ότι όλα τα επαγγζλματα-ςτόχοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ – δθλ. τόςο οι 

υδραυλικοί, όςο και θλεκτρολόγοι αλλά και οι ψυκτικοί - ςυνδζονται άμεςα (ςε επίπεδο 

λιψθσ και παροχισ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν) με πολλοφσ άλλουσ κλάδουσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ. Ενδεικτικά μποροφν να αναφερκοφν οι καταςκευζσ (ειςαγωγζσ) εξαρτθμάτων, 

παρελκόμενων και λοιποφ εξοπλιςμοφ που ενςωματϊνονται ι/και χρθςιμοποιοφνται ςτισ 

υδραυλικζσ, θλεκτρολογικζσ, ψυκτικζσ και κλιματιςτικζσ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και οι 

καταςκευζσ (ι και ειςαγωγζσ) ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ, ςυςτθμάτων ελζγχου, κλπ.  

 

Κριτιριο 5: Εντοπιςμόσ ειδικότθτασ θ οποία ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ παρουςιάηει 

δυναμικι ανάπτυξθ, και για τθν οποία αναμζνεται να αυξθκεί ςθμαντικά (ι και 

πρωτοεμφανιςτεί ηιτθςθ) θ ηιτθςθ ςτο άμεςο μζλλον ςτθν Ελλάδα. 

 

Κατ’ αρχιν πρζπει να επιςθμανκεί ότι ο τεχνικόσ ψυκτικόσ (δθλ. ο τεχνίτθσ ψυκτικϊν και 

κλιματιςτικϊν εγκαταςτάςεων) είναι μια ειδικότθτα θ οποία δεν είναι τόςο ςυνθκιςμζνθ ςε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, και εν γζνει απαντάται ςτισ χϊρεσ του Νότου (Μεςογειακζσ), λόγω των 

«κοινϊν» προβλθμάτων που υπάρχουν εκεί με τθ ηζςτθ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, τισ 

ανάγκεσ φγρανςθσ και καλοφ εξαεριςμοφ των χϊρων, κλπ. Στθν Ευρϊπθ γενικότερα είναι 

πιο ςυνικθσ ο εγκαταςτάτθσ-ςυντθρθτισ ςυςτθμάτων HVAC (Heating, Ventilation & Air-

Conditioning – Θζρμανςθσ, Αεριςμοφ & Κλιματιςμοφ).  

 

Τϊρα, όςον αφορά τισ ειδικότθτεσ που ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, αλλά και διεκνϊσ, 

παρουςιάηουν δυναμικι ανάπτυξθ, κα πρζπει να αναφερκεί ότι όντωσ υπάρχουν κάποιεσ 

ειδικότθτεσ με ‘δυναμικι ανάπτυξθ’ ςχετικζσ με τα 3 επαγγζλματα – ςτόχουσ τθσ παροφςασ 

μελζτθσ, αλλά αυτζσ αφοροφν βαςικά τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΑΡΕ (οι οποίεσ 

βεβαίωσ μποροφν να κεωρθκοφν ωσ ζνασ καλόσ τρόποσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, αλλά το 

πεδίο αυτό είναι ευρφ και αποτελεί αντικείμενο άλλθσ μελζτθσ / ανάλυςθσ). Ωσ τζτοιεσ 

αναφζρονται οι εγκαταςτάτεσ-ςυντθρθτζσ κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων (υδραυλικοί), οι 

εγκαταςτάτεσ-ςυντθρθτζσ Φ/Β ςυςτθμάτων (θλεκτρολόγοι), οι εγκαταςτάτεσ-ςυντθρθτζσ 

αντλιϊν κερμότθτασ (με πολλζσ εμπλεκόμενεσ ειδικότθτεσ), αλλά και οι εγκαταςτάτεσ-

ςυντθρθτζσ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ με καφςιμο βιομάηα.  

 

Ράντωσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ τθσ ILO για τισ “Ανάγκεσ ςε Δεξιότθτεσ και Επαγγζλματα 

ςτθν Πράςινθ Δόμθςθ” [4+, διεκνϊσ αναπτφςςεται θ ‘ιδζα’ του «πράςινου υδραυλικοφ», με 

ζνα ευρφ πεδίο δραςτθριοτιτων όπωσ είναι θ εγκατάςταςθ αποδοτικϊν ςυςτθμάτων 

κζρμανςθσ (ωσ προσ το κομμάτι των δικτφων), εργαςίεσ προκειμζνου να καταςτοφν τα 

υφιςτάμενα ςυςτιματα παροχισ νεροφ (ηεςτοφ ι κρφου) πιο αποδοτικά και θ εγκατάςταςθ 

κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ. Επίςθσ μπορεί να επεκτακεί ϊςτε να περιλάβει 

τθν εγκατάςταςθ αντλιϊν κερμότθτασ και ςυςτθμάτων κζρμανςθσ με βιομάηα. Βεβαίωσ, 

ςτισ αρμοδιότθτεσ του «πράςινου υδραυλικοφ» είναι και θ αποδοτικι χριςθ του νεροφ, 

που μπορεί να διευρυνκεί ϊςτε να καλφψει τθ ςυλλογι του βρόχινου νεροφ και τθν 

ανακφκλωςθ του νεροφ. 
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Κριτιριο 6: Ανάγκθ επιλογισ που να ςυνδζεται με τθν επίτευξθ των ςτόχων ςθμαντικϊν 

αναπτυξιακϊν κειμζνων, όπωσ π.χ. το νζο ΕΣΠΑ 2014-2020 ι κείμενα ςτρατθγικισ / 

προγραμματιςμοφ κεςμικοφ χαρακτιρα κλπ, από τα οποία να προκφπτει άμεςα ι ζμμεςα θ 

αυξθμζνθ μελλοντικι απαςχόλθςθ (ι αυξθμζνθ ανάγκθ κατάρτιςθσ) ςε μία ειδικότθτα. 

 

Οι ςτόχοι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το κλίμα και τθν ενζργεια (οι γνωςτοί ωσ ςτόχοι «20-

20-20»), επιβάλλουν τθ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα (CO2) κατά 20% ςε 

ςχζςθ με το 1990, τθν εξοικονόμθςθ 20% πρωτογενοφσ ενζργειασ και τθν χριςθ ενζργειασ 

από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (ΑΡΕ) ςτο 20% τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ζωσ 

το 2020. Οι ςτόχοι αυτοί – οι οποίοι ζχουν τεκεί και ‘κεςμοκετθκεί’ με ςυγκεκριμζνεσ 

Οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. – αποτελοφν ταυτόχρονα και εκνικοφσ ςτόχουσ όλων των κρατϊν μελϊν 

τθσ Ε.Ε. (με τισ κατάλλθλεσ εξειδικεφςεισ κάκε φορά – π.χ. ωσ προσ το ποςοςτό των ΑΡΕ 

ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ που διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα).  

 

Αξίηει εδϊ να αναφερκεί ότι, ςτο Άρκρο 4 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΚ για τθν Ενεργειακι 

Απόδοςθ [5], ειςάγεται περαιτζρω ο ςτόχοσ τθσ ετιςιασ ανακαίνιςθσ του 3% τθσ ςυνολικισ 

επιφάνειασ των κτιρίων τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Και αυτό κακϊσ ζχει πράγματι 

αναγνωριςτεί θ μεγάλθ ςυμβολι που μπορεί να ζχει ο κτιριακόσ τομζασ ςτθν επίτευξθ των 

ςτόχων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εάν επιτευχκεί μεγάλθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ι/και 

βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ, αλλά και αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ των ΑΡΕ, ςτον 

τομζα αυτό, κακϊσ ςτθν Ε.Ε. τα κτίρια καταναλϊνουν το 40% τθσ ενζργειασ και ευκφνονται 

για το 36% περίπου των εκπομπϊν CO2. Αντίςτοιχα, ςτθν Ελλάδα τα κτίρια ευκφνονται για 

το 33% περίπου των εκπομπϊν CO2 και το 36% τθσ ςυνολικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ 

(πθγι [2])! Εξάλλου, υπάρχει και μια «νομικά δεςμευτικι υποχρζωςθ» για τα κτίρια, ότι 

από τθν 1.1.2021 όλα τα νζα κτίρια πρζπει να είναι κτίρια ςχεδόν μθδενικισ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ, ενϊ για τα νζα κτίρια που ςτεγάηουν υπθρεςίεσ του δθμοςίου και ευρφτερου 

δθμοςίου τομζα θ υποχρζωςθ αυτι τίκεται ςε ιςχφ από τθν 1.1.2019. 

 

Συνεπϊσ, ςτθ νζα προγραμματικι περίοδο ΕΣΡΑ (2014-2020) αναμζνεται να ςυνεχιςκοφν 

τα εκνικά προγράμματα που ζχουν ωσ αντικείμενο τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ του 

κτιριακοφ αποκζματοσ, όπωσ είναι για παράδειγμα το πρόγραμμα “Εξοικονόμθςθ κατ’ 

οίκον”, αλλά και τα προγράμματα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απoδοτικότθτασ των 

δθμοςίων κτιρίων (νοςοκομεία, ςχολεία, κλπ.), τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτουσ διμουσ, 

τθν ανάπτυξθ «Ρράςινων Αγροτικϊν και Νθςιωτικϊν Κοινοτιτων», κλπ. Αυτό αποτελεί τόςο 

«επιταγι» τθσ Ε.Ε. όςο και δζςμευςθ τθσ ελλθνικισ πολιτείασ.  

 

Για το ςκοπό αυτό χρειάηεται να αυξθκεί ο αρικμόσ των ειδικευμζνων τεχνιτϊν (όπωσ 

αναφζρεται χαρακτθριςτικά ςε διάφορα κείμενα τθσ Ευρωπαϊκισ Ρρωτοβουλίασ BUILD UP 

Skills2: “ςιμερα – ςυγκεκριμζνα το 2011 - ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ είναι διακζςιμοι 1,1 

εκατομμφριο ειδικευμζνοι εργαηόμενοι, ενϊ εκτιμάται ότι μζχρι το 2015 κα χρειάηονται 2,5 

εκατομμφρια”), και να υπάρξει μία ςαφισ αναβάκμιςθ / επικαιροποίθςθ των προςόντων 

του υφιςτάμενου εργατικοφ δυναμικοφ, μαηί βεβαίωσ με μζτρα που κα διευκολφνουν τθ 

λιψθ αποφάςεων από τουσ ιδιοκτιτεσ των κτιρίων για καταςκευαςτικά κζματα που 

ςχετίηονται με τθν ενεργειακι κατανάλωςθ. Αυτά τα ηθτιματα ζχουν αναγνωριςτεί ωσ 

                                                           
2
 Ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ρρωτοβουλίασ BUILD UP Skills: www.buildupskills.eu 

http://www.buildupskills.eu/
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υψίςτθσ ςπουδαιότθτασ και προτεραιότθτασ (δεδομζνου ότι θ κατάρτιςθ και θ απόκτθςθ 

νζων δεξιοτιτων αποτελοφν μζτρα «μακράσ πνοισ») και από τθν Ε.Ε., και μάλιςτα το 

Πρόγραμμα «Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ», τθσ Γ.Δ. για τθν Ενζργεια, ειςιγαγε τθν 

Πρωτοβουλία BUILD UP Skills, για να υποςτθρίξει τα Κράτθ Μζλθ:  

 ςτθν εκτίμθςθ των αναγκϊν κατάρτιςθσ για τον καταςκευαςτικό κλάδο, και  

 ςτθ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ ςτρατθγικϊν ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

κατάρτιςθσ των τεχνιτϊν και των εργατϊν του κλάδου, και των εγκαταςτατϊν 

τεχνολογιϊν ΕΞΕ και ςυςτθμάτων ΑΡΕ ςτα κτίρια, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των 

δεξιοτιτων τουσ μετά τθ βαςικι εκπαίδευςι τουσ. 

 

Κριτιριο 7: Ειδικότθτεσ με ςθμαντικό αρικμό απαςχολουμζνων, για τισ οποίεσ ςυντελοφνται 

ζντονεσ τεχνολογικζσ, κεςμικζσ ι άλλου είδουσ αλλαγζσ που επθρεάηουν τισ ίδιεσ ι τουσ 

κλάδουσ, ςτουσ οποίουσ αποτελοφν κομβικισ ςθμαςίασ ειδικότθτεσ και προκφπτουν 

ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ, όςον αφορά τισ αναγκαίεσ για τθν άςκθςι τουσ νζεσ 

δεξιότθτεσ και γνϊςεισ.  

 

Οι αλλαγζσ που επθρεάηουν και πρόκειται να επθρεάςουν τα επαγγζλματα ενδιαφζροντοσ 

είναι θ εφαρμογι τθσ ςιμανςθσ CE (Κανονιςμόσ 305/2011 [6]), κακϊσ και τθσ Ενεργειακισ 

Σιμανςθσ (Energy Label) ςτο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 2009/125 για τον Οικολογικό Σχεδιαςμό 

των Προϊόντων [7]. Ειδικά για τουσ ψυκτικοφσ, μεγάλου ενδιαφζροντοσ είναι τα κζματα που 

αφοροφν τθ διαχείριςθ των φκοριοφχων αερίων. Από εκεί και πζρα, και όςον αφορά ειδικά 

τα κζματα Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΕΞΕ) και Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ (ΕνΑπ), αλλά 

και για τισ ΑΡΕ, ςτισ 3 ειδικότθτεσ-ςτόχουσ προκφπτουν ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ, όςον 

αφορά τισ αναγκαίεσ για τθν άςκθςι τουσ νζεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ από τθν ευρεία 

εφαρμογι του «Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων» (ΚΕΝΑΚ) [8] – ι και τθσ 

αναμενόμενθσ τροποποίθςθσ αυτοφ – κακϊσ και όποιου άλλου νομοκετιματοσ τεκεί ςε 

ιςχφ εντωμεταξφ ςτο πεδίο αυτό. 

 

Κριτιριο 8: Ειδικότθτεσ με ςχετικά ςθμαντικό αρικμό απαςχολουμζνων, για τισ οποίεσ δεν 

υφίςταται ςτον ελλθνικό χϊρο αξιόπιςτθ περιγραφι των γνϊςεων και δεξιοτιτων, που 

προχποτίκενται για τθν άςκθςι τουσ. 

 

Στθν Ελλάδα αυτό που υπάρχει ςιμερα είναι τα Επαγγελματικά Ρεριγράμματα του Τεχνίτθ 

υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων [9] και του Τεχνικοφ ψυκτικοφ [10] (με χρονολογία ζκδοςθσ το 

2008), ενϊ δεν υφίςταται πιςτοποιθμζνο Επαγγελματικό Ρερίγραμμα για τθν ειδικότθτα 

του Εγκαταςτάτθ Θλεκτρολόγου. Εντοφτοισ, πζρα από τισ γνϊςεισ – δεξιότθτεσ – ικανότθτεσ 

που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των βαςικϊν επαγγελματικϊν κακθκόντων τουσ (που και 

αυτζσ είναι αρκετά «γενικζσ»), δεν υπάρχει ςε αυτά ιδιαίτερθ αναφορά ςτα ειδικά κζματα 

τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι/και τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ που άπτονται των εν 

λόγω επαγγελμάτων / ειδικοτιτων. 

 

Στον “Εκνικό Οδικό Χάρτθ Προςόντων”, που αναπτφχκθκε για τθν Ελλάδα από το εταιρικό 

ςχιμα του ζργου BUS-GR [11], ζγινε μια προςπάκεια καταγραφισ, αξιολόγθςθσ αλλά και 

ιεράρχθςθσ των δεξιοτιτων που πρζπει να αποκτθκοφν από τουσ εργάτεσ και τεχνίτεσ ςτον 

καταςκευαςτικό κλάδο προκειμζνου να μποροφν να αντεπεξζρχονται αποτελεςματικά ςτισ 
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εργαςίεσ που ςχετίηονται με τθν ΕΞΕ και τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΑΡΕ ςτα κτίρια. 

Επίςθσ, προςδιορίςτθκε μια ςειρά δεςμϊν μζτρων μζςω των οποίων κα μπορζςουν να 

επιτευχκοφν οι ενεργειακοί / κλιματικοί ςτόχοι τθσ χϊρασ για το 2020 (και πάντα όςον 

αφορά τθν επίπτωςθ του κτιριακοφ τομζα ςε αυτοφσ). Από τθν αξιολόγθςθ των 14 δεςμϊν 

μζτρων που τζκθκαν ςε δθμόςια διαβοφλευςθ, ςτθν πρϊτθ τριάδα βρζκθκαν τα Μζτρα 

Μ.6 Επικαιροποίθςθ των επαγγελματικϊν περιγραμμάτων και ειςαγωγι νζων (2ο ςε ςειρά 

προτεραιότθτασ), και Μ.8 Διαμόρφωςθ εξειδικευμζνων προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΣΕΚ) του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτον καταςκευαςτικό κλάδο 

(3ο ςτθ ςειρά). Αυτό καταδεικνφει τθν μεγάλθ ανάγκθ – διατυπωμζνθ από τουσ ίδιουσ τουσ 

άμεςα ενδιαφερόμενουσ / παράγοντεσ τθσ αγοράσ και του κλάδου – για άμεςθ δράςθ προσ 

τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

 

Ρρόςφατα, ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ ζργου BUILD UP Skills UPSWING3, ζχει υλοποιθκεί 

μία ανακεϊρθςθ / επικαιροποίθςθ για τθν προςκικθ δεξιοτιτων ςχετικά με τα κζματα 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςε τρία (3) Επαγγελματικά 

Ρεριγράμματα επαγγελμάτων – ειδικοτιτων που οι εργαςίεσ τουσ ζχουν μεγάλθ επίπτωςθ 

ςτθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων (ςυγκεκριμζνα του Αλουμινοςιδθροκαταςκευαςτι, 

του Τεχνικοφ Μόνωςθσ–Μονωτι και του Εγκαταςτάτθ-ςυντθρθτι καυςτιρα). Θ διαδικαςία 

αυτι κα πρζπει να επεκτακεί ϊςτε να ςυμπεριλάβει όλα τα επαγγζλματα του κλάδου τθσ 

οικοδομισ, και ςτθ ςυνζχεια να αναπτυχκοφν τα κατάλλθλα ςχιματα κατάρτιςθσ και 

πιςτοποίθςθσ προςόντων προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι. Ραρόλα αυτά, εν γζνει 

δεν υπάρχει μία δομθμζνθ μεκοδολογία για τθν αναγνϊριςθ / καταγραφι των αναγκϊν ςε 

‘νζεσ’ δεξιότθτεσ και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο εκάςτοτε επαγγελματικό περίγραμμα.  

 

Κριτιριο 9: Κομβικισ ςθμαςίασ ειδικότθτεσ ςε κλάδουσ με ζντονεσ αναπτυξιακζσ προοπτικζσ 

ι εξωςτρεφι προςανατολιςμό. 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ςαφισ προςανατολιςμόσ ςε όλα τα επίπεδα (διεκνζσ, 

Ευρωπαϊκό, εκνικό) ςτθν εξοικονόμθςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ και ςτθ βελτίωςθ 

τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των ςυςκευϊν / εγκαταςτάςεων / κτιρίων (ςτο ςφνολό 

τουσ). Μεγάλο μζροσ των εργαςιϊν των τριϊν επαγγελμάτων–ςτόχου ςυνειςφζρουν ςε 

αυτιν τθν κατεφκυνςθ, κάτι που αποτελεί και τθν κυρίαρχθ τάςθ ςτον κλάδο. Θ τάςθ αυτι 

αναμζνεται να ενιςχυκεί αφενόσ με τθν απαίτθςθ για ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ 

Απόδοςθσ (ΡΕΑ) για τα κτίρια ωσ ςφνολο (κζλυφοσ κτιρίου) αλλά και για τα ςυςτιματα 

κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ, δεδομζνου ότι ζχει υποχρεωτικι θ διλωςθ τθσ ενεργειακισ 

κατθγορίασ ςτισ εμπορικζσ αγγελίεσ και διαφθμίςεισ για τθν πϊλθςθ ι τθ μίςκωςθ ενόσ 

κτιρίου (που προκφπτει από το ΡΕΑ).  

 

Ενίςχυςθ τθσ εν λόγω τάςθσ αναμζνεται να υπάρξει και με τθν εφαρμογι των Οδθγιϊν 

2005/32/ΕΚ [12] και 2009/125/ΕΚ [7] για τον Οικολογικό Σχεδιαςμό των Ρροϊόντων που 

καταναλϊνουν ενζργεια ι / και ςχετίηονται με τθν ενζργεια, και τθσ Οδθγίασ 2010/30/ΕΕ 

                                                           
3
 Ζργο “UPgrading the construction Sector Workforce traINing and qualification in Greece – BUILD UP 

Skills UPSWING” (Αναβάκμιςθ τθσ κατάρτιςθσ και των επαγγελματικϊν προςόντων του εργατικοφ 

δυναμικοφ του καταςκευαςτικοφ κλάδου ςτθν Ελλάδα), με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του Ρρογράμματοσ 

«Ευφυισ Ενζργεια-Ευρϊπθ» (Αρ. Συμβ.: IEE/13/BWI/715/SI2.680180): http://www.skills-upswing.gr/  

http://www.skills-upswing.gr/
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ςχετικά με τθ ςιμανςθ των προϊόντων αυτϊν με τθν Ενεργειακι Ετικζτα (Energy Label) [13]. 

Οι ιδιότθτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ του εκάςτοτε προϊόντοσ που καταναλϊνει ενζργεια 

κα γίνουν πιο προςιτζσ ςτον καταναλωτι, ο οποίοσ κα μπορεί πιο εφκολα να ςυγκρίνει και 

να επιλζγει. 

 

Κριτιριο 10: Ειδικότθτεσ για τισ οποίεσ θ οικονομικι κρίςθ ζχει αναβακμίςει τθ ηιτθςθ ι 

δθμιουργιςει τθν ανάγκθ για δεξιότθτεσ που ςυμβάλλουν ςτθν εξοικονόμθςθ δαπανϊν και 

κόςτουσ παραγωγισ για νοικοκυριά και επιχειριςεισ αντίςτοιχα.  

 

Είναι προφανζσ ότι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ, δθλαδι θ μείωςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ 

ενζργειασ για τθν επίτευξθ του ίδιου αποτελζςματοσ (κακϊσ “εξοικονόμθςθ δεν ςθμαίνει 

περικοπζσ ςτθν αναγκαία ενζργεια, οφτε ςυμβιβαςμοφσ ςτα επίπεδα άνεςθσ, δθλ. μείωςθ 

παραγωγικισ διεργαςίασ, τθσ κερμικισ ι οπτικισ άνεςθσ, κλπ.”) ςυμβάλλει τα μζγιςτα ςτθν 

εξοικονόμθςθ δαπανϊν και κόςτουσ παραγωγισ για τα νοικοκυριά και τισ επιχειριςεισ 

αντίςτοιχα. Ωσ εκ τοφτου, οποιαδιποτε εργαςία ςυντελεί ςτθν ενεργειακι αναβάκμιςθ 

ενόσ κτιρίου ι και ςχετίηεται με τθν καταςκευι νζων ενεργειακά ςυςτθμάτων ι κτιρίων 

(π.χ. ςχεδόν μθδενικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ) κεωρείται ότι κα πρζπει να αποτελεί μζροσ 

τθσ αναηιτθςθσ των ιδιοκτθτϊν των κτιρίων και ιδιαίτερα των νοικοκυριϊν (αντίςτοιχα των 

επιχειριςεων). Για το λόγο αυτό εξάλλου τα τελευταία ζτθ υλοποιοφνται οργανωμζνεσ 

παρεμβάςεισ για τθν αναβάκμιςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ τθσ χϊρασ με γνϊμονα τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ (π.χ. το Ρρόγραμμα “Εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον”4), όπου οι εργαςίεσ 

/ επεμβάςεισ των ειδικοτιτων ςτόχου τθσ παροφςασ δράςθσ είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ 

(και, φυςικά, επιλζξιμεσ). 

 

 

 

                                                           
4
 Ιςτοςελίδα του Ρρογράμματοσ: http://exoikonomisi.ypeka.gr/ 
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3. Περιγραφι δεξιοτιτων 

 

Το κφριο αντικείμενο τθσ εν λόγω ζρευνασ – και κατά ςυνζπεια τθσ παροφςασ μελζτθσ – 

είναι θ ανάλυςθ των δεξιοτιτων των τριϊν επιμζρουσ επαγγελμάτων /ειδικοτιτων ςτόχου 

ςτο κεματικό πεδίο τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα κτίρια. Σφμφωνα με τθν εμπειρία 

άλλων ςχετικϊν ερευνϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί και, κατά βάςθ, ςφμφωνα με τισ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Ε.Ε., οι δεξιότθτεσ οι οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ζρευνα 

επιμερίηονται ςε 3 βαςικζσ κατθγορίεσ: 

o Βαςικζσ δεξιότθτεσ,  

o Επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, 

o Αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ. 

 

Για τθν οικογζνεια των βαςικϊν δεξιοτιτων ακολουκικθκε θ λογικι των οκτϊ βαςικϊν 

δεξιοτιτων τθσ Ε.Ε., ςτισ οποίεσ ενςωματϊκθκαν και δεξιότθτεσ από άλλεσ κατθγορίεσ 

βαςικϊν δεξιοτιτων (π.χ. CEDEFOP, UKCES, O’NET), και από το ςυνδυαςμό όλων αυτϊν 

προζκυψε ζνα ςετ από δεκατζςςερισ (14) “γενικζσ δεξιότθτεσ” (οι οποίεσ, πιο ςωςτά και 

βάςει των ςχετικϊν βιβλιογραφικϊν αναφορϊν κανονικά αποτελοφν «Ικανότθτεσ»). Οι ίδιεσ 

αυτζσ βαςικζσ δεξιότθτεσ χρθςιμοποιικθκαν και από τθν ποςοτικι ζρευνα που διεξάγεται 

ταυτόχρονα και διερευνά τισ γενικζσ-οριηόντιεσ δεξιότθτεσ, και επελζγθ να είναι οι ίδιεσ ςτα 

Υποζργα τθσ εν λόγω Ρράξθσ προκειμζνου ςτο τζλοσ να γίνει ζλεγχοσ των αποτελεςμάτων. 

 

Ρρζπει εδϊ να ςθμειωκεί ότι, θ εξζταςθ αυτϊν των γενικισ υφισ ‘βαςικϊν’ δεξιοτιτων ζχει 

κάποια ςκοπιμότθτα όταν μελετάται “κάκετα” μια ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα/επαγγελματικι 

δραςτθριότθτα. Στθν περίπτωςθ αυτι μποροφν πράγματι να προκφψουν κάποια χριςιμα 

ςυμπεράςματα από τθν εξζταςθ/ανάλυςθ πζρα των βαςικϊν επαγγελματικϊν δεξιοτιτων 

και κάποιων άλλων, λίγο πιο “γενικϊν” δεξιοτιτων, μαηί και με τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφν 

γνωςιακό υπόβακρο (δθλ. “Γνϊςεισ”). Από τθν άλλθ, όταν το κφριο αντικείμενο τθσ ζρευνασ 

είναι κάποιεσ “ειδικζσ” επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ 

ςυγκεκριμζνων εξειδικευμζνων εργαςιϊν, και μάλιςτα από μία ςειρά από διαφορετικζσ 

ειδικότθτεσ / επαγγελματικζσ ομάδεσ, τότε αυτζσ οι δεξιότθτεσ (καλφτερα “ικανότθτεσ”) 

κακίςτανται δευτερεφουςασ ςθμαςίασ. Ράντωσ, για λόγουσ πλθρότθτασ και ομοιομορφίασ 

με τισ υπόλοιπεσ ζρευνεσ που διεξάγονται παράλλθλα αυτό το διάςτθμα με ανάλογο 

αντικείμενο, τελικά ςυμπεριλιφκθκαν και αυτζσ ςτθν παροφςα ζρευνα αναγκϊν. 

 

Αντικζτωσ, θ αναηιτθςθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ, ειδικότερα 

δε εάν αυτζσ αφοροφν και «εξειδικευμζνεσ» εργαςίεσ που εκτελοφνται από τθν εκάςτοτε 

ειδικότθτα, κακϊσ εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί το αναγκαίο ςτάδιο τθσ κάλυψθσ των βαςικϊν 

δεξιοτιτων, τότε τα περικϊρια ανάπτυξθσ και καινοτομίασ ςε κάκε επάγγελμα μποροφν να 

διαφανοφν από τισ ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ. Θ κατοχι από πλευράσ των ενδιαφερόμενων 

επαγγελματιϊν ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων που ςχετίηονται άμεςα με το επαγγελματικό 

περίγραμμα μπορεί να προςφζρει το ικανό πλαίςιο ανάπτυξθσ του επαγγζλματοσ, τθσ 

επιχείρθςθσ και του κλάδου ευρφτερα. Λόγω τθσ μθ τυποποίθςθσ των δεξιοτιτων ςε όλα τα 

επαγγζλματα, για τθν εκτζλεςθ του ςταδίου αυτοφ ζπρεπε να ςυγκεκριμενοποιθκεί από τον 

βαςικό εμπειρογνϊμονα θ λίςτα των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων, με βάςθ τισ απαιτιςεισ 

του κάκε επαγγζλματοσ. 
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Για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ αναγκαίεσ/επικυμθτζσ ‘ειδικζσ’ επαγγελματικζσ 

δεξιότθτεσ ςε κζματα Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ χρθςιμοποιικθκαν διάφορεσ πθγζσ, με πιο 

ςθμαντικζσ τισ εξισ: 

1) Θ μελζτθ “Skills and Occupational Needs in Green Building” (ILO, 2011) [4], από το 

κοινό ζργο των Ε.Ε. και ILO (Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ) ςχετικά με τθν Ανταλλαγι 

γνϊςεων για τον ζγκαιρο εντοπιςμό των αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ (υποςτθρίχκθκε 

από το πρόγραμμα για τθν Απαςχόλθςθ και τθν Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ τθσ Ε.Ε. 

PROGRESS 2007-13 και υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ για τα Πράςινα 

Επαγγζλματα). 

2) Τα Επαγγελματικά Ρεριγράμματα του «Τεχνίτθ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων» *9+ και 

του «Τεχνικοφ ψυκτικοφ» *10+ (κακϊσ για τον «Εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγο» δεν 

βρζκθκε το αντίςτοιχο επαγγελματικό περίγραμμα αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα 

του ΕΟΡΡΕΡ, ενϊ και κατά διλωςθ τθσ Ομοςπονδίασ των εν λόγω επαγγελματιϊν 

δεν υπάρχει ςχετικό Επαγγελματικό Ρερίγραμμα γι’ αυτοφσ). 

3) Ο “Εκνικόσ Οδικόσ Χάρτθσ Προςόντων” [11], από τον οποίο χρθςιμοποιικθκε πιο 

ςυγκεκριμζνα ο Ρίνακασ 4.2 που βρίςκεται ςτο 4ο Κεφάλαιό του, όπου γίνεται μία 

αρχικι καταγραφι των ςχετιηόμενων με τισ παρεμβάςεισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ 

(ΕΞΕ) / Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ (ΕνΑπ) ςτα κτίρια νζων/ειδικϊν δεξιοτιτων 

ανά εμπλεκόμενο επάγγελμα του καταςκευαςτικοφ τομζα. 

 

Επίςθσ, οριςμζνεσ «ειδικζσ» επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ προζκυψαν από μεταγενζςτερθ ςε 

ςχζςθ με τα παραπάνω - προγενζςτερθ όμωσ ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω ζρευνα - εναςχόλθςθ 

του βαςικοφ εμπειρογνϊμονα με τθν ανάπτυξθ μιασ ενιαίασ εμπειρογνωμοςφνθσ για τθν 

ςυγγραφι του κεματικοφ αντικειμζνου επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με τίτλο: “Γεωκερμία – 

Ηλιοκερμία – Τεχνικζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ” [14] για τουσ Υδραυλικοφσ, ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ του Υποζργου 2 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ» με τίτλο: “Προετοιμαςία πιλοτικϊν προγραμμάτων τεχνικισ κατάρτιςθσ ςτισ 

μικρζσ επιχειριςεισ με τθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν ςχεδίων, περιεχομζνων και υλικϊν που 

κα αντιςτοιχοφν ςτο περιεχόμενο των πιςτοποιθμζνων επαγγελματικϊν περιγραμμάτων, ςε 

ςυνεργαςία με τουσ ςυνδικαλιςτικοφσ φορείσ (Σωματεία - Ομοςπονδίεσ) μζλθ ΓΣΕΒΕΕ” του 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

 

Τζλοσ, κάποιεσ άλλεσ ειδικζσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ ςε κζματα ςχετικά με τθν ΕΞΕ (για 

τουσ ψυκτικοφσ) προζκυψαν από τθν εμπειρία του βαςικοφ εμπειρογνϊμονα / ερευνθτι 

κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ το 2013 μιασ ςειράσ ςεμιναρίων απευκυνόμενων 

ςτουσ ψυκτικοφσ με τον τίτλο: «Ενεργειακόσ ζλεγχοσ των ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ», ςτο 

πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ ζργου MOVIDA5 (Ρρόγραμμα “Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ”), 

όπου ςτθ ςχετικι κεματολογία περιλαμβάνονταν τα ςχετικά με τθν ειδικότθτα του 

ψυκτικοφ αντικείμενα «Βαςικζσ αρχζσ των ςυςτθμάτων ψφξθσ / Νζεσ τεχνολογίεσ», και 

«Δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα ςυςτιματα κλιματιςμοφ». 

  

                                                           
5
 Ζργο “Moving from Inspection to Domestic Advice by Service Companies - MOVIDA”, Ρρόγραμμα 

“Intelligent Energy-Europe”, Αρ. Συμβ.: IEE/10/357/SI2.589425, Διάρκεια: 01/04/2011 -30/09/2013. 

http://www.movida-project.eu/  

http://www.movida-project.eu/
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Ζτςι λοιπόν, από τθν εμπειρία του βαςικοφ εμπειρογνϊμονα και τισ προαναφερκείςεσ 

πθγζσ που χρθςιμοποιικθκαν, προζκυψαν 3 ςετ από «ειδικζσ» επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, 

ζνα για κάκε μία από τρεισ ειδικότθτεσ / επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ που εξετάηονται 

ςτθν παροφςα μελζτθ / ζρευνα, δθλαδι τουσ υδραυλικοφσ, θλεκτρολόγουσ και ψυκτικοφσ. 

Και τονίηεται ο επικετικόσ προςδιοριςμόσ ‘ειδικζσ’, κακϊσ ςε ζνα βακμό οι δεξιότθτεσ αυτζσ 

μποροφν να κεωρθκοφν ωσ βαςικζσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ που κα πρζπει να διακζτει 

ο κάκε εργατοτεχνίτθσ του εκάςτοτε κλάδου, διατυπϊκθκαν όμωσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 

ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ που απορρζουν από τα ειδικά κζματα εφαρμογισ τεχνικϊν / 

μεκόδων για εξοικονόμθςθ ενζργειασ αλλά και τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν για τθν επίτευξθ τθσ 

μζγιςτθσ δυνατισ - ι / και τθ βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ - ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των 

εγκακιςτϊμενων από αυτζσ ςυςτθμάτων.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ αρχικι λίςτα των ςχετικϊν με τθν Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ δεξιοτιτων 

που καταρτίςτθκε περιείχε 8 τζτοιεσ Δεξιότθτεσ για τουσ Υδραυλικοφσ (Τεχνίτεσ υδραυλικϊν 

εγκαταςτάςεων), όςον αφορά τισ εγκαταςτάςεισ του ηεςτοφ νεροφ χριςθσ (ΗΝΧ) αλλά και 

για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ι / και νεροφ ςτισ κλαςςικζσ υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ, 8 

αντίςτοιχεσ Δεξιότθτεσ για τουσ Εγκαταςτάτεσ Θλεκτρολόγουσ, που αφοροφν τισ κλαςςικζσ 

θλεκτρολογικζσ τουσ εργαςίεσ αλλά και τθν εγκατάςταςθ εξελιγμζνων τεχνολογιϊν και 

ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και ενεργειακισ διαχείριςθσ κτιρίων, και 

άλλεσ δζκα (10) ανάλογεσ ειδικζσ Δεξιότθτεσ για τουσ Ψυκτικοφσ, για τισ εργαςίεσ τουσ ωσ 

εγκαταςτάτεσ / ςυντθρθτζσ ψυκτικϊν και κλιματιςτικϊν ςυςτθμάτων με ζμφαςθ ςε αυτά 

με υψθλι αποδοτικότθτα. 

 

Στθ ςυνζχεια, από τισ πζντε ςυνεντεφξεισ που διεξιχκθςαν με ανκρϊπουσ του κλάδου, δεν 

προζκυψε θ ανάγκθ για προςκικθ κάποιασ νζασ δεξιότθτασ από τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ, 

ενϊ αντικζτωσ υπιρξε ανάγκθ για αλλαγι τθσ διατφπωςθσ αρκετϊν από αυτζσ προκειμζνου 

να χρθςιμοποιθκεί ορολογία που να είναι πιο κοντά ςε αυτιν τθσ αγοράσ, ϊςτε να γίνεται 

αντιλθπτι από το ςφνολο των εργαηομζνων του κλάδου. Τζλοσ, κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 

ομάδασ εςτίαςθσ, ςε μία από τισ ειδικότθτεσ / επαγγελματικζσ ομάδεσ δεν προζκυψαν νζεσ 

επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ (Θλεκτρολόγοι), ενϊ ςτισ άλλεσ αποφαςίςκθκε ότι ζπρεπε είτε 

να διαγραφεί κάποια δεξιότθτα και να αντικαταςτακεί από κάποια άλλθ (Ψυκτικοί), είτε να 

προςτεκεί μία ακόμα δεξιότθτα (Υδραυλικοί). Σε κάκε περίπτωςθ, υπιρξε ςυςτθματικι 

προςπάκεια επαναδιατφπωςθσ κάποιων από τισ «ειδικζσ» επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, ϊςτε 

αυτζσ αφενόσ να καταςτοφν όςο το δυνατόν πιο ςαφείσ και ευκρινείσ, και αφετζρου να μθν 

γίνεται ουδεμία αναφορά ςε εργαςίεσ/δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ πικανϊσ να εμπίπτουν 

ςτθν αρμοδιότθτα άλλων επαγγελματικϊν ομάδων. 

 

Στο τελευταίο τμιμα, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του «Γενικοφ Μεκοδολογικοφ Οδθγοφ» 

[1], αναηθτοφνται τυχόν νζεσ δεξιότθτεσ που αναμζνεται να αναδυκοφν ςε κάκε επάγγελμα, 

με βάςθ τουσ παράγοντεσ που το επθρεάηουν (οικονομία, τεχνολογία, ρυκμιςτικό πλαίςιο, 

περιβάλλον κλπ.). Ρρόκειται για τισ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ, οι οποίεσ είναι ουςιαςτικά 

νζεσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ δεν ζχουν καταγραφεί μζχρι τϊρα ςε ζρευνεσ ι επαγγελματικά 

περιγράμματα, και εκτιμάται ότι κα είναι απαραίτθτεσ ςτο μζλλον. Θ καταγραφι των 

δεξιοτιτων αυτϊν ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία, κακϊσ μπορεί να τροφοδοτιςει τισ αναγκαίεσ 

ενζργειεσ κατάρτιςθσ από τθν πολιτεία ι/και τισ επιχειριςεισ ϊςτε να μθν εμφανιςκοφν 

ελλείψεισ ςτο διάςτθμα που κα απαιτθκοφν ςτα παραγωγικά ςυςτιματα. Με τον τρόπο 
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αυτό κα ενιςχυκοφν οι προοπτικζσ ανάπτυξθσ τθσ εκάςτοτε ειδικότθτασ / επαγγελματικισ 

δραςτθριότθτασ, των επιχειριςεων, του κλάδου και τθσ οικονομίασ ευρφτερα. 

 

Για το ςκοπό αυτό ζγινε μια προςπάκεια να ανιχνευκοφν κάποιεσ δεξιότθτεσ αυτοφ του 

είδουσ τόςο από τον βαςικό εμπειρογνϊμονα όςο και από τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ, αλλά 

και ςτθν ομάδα ςυηιτθςθσ από τουσ εκεί ςυμμετζχοντεσ. Εντοφτοισ δεν προζκυψαν τελικά 

τζτοιεσ, παρότι θ πλειοψθφία των αναγκαίων “ειδικϊν” επαγγελματικϊν δεξιοτιτων που 

απαιτοφνται για τθν ορκι εκτζλεςθ των ςχετικϊν με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα κτίρια 

εργαςιϊν από τισ ειδικότθτεσ ςτόχουσ τθσ παροφςθσ ζρευνασ μποροφν να κεωρθκοφν ωσ 

‘αναδυόμενεσ’, κακϊσ δεν εμπεριζχονται ςτα υφιςτάμενα επαγγελματικά περιγράμματα. 

Από τθν άλλθ, όμωσ, ουςιαςτικά δεν αφοροφν πραγματικά «νζεσ» δεξιότθτεσ, κακϊσ ζχουν 

καταγραφεί ςε υφιςτάμενεσ ζρευνεσ. Ζτςι, κεωρϊντασ ότι το «αναδυόμενο» ςχετίηεται με 

το «νζο» από τεχνολογικισ πλευράσ (πάντοτε όςον αφορά το πεδίο τθσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ), δεν προζκυψε κάποια πραγματικά αναδυόμενθ δεξιότθτα για καμία από τισ 3 

επαγγελματικζσ ομάδεσ που αποτελοφν αντικείμενο τθσ ζρευνασ. 
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4. Αναγκαιότθτα φπαρξθσ μθχανιςμοφ πρόβλεψθσ των δεξιοτιτων για τθν υπό 

εξζταςθ ειδικότθτα 
 

Θ παρακολοφκθςθ των αλλαγϊν ςτα οικονομικά ςυςτιματα ζχει αναδείξει τθν ανάγκθ 

δθμιουργίασ μθχανιςμϊν οι οποίοι να μποροφν να προβλζπουν τισ ανάγκεσ ςε γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με βάςθ τισ ευρφτερεσ αλλαγζσ και 

εξελίξεισ. Από τθν άλλθ, θ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ προχποκζτει αφενόσ τθ 

βελτίωςθ των δεξιοτιτων των εργαηομζνων, και αφετζρου, ωσ ζνα βακμό, τθν πρόβλεψθ 

των νζων δεξιοτιτων αλλά και επαγγελμάτων που κα απαιτθκοφν ςτο εγγφσ μζλλον από 

τθν αγορά εργαςίασ. Σε αρκετζσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ζχουν ιδθ δθμιουργθκεί τζτοιοι μθχανιςμοί 

παρακολοφκθςθσ των αλλαγϊν ςτθν αγορά εργαςίασ, με ςτόχο τθν ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ 

και τον αποτελεςματικότερο προγραμματιςμό των αναγκαίων δράςεων (προγράμματα 

κατάρτιςθσ, επανεκπαίδευςθσ κ.ά.), για τθν κάλυψθ αυτϊν των αναγκϊν.  

 

Ειδικά όςον αφορά τθν ενζργεια και τα κτίρια, αξίηει να αναφερκεί ότι θ Ε.Ε. ζχει κζςει 

ςαφείσ ςτόχουσ για το κλίμα και τθν ενζργεια (οι γνωςτοί ωσ ςτόχοι «20-20-20»), ςφμφωνα 

με τουσ οποίουσ ζωσ το 2020 κα πρζπει να επιτευχκοφν: μείωςθ των εκπομπϊν CO2 κατά 

20% ςε ςχζςθ με το 1990, εξοικονόμθςθ 20% πρωτογενοφσ ενζργειασ και χριςθ ενζργειασ 

από ΑΡΕ ςτο 20% τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Οι ςτόχοι αυτοί (κεςμοκετθμζνοι με 

αντίςτοιχεσ Οδθγίεσ τθσ Ε.Ε.) αποτελοφν και εκνικοφσ ςτόχουσ όλων των κρατϊν μελϊν τθσ 

Ε.Ε. (με τισ κατάλλθλεσ εξειδικεφςεισ κάκε φορά, αφοφ οι ςτόχοι ι το πεδίο εφαρμογισ 

μπορεί να διαφζρουν από χϊρα ςε χϊρα). Ταυτόχρονα, ζχει αναγνωριςτεί θ μεγάλθ 

ςυμβολι που μπορεί να ζχει ο κτιριακόσ τομζασ ςτθν επίτευξθ των ενεργειακϊν/κλιματικϊν 

ςτόχων τθσ Ε.Ε., μζςω τθσ μζγιςτθσ δυνατισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι/και βελτίωςθσ τθσ 

ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςε αυτόν, αλλά και τθσ αφξθςθσ τθσ διείςδυςθσ των ΑΡΕ, 

κακϊσ ςτθν Ε.Ε. τα κτίρια καταναλϊνουν το 40% τθσ ενζργειασ και ευκφνονται για το 36% 

περίπου των εκπομπϊν CO2 (αντίςτοιχα, ςτθν Ελλάδα τα κτίρια ευκφνονται για το ~33% των 

εκπομπϊν CO2 και το 36% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ).  

 

Ζτςι, λοιπόν, υπάρχουν πλζον και «νομικά δεςμευτικζσ» υποχρεϊςεισ για τα κτίρια (ςε 

επίπεδο Ε.Ε. και, κατ’ επζκταςθ, ςε εκνικό). Για παράδειγμα, από τθν 1-1-2021 όλα τα νζα 

κτίρια πρζπει να είναι κτίρια ςχεδόν μθδενικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ, ενϊ για τα νζα 

κτίρια που ςτεγάηουν υπθρεςίεσ του δθμοςίου και ευρφτερου δθμοςίου τομζα, θ 

υποχρζωςθ αυτι τίκεται ςε ιςχφ από τθν 1-1-2019. Επίςθσ, από το Άρκρο 4 τθσ Οδθγίασ 

2012/27/ΕΚ για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ [5], ζχει ειςαχκεί ο ςτόχοσ για τθν ανακαίνιςθ ςε 

ετιςια βάςθ του 3% τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ των κτιρίων τθσ κεντρικισ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ.  

 

Στο επίπεδο τθσ Ε.Ε. υπάρχει πλζον θ βεβαιότθτα ότι για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι «20-20-

20» χρειάηεται να αυξθκεί ςθμαντικά ο αρικμόσ των ειδικευμζνων τεχνιτϊν, αλλά και να 

υπάρξει μία ςαφισ αναβάκμιςθ ι/και επικαιροποίθςθ των προςόντων του υφιςτάμενου 

εργατικοφ δυναμικοφ. Αυτά τα ηθτιματα ζχουν αναγνωριςτεί ωσ υψίςτθσ ςπουδαιότθτασ 

και προτεραιότθτασ, κακϊσ θ κατάρτιςθ και θ απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων αποτελοφν μζτρα 

«μακράσ πνοισ», οπότε δεν υπάρχει χρόνοσ για κακυςτεριςεισ και αναβολζσ. Μάλιςτα το 

Ρρόγραμμα «Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ», τθσ Γ.Δ. για τθν Ενζργεια, ειςιγαγε τθν 

Πρωτοβουλία BUILD UP Skills2, με ςτόχουσ: 
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 Τθν εκκίνθςθ εκνικοφ διαλόγου μεταξφ όλων των ενδιαφερομζνων μερϊν ςτα κζματα 

τθσ κατάρτιςθσ και των προςόντων του εργατικοφ δυναμικοφ του κτιριακοφ τομζα ςτθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ / ενεργειακι αποδοτικότθτα και τισ ΑΡΕ.  

 Τον κακοριςμό και τθν ποςοτικοποίθςθ των αναγκϊν και των προτεραιοτιτων για τθ 

δθμιουργία ενόσ εργατικοφ δυναμικοφ καταρτιςμζνου ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ / 

ενεργειακι αποδοτικότθτα και τισ ΑΡΕ ςε κάκε Κράτοσ Μζλοσ μζχρι το 2020 (και μετά). 

 Τθν ανάπτυξθ και αποδοχι Εκνικϊν Οδικϊν Χαρτϊν Προςόντων, ϊςτε να επιτευχκοφν 

οι ςτόχοι τθσ αειφόρου ενεργειακισ πολιτικισ για το 2020. 

 Τθν υποςτιριξθ ςυγκεκριμζνων ςχθμάτων κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ προςόντων, 

ςτθ βάςθ των Οδικϊν Χαρτϊν προσ το 2020, ςφμφωνα με τισ καταγεγραμμζνεσ ανάγκεσ 

και προτεραιότθτεσ.  

  

Στο πλαίςιο αυτό, αναπτφχκθκε και για τθν Ελλάδα ζνασ τζτοιοσ “Εκνικόσ Οδικόσ Χάρτθσ 

Προςόντων” [11], του οποίου ζνασ από τουσ βαςικότερουσ ςτόχουσ ιταν ο προςδιοριςμόσ 

των μζτρων που κα πρζπει να λθφκοφν για να ξεπεραςτοφν τα εμπόδια και οι ελλείψεισ 

δεξιοτιτων ςτα διάφορα τεχνικά επαγγζλματα, για τθν κάλυψθ των ςτόχων του 2020 ςτον 

κτιριακό τομζα. Από τθν ανάλυςθ που ακολουκικθκε, προζκυψε ωσ αρκετά υψθλισ 

προτεραιότθτασ (ωσ Νο 7 ςτθ ςχετικι κατάταξθ) το μζτρο Μ.12: “Ανάπτυξθ μθχανιςμοφ 

παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και ανατροφοδότθςθσ τθσ προόδου υλοποίθςθσ του Οδικοφ 

Χάρτθ”, το οποίο μάλιςτα ςτθ ςυνζχεια εξειδικεφκθκε και περιζλαβε ωσ διακριτι δράςθ τθν 

Δ.12.3: “Δθμιουργία ‘Παρατθρθτθρίου’ για τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των αναγκϊν 

αναβάκμιςθσ δεξιοτιτων και απόκτθςθσ νζων ςε κζματα ενεργειακϊν τεχνολογιϊν”. 

 

Από όλα τα προθγοφμενα προκφπτει θ καταγεγραμμζνθ αναγκαιότθτα φπαρξθσ ι / και 

δθμιουργίασ ενόσ κατάλλθλου μθχανιςμοφ (π.χ. ‘Ραρατθρθτθρίου’) για τθ ςυςτθματικι 

παρακολοφκθςθ των αναγκϊν αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων και απόκτθςθσ νζων ςτα 

κζματα των ενεργειακϊν τεχνολογιϊν του εργατικοφ δυναμικοφ του καταςκευαςτικοφ 

κλάδου, και ειδικότερα ςτο κομμάτι που αφορά τισ εργαςίεσ τουσ που ζχουν επίπτωςθ ςτθν 

ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων (π.χ. κατά τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ αυτϊν). Αυτό ζχει 

αναγνωριςτεί από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ, και μάλιςτα υπάρχει θ δζςμευςθ 

ενόσ μεγάλου αρικμοφ από αυτοφσ (ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα ςτον Εκνικό Οδικό Χάρτθ 

γράμματα επικφρωςθσ αυτοφ, όπου – μεταξφ των άλλων – περιλαμβάνονται και αυτά των 

ΥΡΕΚΑ, ΟΑΕΔ, όλων των Ομοςπονδιϊν εργαηομζνων - εργοδοτϊν των ςχετικϊν κλάδων, 

κλπ.) ότι κα ςυνδράμουν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι [11]. 

 

Πλα τα παραπάνω αφοροφν βεβαίωσ και τισ τρεισ (3) επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ / 

ειδικότθτεσ που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ζρευνασ, και ςυγκεκριμζνα τουσ 

υδραυλικοφσ, θλεκτρολόγουσ και ψυκτικοφσ, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο εργατικό 

δυναμικό του καταςκευαςτικοφ κλάδου (με αντικείμενο ςχετικό τόςο για τισ αναβακμίςεισ 

/ ανακαινίςεισ υφιςτάμενων κτιρίων όςο και για τθν καταςκευι νζων). Αξίηει να αναφερκεί 

ότι, οι υδραυλικοί και οι θλεκτρολόγοι ςε πρϊτο επίπεδο και οι εγκαταςτάτεσ ςυςτθμάτων 

κζρμανςθσ-ψφξθσ (ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται οι ψυκτικοί) ςε δεφτερο, κρίκθκαν από 

τα μζλθ τθσ ‘Εκνικισ Πλατφόρμασ Επαγγελματικϊν Προςόντων’, θ οποία ςυςτάκθκε για τισ 

ανάγκεσ τθσ εν λόγω Δράςθσ, ωσ τα επαγγζλματα του καταςκευαςτικοφ κλάδου που 
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χριηουν κατά προτεραιότθτα άμεςθσ κατάρτιςθσ ςτα ειδικά κζματα εφαρμογισ των ΑΡΕ 

και των τεχνολογιϊν / τεχνικϊν ΕΞΕ [2]. 

 

Ρζρα από όλα τα προθγοφμενα, πρζπει να αναφερκεί ότι υπάρχει και μια ςειρά κεςμικϊν 

αλλαγϊν ςτισ ειδικότθτεσ / επαγγελματικζσ ομάδεσ του ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ που 

δθμιουργοφν τθν ανάγκθ αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ των εν 

λόγω ομάδων. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αποτελοφν - πρωτίςτωσ - θ ευρεία εφαρμογι 

του Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων [8] και τθσ ζκδοςθσ των Ριςτοποιθτικϊν 

Ενεργειακισ Απόδοςθσ, τόςο για τα κτίρια ι τισ κτιριακζσ μονάδεσ ωσ ςφνολο, όςο – πολφ 

περιςςότερο όςον αφορά τισ εν λόγω ειδικότθτεσ ςτόχου – για τα ςυςτιματα κζρμανςθσ 

και κλιματιςμοφ, κακϊσ και θ εφαρμογι τθσ ςιμανςθσ CE (Κανονιςμόσ 305/2011 [6]), αλλά 

και τθσ Ενεργειακισ Σιμανςθσ (Energy Label) ςτο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 2009/125 [7] για τον 

Οικολογικό Σχεδιαςμό των Ρροϊόντων.  

 

Είναι, τζλοσ, γεγονόσ ότι ςτο χϊρο των υλικϊν του καταςκευαςτικοφ κλάδου, ιδίωσ αυτϊν 

που χρθςιμοποιοφνται για τισ θλεκτρολογικζσ, υδραυλικζσ και κλιματιςτικζσ εγκαταςτάςεισ 

των κτιρίων, αλλά και ςτα επιμζρουσ ςυςτιματα και τισ ςυνιςτϊςεσ των ςυςτθμάτων, 

ςτουσ αυτοματιςμοφσ, κλπ. ςυντελοφνται εντονότατεσ τεχνολογικζσ αλλαγζσ τα τελευταία 

χρόνια προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςισ τουσ. Ζτςι, οι 

απαςχολοφμενοι ςτισ τρεισ παραπάνω ειδικότθτεσ κα πρζπει να διακζτουν τισ απαραίτθτεσ 

δεξιότθτεσ που κα ςυμβάλλουν ςτθν προςαρμογι τουσ ςτισ αλλαγζσ αυτζσ, χωρίσ όμωσ να 

υφίςταται παράλλθλα κάποιο δομθμζνο ςφςτθμα κατάρτιςθσ ι/και επικαιροποίθςθσ των 

προςόντων του εργατικοφ δυναμικοφ του κλάδου ςτα κζματα αυτά. Εξάλλου, οι επικυμθτζσ 

δεξιότθτεσ αυτοφ του είδουσ δεν παρζχονται εν γζνει από το υφιςτάμενο τυπικό ςφςτθμα 

αρχικισ εκπαίδευςθσ (το εκνικό ςφςτθμα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ - ΕΡΑΛ, ΙΕΚ, κλπ.).  

 

Ππωσ γίνεται αντιλθπτό, ςτον κλάδο των καταςκευϊν (ειδικά όςον αφορά τισ εργαςίεσ που 

ςχετίηονται με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα κτίρια ι/και τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 

τουσ αποδοτικότθτασ αλλά και των ςυςτθμάτων που εγκακίςτανται ςε αυτά) υφίςτανται 

ςθμαντικζσ κεςμικζσ αλλαγζσ, ενϊ υπάρχουν και ςαφζςτατεσ αναφορζσ ςε ςθμαντικά 

αναπτυξιακά κείμενα, εκνικά και ευρωπαϊκά, που δθμιουργοφν τθν ανάγκθ αναβάκμιςθσ 

των δεξιοτιτων των κομβικϊν ειδικοτιτων του κλάδου. Από τθν άλλθ, ςτα επαγγελματικά 

περιγράμματα του τεχνίτθ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων και του τεχνικοφ ψυκτικοφ δεν 

υπάρχει αναφορά ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα κτίρια. Συνεπϊσ, θ πρόγνωςθ 

και διάγνωςθ των αναγκϊν δεξιοτιτων για τισ ειδικότθτεσ αυτζσ, με ζμφαςθ ςτισ δεξιότθτεσ 

που απαιτοφνται για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των κτιρίων, είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικι. 

 

Με τθν ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ περί των επερχόμενων αλλαγϊν (οι οποίεσ είναι ραγδαίεσ 

ιδιαίτερα ςτο πεδίο τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

ςτα κτίρια και ςτθν καταςκευι των «πράςινων» κτιρίων) αναμζνεται ότι κα καταςτεί 

δυνατι θ ενίςχυςθ των πρωτοβουλιϊν του δθμόςιου αλλά και του ιδιωτικοφ τομζα όςον 

αφορά τθν υιοκζτθςθ δράςεων που κα επιτρζψουν τθν αποτελεςματικότερθ προςαρμογι 

των νζων αναγκϊν ςτισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ αλλά και τθσ 

οικονομίασ ευρφτερα. Άλλωςτε, ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ των επαγγελματικϊν 

δεξιοτιτων (και των γνϊςεων που αυτζσ ςυνεπάγονται) του εργατικοφ δυναμικοφ ζχει ςτο 
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ςφνολό του το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Και αυτό μπορεί να επιτευχκεί μόνο εάν υπάρξει 

ζνασ μόνιμοσ «μθχανιςμόσ» εντοπιςμοφ και πρόγνωςθσ των αναγκϊν μζςω του οποίου κα 

χαρτογραφείται θ αγορά εργαςίασ, κα εντοπίηονται οι ελλείψεισ (ποςοτικζσ, ποιοτικζσ, 

γεωγραφικζσ) και κα εφαρμόηονται οι κατάλλθλεσ πολιτικζσ.  

 

Με τθν εφαρμογι ενόσ αξιόπιςτου μθχανιςμοφ πρόγνωςθσ των αναγκϊν ςε γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, ο οποίοσ κα ενεργοποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, κα 

δοκεί θ δυνατότθτα να ςχεδιάηονται προγράμματα εκπαίδευςθσ ι/και κατάρτιςθσ που να 

καλφπτουν τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

του κλάδου των καταςκευϊν. Ζνασ τζτοιοσ μθχανιςμόσ κα πρζπει να προβλζπει ζγκαιρα τισ 

ανάγκεσ ςε ςυγκεκριμζνεσ βαςικζσ και κάποιεσ «ειδικζσ» (κατά περίπτωςθ) επαγγελματικζσ 

δεξιότθτεσ, αλλά και τισ ανάγκεσ ςε δεξιότθτεσ που πρόκειται να προκφψουν λόγω των 

εξελίξεων ςτθν τεχνολογία, πικανϊν αλλαγϊν ςτο ρυκμιςτικό πλαίςιο, αλλά και του 

ευρφτερου διεκνοφσ και εγχϊριου ανταγωνιςμοφ.  

 

Ο τρόποσ με τον οποίο ο εν λόγω μθχανιςμόσ κα επιτελεί το ζργο του είναι λίγο πολφ αυτόσ 

που ακολουκικθκε από τθν ολοκλθρωμζνθ ζρευνα που διεξάγεται ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ 

«Δράςεισ κοινωνικϊν εταίρων για τθν αναγνϊριςθ και πρόγνωςθ αναγκϊν δεξιοτιτων ςτο 

πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ τθσ αγοράσ εργαςίασ». Δθλαδι, πρζπει αρχικά 

να πραγματοποιείται μια ανάλυςθ για τθν κριςιμότθτα κάκε επαγγελματικισ δεξιότθτασ 

(δεν γίνεται αναφορά ςτισ “βαςικζσ” δεξιότθτεσ, κακϊσ γι’ αυτζσ οι αλλαγζσ με το χρόνο 

δεν είναι ςθμαντικζσ) ωσ προσ τθν ορκι εκτζλεςθ των εργαςιϊν του επαγγζλματοσ ςτόχου, 

μζςω τθσ οποίασ κα καταςτεί δυνατό να κρικεί το κατά πόςο θ ζλλειψθ τθσ εν λόγω 

δεξιότθτασ αδυνατίηει τθν αποτελεςματικότθτα και παραγωγικότθτα των εργαηομζνων για 

τθν ςωςτι εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. 

 

Στθ ςυνζχεια πρζπει να εξετάηεται θ επάρκεια ι θ ζλλειψθ τθσ κάκε βαςικισ / ειδικισ 

επαγγελματικισ δεξιότθτασ από το ανκρϊπινο δυναμικό του κλάδου. Ενδεχομζνωσ μια 

δεξιότθτα μπορεί να μθν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ι/και να διατίκεται ςε μεγάλθ επάρκεια 

από τουσ εργαηόμενουσ του κλάδου (επάρκεια), ενϊ μία άλλθ ςθμαντικι δεξιότθτα να μθν 

καλφπτεται από τουσ εργαηόμενουσ του κλάδου (ζλλειψθ). Σε δεφτερο ςτάδιο, και εφόςον 

διαπιςτϊνεται ζλλειψθ ςε μια δεξιότθτα, κα πρζπει να αναηθτοφνται οι παράγοντεσ που 

προκάλεςαν τθ ςυγκεκριμζνθ ζλλειψθ για να μπορζςουν να αντιμετωπιςτοφν.  

 

Πςον αφορά τισ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ, κατ’ αρχιν πρζπει να ανιχνεφονται οι παράγοντεσ 

που προκαλοφν τθν ανάδυςι τουσ. Στθ ςυνζχεια, κα πρζπει να αξιολογείται θ επάρκεια ι θ 

ζλλειψθ αυτϊν ςτο εκάςτοτε επάγγελμα ςτόχου. Είναι πολφ ςθμαντικό οι όποιεσ δεξιότθτεσ 

ανιχνευκοφν ωσ αναδυόμενεσ για τισ ειδικότθτεσ του κλάδου να ειςάγονται εγκαίρωσ ςτα 

αντίςτοιχα Επαγγελματικά Ρεριγράμματα και, ακολοφκωσ, να εντάςςονται κατάλλθλα ςτα 

υφιςτάμενα προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ι να δθμιουργοφνται νζα, με ςκοπό 

τθν πλθρζςτερθ δυνατι κάλυψθ των αναγκϊν μζςω εξειδικευμζνθσ παροχισ γνϊςεων ςε 

ςυγκεκριμζνα γνωςτικά αντικείμενα (αυτά δθλαδι ςτα οποία ζχει εντοπιςτεί ζλλειψθ).  
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5. φγχρονθ ςχετικι βιβλιογραφία για τθν ειδικότθτα που εξετάηεται 

 

Θ ςθμαντικότερθ – και περιςςότερο «εμβλθματικι» - ςε διεκνζσ επίπεδο ζρευνα που είναι 

ςχετικι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ (δεξιότθτεσ ςυγκεκριμζνων επαγγελμάτων 

/ ειδικοτιτων του καταςκευαςτικοφ κλάδου ςτα κζματα τθσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ ι/και 

τθσ Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ) είναι αυτι τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ (ILO) με 

τίτλο: «Skills and Occupational Needs in Green Building - 2011» (ςε ελλθνικι μετάφραςθ: 

«Ανάγκεσ ςε Δεξιότθτεσ και Επαγγζλματα ςτθν Πράςινθ Δόμθςθ») [4+. Ρρόκειται για μία 

μελζτθ που διεξιχκθ ςτο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ κοινισ διαχείριςθσ που ζχουν ςυνάψει θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι και θ ILO ςχετικά με τθν Ανταλλαγι γνϊςεων για τον ζγκαιρο 

εντοπιςμό των αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ 

ανταλλαγισ γνϊςεων ςτον τομζα του ζγκαιρου προςδιοριςμοφ των αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ. 

 

Θ εν λόγω μελζτθ / ζρευνα υποςτθρίχκθκε από το πρόγραμμα για τθν “Απαςχόλθςθ και τθν 

Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ” PROGRESS (2007-2013) τθσ Ε.Ε. (όντασ ςε πλιρθ ςυνάφεια με τουσ 

ςτόχουσ τθσ Ρρωτοβουλίασ περί Νζων Δεξιοτιτων για Νζα Επαγγζλματα), και υλοποιικθκε 

ςτο πλαίςιο τθσ Ρρωτοβουλίασ για τα Πράςινα Επαγγζλματα τθσ ILO (μια ςυνεργαςία που 

ξεκίνθςε το 2008 από κοινοφ με το Ρρόγραμμα των Θνωμζνων Εκνϊν για το Ρεριβάλλον - 

UNEP, τθ Διεκνι Συνομοςπονδία Συνδικαλιςτικϊν Ενϊςεων –ITUC, και τθ Διεκνι Οργάνωςθ 

των Εργοδοτϊν – ΟΙΕ). Μάλιςτα, ςτο ίδιο πλαίςιο (δθλ. κάτω από τθν ίδια ςυμφωνία κοινισ 

διαχείριςθσ) παριχκθςαν άλλεσ δφο αλλθλοχποςτθριηόμενεσ παγκόςμιεσ εκκζςεισ, μία 

περί Συγκριτικισ ανάλυςθσ των μεκόδων αναγνϊριςθσ των αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ ςτθν 

αγορά εργαςίασ ςε μεταβατικό ςτάδιο προσ τθν οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα, 

και μία για τισ Ανάγκεσ ςε Δεξιότθτεσ και Επαγγζλματα ςτισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ.  

 

Μια ςθμαντικι ςυμβολι αυτισ τθσ ζκκεςθσ είναι ζνασ πίνακασ που ςυνοψίηει τισ βαςικζσ 

αςχολίεσ/τα βαςικά επαγγζλματα ςε κάκε μζροσ τθσ αλυςίδασ αξιϊν τθσ πράςινθσ δόμθςθσ 

(ι των πράςινων κτιρίων), όπου περιγράφονται και οι κφριεσ απαιτιςεισ δεξιοτιτων για το 

κακζνα. Τα περιςςότερα από τα επαγγζλματα που εμπλζκονται υπάρχουν ιδθ, αλλά 

απαιτοφν νζεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ. Ζνασ μικρόσ αρικμόσ από αυτά είναι αρκετά νζα (για 

παράδειγμα, οι ενεργειακοί επικεωρθτζσ). Για οριςμζνα νζα κακικοντα που ςχετίηονται με 

τα υφιςτάμενα επαγγζλματα, όπωσ θ εγκατάςταςθ μόνωςθσ ςτουσ τοίχουσ ι θ θλιακι 

κζρμανςθ νεροφ, ςτισ διάφορεσ χϊρεσ παρατθροφνται διαφορετικζσ προςεγγίςεισ: ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, τα κακικοντα αυτά τα αναλαμβάνει ζνα ςυγκεκριμζνο υφιςτάμενο 

επάγγελμα, ςε άλλεσ οι εργαςίεσ μοιράηονται μεταξφ διάφορων επαγγελμάτων, ςε κάποιεσ 

άλλεσ αναδφονται νζα εξειδικευμζνα επαγγζλματα με ειδικι εκπαίδευςθ (όπωσ είναι ο 

εγκαταςτάτθσ θλιακϊν πλαιςίων), ενϊ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ θ εργαςία αναλαμβάνεται από 

ζνα εργατικό δυναμικό με διαφορετικό υπόβακρο, αλλά με πρόςκετθ κατάρτιςθ. 

 

Πςον αφορά ειδικότερα τθν Ελλάδα, πρζπει να αναφερκεί θ πράγματι «εμβλθματικι» και 

πρωτοπόρα (αλλά και μοναδικι) για το εν λόγω πεδίο ζρευνα που διεξιχκθ τον Δεκζμβριο 

του 2013 ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του “Εκνικοφ Οδικοφ Χάρτθ Προςόντων” [11], από τθν 

κοινοπραξία των Ελλινων εταίρων τθσ Δράςθσ «BUILD UP Skills – Greece - BUS-GR»2 (ΚΑΡΕ 

– Συντονιςτισ φορζασ, ΕΜΡ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ρολυτεχνείο Κριτθσ, ΕΟΡΡΕΡ, ΤΕΕ, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 

Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ΚΑΝΕΡ-ΓΣΕΕ). Ο εν λόγω “Εκνικόσ Οδικόσ Χάρτθσ Προςόντων” 

παρουςιάηει τθ γενικι ςτρατθγικι που κα πρζπει να ακολουκιςει θ Ελλάδα για τθν κάλυψθ 



 
 

24 

των εκνικϊν αναγκϊν τθσ αναφορικά με τθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ του 

εργατικοφ δυναμικοφ ςτον καταςκευαςτικό τομζα. Ο Εκνικόσ Οδικόσ Χάρτθσ βαςίςτθκε ςτα 

ευριματα τθσ “Ανάλυςθσ τθσ Παροφςασ Κατάςταςθσ (Status Quo)” [2], δθλ. τθσ μελζτθσ 

που κατζγραψε, ζκεςε και τεκμθρίωςε τα κενά δεξιοτιτων, τα εμπόδια κακϊσ και τισ 

ποςοτικζσ ανάγκεσ για καταρτιςμζνο εργατικό δυναμικό ςτον κτιριακό τομζα ςτθν Ελλάδα 

ζωσ το 2020.  

 

Στόχοσ του “Εκνικοφ Οδικοφ Χάρτθ Προςόντων” ιταν θ ανάπτυξθ ενόσ πλιρουσ Εκνικοφ 

Σχεδίου Δράςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των εμποδίων που καταγράφθκαν για τθν υλοποίθςθ 

των εκνικϊν ςτόχων για το 2020 για τθν ενζργεια με ζμφαςθ ςτα κτίρια, και θ αναγνϊριςθ 

και εφαρμογι μζτρων για τθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ ςτον 

καταςκευαςτικό κλάδο ςτα ειδικά κζματα των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΑΡΕ) και 

τθσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΕΞΕ). Αποτζλεςε προϊόν ςυςτθματικισ διαβοφλευςθσ μεταξφ 

των ςυμμετεχόντων εκπροςϊπων των άμεςα εμπλεκόμενων / ενδιαφερόμενων φορζων 

ςτθν “Εκνικι Πλατφόρμα Επαγγελματικϊν Προςόντων” (ΕΡΕΡ), θ οποία ςυςτάκθκε για το 

ςκοπό αυτό, μζςω Συναντιςεων Διαβοφλευςθσ, των απόψεων των ενδιαφερόμενων όπωσ 

καταγράφθκαν ςτθν διαδικτυακι πλατφόρμα διαβοφλευςθσ, ςυναντιςεων εργαςίασ, 

δομθμζνων ερωτθματολογίων, κ.α. Με τον τρόπο αυτό, τα μζτρα και οι δράςεισ που 

προτάκθκαν ςτο «Σχζδιο Δράςθσ» του Οδικοφ Χάρτθ, κακϊσ και οι προτεραιότθτεσ και τα 

χρονοδιαγράμματά τουσ, προζκυψαν ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ απόψεισ των άμεςα 

ενδιαφερόμενων φορζων. 

 

Ειδικότερα, καταγράφθκαν, αξιολογικθκαν και ιεραρχικθκαν οι δεξιότθτεσ που πρζπει – ι, 

αλλιϊσ, είναι επικυμθτό - να αποκτθκοφν από τουσ εργαηόμενουσ ςτον καταςκευαςτικό 

κλάδο (κατά βάςθ τουσ ιδθ υπάρχοντεσ), οι οποίεσ χωρίςτθκαν ςε δφο κφριεσ κατθγορίεσ: 

(α) Δεξιότθτεσ ςχετιηόμενεσ με παρεμβάςεισ Εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και βελτίωςθσ τθσ 

Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ (ΕνΑπ) ςτα κτίρια, και (β) Δεξιότθτεσ ςχετιηόμενεσ με τισ 

εγκαταςτάςεισ ςυςτθμάτων ΑΡΕ ςτα κτίρια. Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, θ οποία 

πραγματοποιικθκε από τουσ ίδιουσ τουσ επαγγελματίεσ και τουσ κοινωνικοφσ φορείσ που 

τουσ εκπροςωποφν, με τθ μορφι ερωτθματολογίων, κατζδειξε τθ μεγάλθ ανάγκθ για 

απόκτθςθ των νζων «πράςινων» δεξιοτιτων από τουσ επαγγελματίεσ.  

 

Επίςθσ, οι ςυνεδρίεσ διαβοφλευςθσ τθσ ΕΡΕΡ και θ “Ανάλυςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ” 

[2], κατζδειξαν ότι ςχεδόν καμία από τισ απαιτοφμενεσ «νζεσ» δεξιότθτεσ του ςυνόλου των 

επαγγελμάτων / ειδικοτιτων του καταςκευαςτικοφ κλάδου ςτα ειδικά κζματα τθσ ΕΞΕ και 

των ΑΡΕ δεν διδάςκεται ςυςτθματικά ςτθν Β’/κμια επαγγελματικι εκπαίδευςθ ι/και τθν 

αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ. Αντίςτοιχα, πολφ λίγεσ από αυτζσ τισ δεξιότθτεσ 

καλφπτονται ςτα ιδθ υφιςτάμενα (και οφτωσ ι άλλωσ περιοριςμζνα) προγράμματα ΣΕΚ, 

μάλιςτα ςποραδικά. Ζνα από τα βαςικά ςυμπεράςματα του “Εκνικοφ Οδικοφ Χάρτθ 

Προςόντων” [11] είναι ότι υπάρχει πολφ ςθμαντικι ανάγκθ για τθν αναδιαμόρφωςθ των 

προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΑΕΚ) και τον ςχεδιαςμό 

νζων προγραμμάτων ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΣΕΚ). 
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6. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 

 

Για τθν διεξαγωγι τθσ εν λόγω ζρευνασ, και ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ μεκοδολογικζσ 

επιλογζσ / δυνατότθτεσ όπωσ αυτζσ παρατίκενται ςτον «Γενικό Μεκοδολογικό Οδθγό» τθσ 

Ρράξθσ, επιλζχκθκε θ ποιοτικι προςζγγιςθ, αυτι δθλαδι που μασ επιτρζπει να εξετάςουμε 

το “γιατί ςυμβαίνει;” κάτι (ςε αντίκεςθ με τθν ποιοτικι προςζγγιςθ, θ οποία βοθκάει να 

μάκουμε το “τι ςυμβαίνει;”). Σφμφωνα με τθ ςχετικι βιβλιογραφία, επιδίωξθ τθσ ποιοτικισ 

ζρευνασ είναι “να ανακαλφψει τισ απόψεισ του ερευνϊμενου πλθκυςμοφ, εςτιάηοντασ ςτισ 

οπτικζσ γωνίεσ υπό τισ οποίεσ τα άτομα βιϊνουν και αιςκάνονται τα γεγονότα”, με άλλα 

λόγια είναι μια προςζγγιςθ ςε βάκοσ που ζχει ςτόχο τθν ανάλυςθ και ερμθνεία ποιοτικϊν 

ςτοιχείων, αφοφ πρϊτα ςυλλεχκοφν, κατθγοριοποιθκοφν και αξιολογθκοφν τα κατάλλθλα 

δεδομζνα. Αυτι επιλζγεται όταν αυτό που ενδιαφζρει είναι να γίνει βακφτερθ ανάλυςθ και 

ερμθνεία καταςτάςεων, γεγονότων, ςυμπεριφορϊν ι εμπειριϊν. 

 

Για τθν ποιοτικι ζρευνα υπάρχουν διάφορα και διαφορετικισ υφισ «εργαλεία» τα οποία 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν διεξαγωγι τθσ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, θ πρϊτθ 

μζκοδοσ που κρίκθκε ωσ θ πιο κατάλλθλθ και αποφαςίςτθκε να χρθςιμοποιθκεί είναι αυτι 

των θμι-δομθμζνων ςυνεντεφξεων ςε βάκοσ. Είναι γεγονόσ ότι θ ςυνζντευξθ αποτελεί τθν 

πιο διαδεδομζνθ μζκοδο άντλθςθσ ποιοτικοφ υλικοφ και πλθροφοριϊν ςτισ κοινωνικζσ 

επιςτιμεσ. Αφορά τθν αλλθλεπίδραςθ / επικοινωνία μεταξφ προςϊπων που κακοδθγείται 

από τον ερευνθτι ι ερωτϊντα µε ςτόχο τθν απόςπαςθ των αναγκαίων πλθροφοριϊν που 

ςχετίηονται µε το αντικείμενο τθσ ζρευνασ. Ζτςι, για τισ ανάγκεσ τθσ εν λόγω ζρευνασ, οι 

ςυνεντευξιαηόμενοι κλικθκαν να δϊςουν απαντιςεισ ςε ζναν αρικμό προκακοριςμζνων 

ερωτιςεων, ενϊ διεξιχκθ και ελεφκερθ ςυηιτθςθ για τισ ειδικότθτεσ που αποτελοφν το 

αντικείμενο τθσ ζρευνασ και τισ απαιτοφμενεσ (ι και επικυμθτζσ) δεξιότθτζσ τουσ ςε κζματα 

Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (εξ ου και ο όροσ «θμι-δομθμζνεσ»). 

 

Στόχοσ των εν λόγω ςυνεντεφξεων ιταν να επαλθκευτοφν τα ευριματα τθσ βιβλιογραφικισ 

ζρευνασ περί “ειδικϊν” δεξιοτιτων ςε κζματα ΕΞΕ που ζκανε ο βαςικόσ εμπειρογνϊμονασ, 

να αναδειχκοφν νζα ηθτιματα και τάςεισ ςτα υπό ζρευνα αντικείμενα, κακϊσ και το να 

καταρτιςτεί θ ατηζντα των επερχόμενων «ομαδικϊν ςυνεντεφξεων», οι οποίεσ ιταν θ 

δεφτερθ μζκοδοσ ςυλλογισ ποιοτικϊν δεδομζνων που χρθςιμοποιικθκε. Από τισ εν λόγω 

ςυνεντεφξεισ, ςε ςυνάρτθςθ βεβαίωσ και με τθν βιβλιογραφικι ζρευνα που είχε προθγθκεί, 

καταρτίςτθκε και θ λίςτα των δεξιοτιτων, οι οποίεσ κα ζπρεπε να τεκοφν προσ ςυηιτθςθ, 

αξιολόγθςθ και ευρεία ςυμφωνία ςτθν ομαδικι ςυηιτθςθ που ιταν προγραμματιςμζνο να 

ακολουκιςει.  

 

Θ δεφτερθ μζκοδοσ που επιλζχκθκε για τθ ςυλλογι ποιοτικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο τθσ 

ζρευνασ ιταν οι επονομαηόμενεσ «ομαδικζσ ςυνεντεφξεισ», και πιο ςυγκεκριμζνα οι ομάδεσ 

εςτίαςθσ (focus groups), με ςκοπό να αξιοποιθκεί, κατανοθκεί και ερμθνευκεί θ «δυναμικι 

των ομάδων» μζςω τθσ άμεςθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςε αυτζσ. Ο 

λόγοσ για τον οποίο επιλζχκθκε θ τεχνικι τθσ “ομάδασ εςτίαςθσ” (και όχι θ εναλλακτικι 

τεχνικι Delphi, ςφμφωνα με τον «Γενικό Μεκοδολογικό Οδθγό» *1+) είναι ότι ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ θ ςυναίνεςθ επιτυγχάνεται μζςα από λίςτεσ οι οποίεσ διαρκϊσ μικραίνουν ζωσ 

ότου θ ομάδα καταλιξει ςε μια κοινϊσ αποδεκτι λίςτα. Για το λόγο αυτό τα focus groups εν 

γζνει είναι λιγότερο χρονοβόρα, κακϊσ δεν είναι παράδοξο να επιτευχκεί ςυναίνεςθ ακόμα 
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και ςτθν πρϊτθ ςυνεδρία, ειδικά εάν θ λίςτα που ζχει καταρτιςκεί από τον ςυντονιςτι είναι 

καλά δομθμζνθ οπότε τα μζλθ του focus group δεν κα αργιςουν να φτάςουν ςε ςυμφωνία 

γφρω από το τελικό αποτζλεςμα.  

 

Θ λογικι του ςυνδυαςμοφ αυτϊν των δφο ςυγκεκριμζνων μεκόδων ποιοτικισ ζρευνασ ζχει 

να κάνει με το γεγονόσ ότι το επικυμθτό ςτθν εν λόγω ζρευνα είναι να προκφψει ζνα 

ςυμπαγζσ και ςυναινετικό αποτζλεςμα το οποίο κα γίνει αποδεκτό από το ςφνολο των 

εμπλεκομζνων. Συνεπϊσ, είναι απαραίτθτθ θ μζκοδοσ των θμι-δομθμζνων ςυνεντεφξεων 

προκειμζνου να ενταχκοφν ςε αυτιν τα πορίςματα τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ, αλλά και 

για να λθφκεί πρωτογενισ γνϊςθ από εμπειρογνϊμονεσ του πεδίου, ενϊ ςυνδυαηόμενθ 

αυτι με ζνα εργαλείο πιο εξειδικευμζνο αλλά παράλλθλα εντελϊσ ςτοχευμζνο, όπωσ είναι 

οι ςυηθτιςεισ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ (focus group), τα πορίςματα μποροφν να γενικευτοφν 

και να κεωροφνται αντιπροςωπευτικά.  

 

Ζτςι, λοιπόν, τα βιματα που ακολουκικθκαν για τθν διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ιταν τα εξισ: 

Βιμα 1: Ο βαςικόσ εμπειρογνϊμονασ / ςυντονιςτισ, μετά από αναηιτθςθ ςτισ κατάλλθλεσ 

πθγζσ, κατάρτιςε μία λίςτα με τισ δεξιότθτεσ που ίδιοσ κεωρεί κρίςιμεσ και 

αναδυόμενεσ για κάκε μία από τισ ειδικότθτεσ ςτόχουσ (πάντα αναφορικά με τισ 

εργαςίεσ τουσ που ςχετίηονται με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα κτίρια).  

Βιμα 2: Οι λίςτεσ αυτζσ εμπλουτίςτθκαν από τισ εισ βάκοσ ςυνεντεφξεισ που διεξιγαγε ο 

ςυντονιςτισ, από τισ οποίεσ προζκυψαν και άλλεσ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ.  

Βιμα 3: Εν ςυνεχεία πραγματοποιείται θ ζρευνα τθσ ομάδασ εςτίαςθσ, Στθν ςυνεδρίαςθ τθσ 

ομάδασ εςτίαςθσ τζκθκαν οι λίςτεσ με τισ ειδικζσ επαγγελματικζσ και αναδυόμενεσ 

δεξιότθτεσ ςε ζλεγχο, υπό τθν ζννοια ότι υπιρχε θ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ και 

άλλων δεξιοτιτων που κα προτείνονταν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ. Αφοφ ςυμφωνικθκαν οι λίςτεσ, οι δεξιότθτεσ ταξινομικθκαν ανά βακμό 

κριςιμότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ εκάςτοτε ειδικότθτασ, και κακορίςτθκε ο βακμόσ 

ςτον οποίο τισ διακζτει το εργατικό δυναμικό που απαςχολείται ςτθν υπό εξζταςθ 

ειδικότθτα. Οι ςυμμετζχοντεσ κατζλθξαν ςτουσ παράγοντεσ που προκαλοφν τθν 

ζλλειψθ κάποιων δεξιοτιτων.  

Στο τελευταίο ςτάδιο, ο ερευνθτισ / ςυντονιςτισ επεξεργάςτθκε όλο το υλικό που είχε 

προκφψει από τα παραπάνω βιματα/ςτάδια τθσ ζρευνασ προκειμζνου να ςυνταχκεί θ 

μελζτθ για τισ ςχετικζσ με τισ εργαςίεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα κτίρια δεξιότθτεσ για 

τισ τρεισ ειδικότθτεσ ςτόχουσ. 

 

Με βάςθ τον παραπάνω ςχεδιαςμό, προγραμματίςτθκαν και (τελικά) διεξιχκθ μια ςειρά 

ςυνεντεφξεων – πζντε (5) ςυγκεκριμζνα - με ανκρϊπουσ γνϊςτεσ του κλάδου, οι οποίοι 

ανταποκρίκθκαν ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ και εξζφραςαν τθν επικυμία και τθ διακεςιμότθτά 

τουσ να ςυμμετάςχουν ςτθ ςχετικι ζρευνα. Θ επιλογι των ατόμων αυτϊν ζγινε με γνϊμονα 

τθν καλι γνϊςθ τθσ αγοράσ (από μζςα), τθν εναςχόλθςθ τουσ με τον κλάδο, τθν καλι 

γνϊςθ των κεμάτων/τεχνολογιϊν Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (και κατ’ επζκταςθ του τι 

χρειάηονται αυτζσ για να εφαρμοςτοφν ςωςτά), τθν εμπειρία τουσ ςτον τομζα, κακϊσ και τθ 

δυνατότθτά τουσ να ανταποκρικοφν (χρονικά) ςτισ ανάγκεσ διεξαγωγισ τθσ ςυνζντευξθσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ηθτικθκε θ γνϊμθ εκπροςϊπων τθσ εκάςτοτε ειδικότθτασ (μάλιςτα 



 
 

27 

πρϊθν και νυν εκπροςϊπων τουσ ςε επίπεδο Ομοςπονδιϊν), οι οποίοι παράλλθλα είναι και 

γνϊςτεσ των κεμάτων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (από προθγοφμενεσ ςυνεργαςίεσ με τον 

βαςικό εμπειρογνϊμονα), όπωσ και ατόμων που ζχουν καλι γνϊςθ τθσ αγοράσ και του 

κλάδου παράλλθλα, αλλά και εμπειρία ςε εργαςίεσ ςχετικζσ με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

ςτα κτίρια και τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτιρίων, και ειδικότερα τουσ εκπροςϊπουσ 

τθσ Ρανελλινιασ Ζνωςθσ Διπλωματοφχων Μθχανικϊν Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων 

(ΡΕΔΜΕΔΕ) και του Συλλόγου Τεχνικϊν Υπαλλιλων Ελλάδοσ (ΣΤΥΕ). 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςυνεντεφξεισ διεξιχκθςαν με τουσ εξισ (αναφζρεται παράλλθλα με το 

όνομα και τθν ιδιότθτα / τον φορζα που εκπροςωπείται, ο τρόποσ κακϊσ και θ θμερομθνία 

κατά τθν οποία διεξιχκθ θ ςχετικι ςυνζντευξθ): 

1) Τον κο Χαράλαμπο Κωνςταντόπουλο, πρϊθν Γενικό Γραμματζα τθσ Ρανελλινιασ 

Ομοςπονδίασ Σωματείων Εργολθπτϊν Θλεκτρολόγων (ΡΟΣΕΘ), με τον οποίο ζγινε δια 

ηϊςθσ θ ςυνζντευξθ τθν Τετάρτθ 18 Νοεμβρίου 2015. 

2) Τον κο Γεϊργιο Κωνςταντζλλο, πρϊθν Ρρόεδρο τθσ Ομοςπονδίασ Βιοτεχνϊν 

Υδραυλικϊν Ελλάδασ (ΟΒΥΕ) και νυν Υπεφκυνο τθσ Κεντρικισ Δομισ (Αττικι) του ΚΕΚ τθσ 

ΓΣΕΒΕΕ, με τον οποίο θ ςυνζντευξθ ζγινε δια ηϊςθσ τθν Τετάρτθ 18 Νοεμβρίου 2015. 

3) Τον κο Δθμιτρθ Βαργιάμθ, Ρρόεδρο τθσ ΟΒΥΕ (εδϊ κα πρζπει να αναφερκεί ότι ο κοσ 

Βαργιάμθσ προςκλικθκε να ςυμμετάςχει – εκπροςωπϊντασ τθν ΟΒΥΕ – ςτθν Ομάδα 

Εςτίαςθσ τθσ 18θσ Νοεμβρίου 2015, αλλά διλωςε κϊλυμα – λόγω απουςίασ του ςτο 

εξωτερικό, οπότε κρίκθκε ςκόπιμο να λθφκεί θ άποψι του όπωσ και να’ χει, ζςτω και 

υπό τθ μορφι ςυνζντευξθσ). Θ ςυνζντευξθ με τον κο Δ. Βαργιάμθ διεξιχκθ τθλεφωνικά 

(και με προθγοφμενθ ανταλλαγι emails) ςτισ 25/11/2015. 

4) Τον κο Αλκιβιάδθ Ραπαδόπουλο, πρϊθν Ταμία και νυν μζλοσ τθσ Αντιπροςωπείασ τθσ 

ΡΕΔΜΕΔΕ, με τον οποίο θ ςυνζντευξθ διεξιχκθ αρχικά τθλεφωνικά ςτισ 17/11/2015 και 

ολοκλθρϊκθκε (με ενδιάμεςθ βεβαίωσ ανταλλαγι τθλεφωνθμάτων και emails) τθν 27θ 

Νοεμβρίου 2015. 

5) Τον κο Χριςτο Λζτςιο, Ρολιτικό Μθχανικό (MSc), Μζλοσ τθσ Διοίκθςθσ του ΣΤΥΕ - 

υπεφκυνο αςφαλιςτικϊν και εργαςιακϊν κεμάτων, με τον οποίο θ ςυνζντευξθ διεξιχκθ 

αρχικά τθλεφωνικά ςτισ 19/11/2015 και ολοκλθρϊκθκε (με ενδιάμεςθ ανταλλαγι 

ςχετικϊν emails και τθλεφωνθμάτων) τθν 27θ Νοεμβρίου 2015. [πρζπει να ςθμειωκεί 

ότι, αρχικά, θ επαφι ζγινε με τον κο Ανδρζα Στοϊμενίδθ, Πρόεδρο του ΣΤΥΕ, ο οποίοσ 

όμωσ λόγω πολλϊν ανειλθμμζνων υποχρεϊςεων αυτό το διάςτθμα δεν κατζςτθ δυνατό 

να παραχωριςει τθ ςυνζντευξθ και μασ παρζπεμψε ςτον κο Χρ. Λζτςιο, αντί αυτοφ] 

 

Αξίηει να αναφερκεί ότι, τόςο ο κοσ Αλκιβιάδθσ Ραπαδόπουλοσ (ΡΕΔΜΕΔΕ) όςο και ο κοσ 

Χριςτοσ Λζτςιοσ (ΣΤΥΕ) ερωτικθκαν εφ’ όλθσ τθσ φλθσ τθσ ζρευνασ, δθλ. οι ερωτιςεισ που 

τουσ τζκθκαν αφοροφςαν και τισ τρεισ ειδικότθτεσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ, εξ ου και το 

ςχετικά μεγάλο χρονικό διάςτθμα που παριλκε μεταξφ τθσ πρϊτθσ επαφισ και τθσ τελικισ 

αποςτολισ εκ μζρουσ τουσ των απαντιςεων ςτισ τεκείςεσ ερωτιςεισ. Επίςθσ, ότι ο μεν 

πρϊτοσ (Αλκ. Ραπαδόπουλοσ) ςτθν απάντθςθ των ερωτιςεων, ζχοντασ μεν τθν ςφαιρικι 

εποπτεία και γνωρίηοντασ το όλο πλαίςιο, βοθκικθκε εν τζλει από ςυναδζλφουσ του 

θλεκτρολόγουσ / μθχανολόγουσ μθχανικοφσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται, και οι οποίοι 

δραςτθριοποιοφνται κακθμερινά ςε μεγάλα ζργα ςτον χϊρο των καταςκευϊν και ζχουν 
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καλφτερθ εποπτεία, ο δε δεφτεροσ (ο κοσ Χρ. Λζτςιοσ) αναγκάςτθκε να πάρει προςωπικζσ 

ςυνεντεφξεισ (δια ηϊςθσ) από τον εκάςτοτε κατάλλθλο τεχνικό ι ςχετικό προϊςτάμενο 

μθχανικό (ωσ αποτζλεςμα, ο κοσ Λζτςιοσ απζςτειλε δφο ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια 

για κάκε ειδικότθτα, ζνα από τον ςχετικό τεχνικό και ζνα από τον αρμόδιο προϊςτάμενό 

του, ςφνολο ζξι).  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, και όςον αφορά τθν διαδικαςία που ακολουκικθκε για τθ διεξαγωγι 

των ςυνεντεφξεων (ςθμειϊνεται ότι οι δια ηϊςθσ διιρκεςαν γφρω ςτισ 1,5 ϊρεσ θ κάκε μία), 

ςτθν αρχι ζγινε μία ςφντομθ παρουςίαςθ του ζργου, των ςτόχων και των αναμενόμενων 

αποτελεςμάτων του. Στθ ςυνζχεια αναφζρκθκαν οι κανόνεσ διεξαγωγισ τθσ ςυνζντευξθσ, 

το είδοσ των προςδοκϊμενων πλθροφοριϊν που κα προκφψουν από τθν ζρευνα και τον 

τρόπο με τον οποίο κα αξιοποιθκοφν αυτζσ. Ακολοφκωσ ηθτικθκε από τουσ ερωτϊμενουσ 

να αναφζρουν οι ίδιοι κάποιεσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ που κεωροφν κρίςιμεσ ι/και 

αναδυόμενεσ για τισ ειδικότθτεσ ςτόχου, πάντα όςον αφορά τισ εργαςίεσ που ζχουν ωσ 

αντικείμενο (ςκοπό) τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των ςυςτθμάτων και τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα κτίρια. 

 

Επίςθσ, τζκθκε/αν υπόψθ των ςυνεντευξιαηομζνων θ/οι λίςτα/εσ με τισ επαγγελματικζσ 

δεξιότθτεσ που ςυντάχκθκαν από τον ςυντονιςτι για κάκε ειδικότθτα (ο πλθκυντικόσ εδϊ 

αφορά τισ δφο περιπτϊςεισ όπου οι ςυνεντευξιαηόμενοι ερωτικθκαν και για τισ τρεισ 

ειδικότθτεσ/επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ), και – ςτισ περιςςότερεσ 

των περιπτϊςεων - εμπλουτίςκθκαν από αυτοφσ (μετά από κατάλλθλθ τεκμθρίωςθ). Κατά 

τθ διάρκεια τθσ εκάςτοτε ςυνζντευξθσ οι δεξιότθτεσ ταξινομικθκαν ανάλογα με το βακμό 

κριςιμότθτασ και επάρκειασ / ζλλειψισ τουσ, ενϊ ηθτικθκε από τουσ ερωτϊμενουσ να 

τεκμθριϊςουν τουσ παράγοντεσ που προκαλοφν τθν επάρκεια ι τθν ζλλειψθ των εν λόγω 

δεξιοτιτων. Επιπλζον, από τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ ηθτικθκε να προτείνουν – πάντα 

ςφμφωνα με τθν εμπειρία τουσ – πικανζσ αναδυόμενεσ ειδικότθτεσ, αναφζροντασ και τουσ 

παράγοντεσ ανάδυςισ τουσ.  

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ επί τθσ λίςτασ και τθν ςχετικι τεκμθρίωςθ αυτισ, 

ακολοφκθςε ςυηιτθςθ πάνω ςε μια ςειρά κεμάτων όπωσ π.χ. τι ζχει αλλάξει ςθμαντικά τα 

τελευταία 1-2 χρόνια ςτθν ειδικότθτα Χ από πλευράσ δεξιοτιτων / ικανοτιτων / γνϊςεων, 

αν επρόκειτο να εκπαιδεφςουν τουσ υπαλλιλουσ τθσ ειδικότθτασ Χ ςε τι ακριβϊσ κα τουσ 

εκπαίδευαν, ποιοι είναι οι παράγοντεσ (εντόσ και εκτόσ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ) που 

επθρεάηουν τθν εξζλιξθ τθσ ειδικότθτασ, αν επρόκειτο να προςλάβουν κάποιον εργαηόμενο 

τθσ ειδικότθτασ Χ ποιεσ δεξιότθτεσ κα ζπρεπε αυτόσ να διακζτει, τι γνωςτικά ελλείμματα ι 

δεξιότθτεσ κεωροφν ότι ζχουν όςοι ζχουν προςλθφκεί ι ζχουν κάνει αίτθςθ πρόςλθψθσ για 

τθ ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα, κλπ. Τζλοσ, μία πολφ ςθμαντικι και ουςιαςτικι ερϊτθςθ που 

τζκθκε ςτισ ςυνεντεφξεισ ιταν το ποιεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ δεν περιλαμβάνονται ςτα 

υφιςτάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα ςιμερα ςτθν Ελλάδα. 

 

Πςον αφορά τθν ομάδα εςτίαςθσ, και ςε ςυνάρτθςθ με τουσ ςκοποφσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ζρευνασ, κρίκθκε ςκόπιμο ςε αυτιν να ςυμμετζχουν εκπρόςωποι των κοινωνικϊν φορζων, 

των επιχειριςεων και των εργαηομζνων, ενϊ επιδιϊχκθκε θ όςο το δυνατόν πιο ευρεία 

αντιπροςωπευτικότθτα εργαηομζνων, εργοδοτϊν και άλλων φορζων που είναι ςχετικοί με 

τισ υπό διερεφνθςθ ειδικότθτεσ, ευελπιςτϊντασ ότι με τον τρόπο αυτό κα αναδειχκοφν με 
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αποτελεςματικότερο τρόπο οι πικανζσ ελλείψεισ δεξιοτιτων και οι παράγοντεσ που τισ 

προκαλοφν, μζςω τθσ εμπειρίασ εργαηομζνων και εργοδοτϊν (που προκφπτει από τθν 

παραγωγικι διαδικαςία), αλλά και ςχετικϊν φορζων. Δόκθκε επίςθσ ιδιαίτερθ προςοχι 

ϊςτε θ ςφςταςθ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ να μθ δθμιουργεί κίνθτρα απόκρυψθσ πλθροφοριϊν 

ι μθ ειλικρινοφσ ζκφραςθσ γνϊμθσ, επιτυγχάνοντασ ταυτόχρονα μια ιςορροπία μεταξφ 

ςυνεκτικότθτασ-ομοιογζνειασ και πλουραλιςμοφ. 

 

Ζτςι, ςτθν ομάδα εςτίαςθσ προςκλικθκαν να ςυμμετάςχουν (με τθν αποςτολι ςχετικισ 

επιςτολισ-πρόςκλθςθσ, ςτθν οποία αναφερόταν και ο τόποσ και ο χρόνοσ διεξαγωγισ τθσ 

ςυνάντθςθσ) εκπρόςωποι των κοινωνικϊν φορζων, επιχειριςεων του κλάδου με διάφορεσ 

ςχζςεισ μεταξφ τουσ (προμθκευτζσ εξοπλιςμοφ / ςυςτθμάτων, πάροχοι υπθρεςιϊν, πελάτεσ 

–αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν) και των εργαηομζνων, κακϊσ και των αρμόδιων Υπουργείων 

(ΥΡΕΝ) και φορζων που εκπροςωποφν τα αρμόδια Υπουργεία (π.χ. ο ΟΑΕΔ και το ΚΑΡΕ). 

Επίςθσ, εκλικθςαν να ςυμμετάςχουν εμπειρογνϊμονεσ από Ρανεπιςτιμια / ερευνθτικοφσ 

φορείσ, αλλά και άλλοι εμπειρογνϊμονεσ γνϊςτεσ των ιδιαιτεροτιτων των ειδικοτιτων / 

επαγγελμάτων ςτόχου, κακϊσ και εκπρόςωποι του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (ΤΕΕ) – 

μζλθ των ςχετικϊν επιτροπϊν (μονίμων ι ειδικϊν) του ΤΕΕ. 

 

Θ ςυνάντθςθ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ για τισ Δεξιότθτεσ ςε κζματα Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ 

διεξιχκθ τθν Ρζμπτθ 19 Νοεμβρίου 2015 ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Σε αυτι 

ςυμμετείχαν οι εξισ: 

1) Αλζξανδροσ Φλζγγασ, Ρρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ Θλεκτροτεχνιτϊν Ελλάδοσ (ΟΘΕ – 

μζλοσ ΓΣΕΕ),  

2) Ιωάννθσ Βαςιλόπουλοσ, Γεν. Γραμματζασ τθσ Ομοςπονδίασ Μθχανικϊν και Θερμαςτϊν 

Ελλάδοσ (ΟΜΘΕ – μζλοσ ΓΣΕΕ), 

3) Χάρθσ Δοφκασ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, Τομζασ Θλεκτρικϊν Βιομθχανικϊν Διατάξεων και 

Συςτθμάτων Αποφάςεων - Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν & Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν 

του ΕΜΡ, 

4) Αριςτοτζλθσ Μπότηιοσ, ςυνεργάτθσ του Κζντρου Ανανεϊςιμων Ρθγϊν & Εξοικονόμθςθσ 

Ενζργειασ (ΚΑΡΕ), 

5) Ραναγιϊτθσ Στάπασ, Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ζνωςθσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Θζρμανςθσ-

Ενζργειασ (ΕΝ.Ε.ΕΡΙ.Θ.Ε.), 

6) Βαςίλειοσ Φοφρλασ, Μζλοσ Δ.Σ. τθσ ΕΝ.Ε.ΕΡΙ.Θ.Ε., 

7) Ακανάςιοσ Στρουμποφλθσ, Β' Αντιπρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ Βιοτεχνϊν Υδραυλικϊν 

Ελλάδασ (ΟΒΥΕ), 

8) Γιάννθσ Χατηθκωνςταντίνου, Υπ. Τφπου & Ειδικόσ Γραμματζασ τθσ ΟΒΥΕ, 

9) Αλζξανδροσ Κουηοφλογλου, Γεν. Γραμματζασ τθσ Ρανελλινιασ Ομοςπονδίασ Σωματείων 

Εργολθπτϊν Θλεκτρολόγων (ΡΟΣΕΘ), 

10) Ραντελισ Τςοκανισ, Ειδικόσ Γραμματζασ ΡΟΣΕΘ,  

11) Γεϊργιοσ Σαρρισ, Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ, εξωτερικόσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ 

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Τεχνικόσ ςφμβουλοσ τθσ ΡΟΣΕΘ και του ΕΙΑΧ, 
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12) Στυλιανόσ Μαμαλάκθσ, Αϋ Αντιπρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ Ψυκτικϊν Ελλάδοσ (Ο.Ψ.Ε.), 

13) Δθμιτριοσ Ρουλιάνοσ, εξωτερικόσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Τεχνικόσ 

ςφμβουλοσ τθσ ΟΨΕ, 

14) Γεϊργιοσ Ξθρόσ, εξωτερικόσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 

15) Χριςτίνα Τςιάμα, Στζλεχοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάλυςθσ Αγοράσ Εργαςίασ και Εργαςιακϊν 

Σχζςεων του Εκνικοφ Ινςτιτοφτου Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΕΙΕΑΔ), 

16) Αντϊνιοσ Αγγελάκθσ, Επιςτθμονικό ςτζλεχοσ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 

17) Κυριάκοσ Φιλίνθσ, μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ υποςτιριξθσ του ζργου εκ μζρουσ 

του ςυντονιςτι φορζα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ/ΓΣΕΒΕΕ, 

18) Χαράλαμποσ Μαλαματζνιοσ, Επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τθν ζρευνα ςτο 

δια-επαγγελματικό πεδίο «Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα κτίρια». 

 

Αρχικά, και μετά από τθν απαραίτθτθ “γνωριμία” / παρουςίαςθ των ςυμμετεχόντων, ζγινε 

μία ςφντομθ παρουςίαςθ τθσ Ρράξθσ και του Υπο-ζργου ςτο πλαίςιο του οποίου διεξάγεται 

θ ζρευνα, με αναφορά ςτο ςκοπό, τουσ ςτόχουσ και τα αναμενόμενα αποτελζςματα αυτϊν. 

Αναφζρκθκαν επίςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οι «κανόνεσ» διεξαγωγισ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ, 

το είδοσ των προςδοκϊμενων πλθροφοριϊν που κα προκφψουν από τθν ζρευνα τθσ 

ομάδασ εςτίαςθσ και ο τρόποσ με τον οποίον κα αξιοποιθκοφν αυτζσ, ενϊ δόκθκε και ο 

οριςμόσ τθσ δεξιότθτασ με ςυγκεκριμζνα παραδείγματα. Οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊκθκαν 

εξάλλου ότι θ ςυνεδρίαςθ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ θχογραφείται, για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

τιρθςθσ πρακτικϊν και τθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων. 

 

Ρερνϊντασ ςτθν κακαυτό ςυνεδρία τθσ ομάδασ εςτίαςθσ, αρχικά παρουςιάςτθκαν ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ οι λίςτεσ με τισ γενικζσ, τισ «ειδικζσ» επαγγελματικζσ και τισ αναδυόμενεσ 

δεξιότθτεσ. Αφοφ ζγινε μια παρουςίαςθ και ςχετικι ανάλυςθ των δεξιοτιτων (αρχικά οι 

γενικζσ και κατόπιν οι επαγγελματικζσ), ηθτικθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να εκφράςουν 

τθν άποψι τουσ ωσ προσ τθν πλθρότθτα τθσ εκάςτοτε λίςτασ (μόνο όμωσ για τισ ειδικζσ 

επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ), κακϊσ και για πικανζσ προςκικεσ που κα ικελαν να γίνουν ςε 

αυτζσ. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ των λιςτϊν ακολοφκθςε θ αξιολόγθςθ των δεξιοτιτων 

(γενικζσ και επαγγελματικζσ), όςον αφορά τθν κριςιμότθτα τθσ κάκε μίασ, τθν επάρκεια ι 

ζλλειψθ αυτισ, ενϊ ςυηθτικθκαν και οι παράγοντεσ που προκαλοφν τθν πικανι ζλλειψθ.  

 

Ρρζπει εδϊ να αναφερκεί ότι με τθ ςχετικι ςυηιτθςθ / διαβοφλευςθ παριλκε θ ϊρα και 

δεν είχαν ακόμθ εξαντλθκεί τα κζματα των ειδικϊν δεξιοτιτων ςε κζματα Εξοικονόμθςθσ 

Ενζργειασ των Θλεκτρολόγων και των Ψυκτικϊν, Ζτςι, ςυμφωνικθκε να διανεμθκοφν οι 

λίςτεσ (πίνακεσ) με τισ δεξιότθτεσ των δφο αυτϊν ειδικοτιτων ςτουσ παρευριςκόμενουσ και 

να υπάρξει μία δεφτερθ ςυνάντθςθ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ, ςτθν οποία οι ενδιαφερόμενοι κα 

προςζρχονταν κατά το δυνατόν πιο “προετοιμαςμζνοι” (δθλ. με επεξεργαςμζνεσ προτάςεισ 

για τισ ειδικζσ δεξιότθτεσ ςτα κζματα τθσ ΕΞΕ των ειδικοτιτων του θλεκτρολόγου και 

ψυκτικοφ, για τισ οποίεσ υπιρχε θ εκκρεμότθτα, τθν κριςιμότθτά τουσ κακϊσ και τον βακμό 

ζλλειψισ τουσ αλλά και τουσ παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ οφείλεται αυτι) προκειμζνου να 

καταςτεί δυνατι θ ολοκλιρωςθ των ςυηθτιςεων τθσ ομάδασ εργαςίασ με τον κατά τον 

δυνατόν πιο αποδοτικό τρόπο. 
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Μάλιςτα κακορίςτθκε θμζρα και ϊρα για τθ δεφτερθ αυτι ςυνάντθςθ, και ςυγκεκριμζνα θ 

Τρίτθ 24 Νοεμβρίου 2015 (με ϊρα ζναρξθσ: 16:00). Στθ ςυνάντθςθ αυτι κατ’ αρχιν ζγιναν 

όλεσ οι απαραίτθτεσ ςυηθτιςεισ, ηθτικθκαν οι αναγκαίεσ διευκρινιςεισ και εξαντλικθκαν 

όλα τα κζματα (ενϊ υπιρξε και γενικι ςυναίνεςθ) με τουσ δφο εκπροςϊπουσ τθσ ΡΟΣΕΘ 

που είχαν ςυμμετάςχει και ςτθν 1θ ςυνεδρία τθσ ομάδασ εςτίαςθσ. Στο ςθμείο αυτό πρζπει 

να αναφερκεί ότι οι εκπρόςωποι τθσ ΡΟΣΕΘ προςιλκαν ςτθ ςυνάντθςθ με επεξεργαςμζνθ 

λίςτα δεξιοτιτων για τουσ Εγκαταςτάτεσ Θλεκτρολόγουσ, θ οποία είχε προθγουμζνωσ 

κοινοποιθκεί ςτον εκπρόςωπο τθσ ΟΘΕ αλλά και ςτον εμπειρογνϊμονα επί θλεκτρολογικϊν 

κεμάτων, και υπιρξε θ ςχετικι ςυνεννόθςθ και προ-ςυμφωνία μεταξφ αυτϊν. Επίςθσ, ότι 

κοινοποιικθκαν από τον ςυντονιςτι τθσ ομάδασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οριςμζνα ςχόλια 

που είχαν ςτείλει εντωμεταξφ οι εκπρόςωποι τθσ ΕΝ.Ε.ΕΡΙ.Θ.Ε. (οι οποίοι είχαν εγκαίρωσ 

ειδοποιιςει για τθ μθ δυνατότθτα παρουςίασ τουσ ςτθ δεφτερθ αυτι ςυνάντθςθ), τα οποία 

ζγιναν και αυτά αποδεκτά από τουσ εκπροςϊπουσ του κλάδου.  

 

Επίςθσ, ςυνεχίςτθκε και ολοκλθρϊκθκε θ ςυηιτθςθ περί των κεμάτων που αφοροφν τισ 

αναγκαίεσ (επικυμθτζσ) δεξιότθτεσ ςε κζματα Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ για τθν ειδικότθτα 

των Ψυκτικϊν με τον κο Δ. Ρουλιάνο, ο οποίοσ επίςθσ παρευρζκθκε και ςυμμετείχε ςε αυτι 

τθ 2θ ςυνάντθςθ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ (ωσ εμπειρογνϊμονασ ςε κζματα γνϊςεων και 

δεξιοτιτων των ψυκτικϊν και άτυποσ επιςτθμονικόσ ςφμβουλοσ τθσ ςχετικισ Ομοςπονδίασ 

- ΟΨΕ). Ραρουςιάςτθκε θ νζα, επεξεργαςμζνθ από τον κο Ρουλιάνο λίςτα δεξιοτιτων των 

ψυκτικϊν, μεταφζρκθκαν από τον ςυντονιςτι τα ςχόλια που είχε εντωμεταξφ λάβει από 

τουσ εκπροςϊπουσ τθσ ΕΝ.Ε.ΕΡΙ.Θ.Ε. και του ΚΑΡΕ, δόκθκαν οι αναγκαίεσ διευκρινιςεισ, 

ςυμπλθρϊκθκαν τα όποια κενά και, ζτςι, υπιρξε και ςε αυτό το ςθμείο κοινι ςυναίνεςθ 

όλων των εμπλεκόμενων μερϊν. 
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7. Ανάλυςθ των δεδομζνων 

 

Σε αυτιν τθν ενότθτα περιγράφονται ςυνοπτικά τα βιματα που ακολουκικθκαν ϊςτε να 

αναλυκοφν κατά τρόπο αποτελεςματικό και εφχρθςτο για κάκε περαιτζρω χριςθ τουσ τα 

ποιοτικά δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν από τα προθγοφμενα ςτάδια (ςυνεντεφξεισ και ομάδα 

εςτίαςθσ) τθσ ζρευνασ. Ρρζπει εδϊ να ςθμειωκεί ότι, εκ των πραγμάτων, ςε κάκε ποιοτικι 

ζρευνα θ ζμφαςθ δίνεται ςτο γραπτό κείμενο, παρά ςτα αρικμθτικά δεδομζνα. Ωσ γραπτό 

κείμενο, ςτθν περίπτωςθ τθσ εν λόγω ζρευνασ, εννοείται το κείμενο που προζκυψε από τθν 

απομαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ κακϊσ και οι ςθμειϊςεισ που 

κρατικθκαν κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων που διεξιχκθςαν. 

 

Εν γζνει, θ ανάλυςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων περιλαμβάνει τθν προετοιμαςία και τθν 

οργάνωςθ όλων των δεδομζνων που ζχει καταφζρει να ςυλλζξει ο ερευνθτισ, τθ ςφμπτυξι 

τουσ ςε κζματα μζςω τθσ διαδικαςίασ κωδικοποίθςθσ αυτϊν και, τζλοσ, τθν απεικόνιςθ των 

ςυμπεραςμάτων είτε λεκτικά είτε με τθ μορφι πινάκων ι γραφθμάτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

ςφμφωνα με τθ ςχετικι βιβλιογραφία6, τα βιματα τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ ζχουν ωσ εξισ: 

1. Συλλογι και διαχείριςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων. 

2. Εμβάκυνςθ ςτα ποιοτικά δεδομζνα μζςω: 

α) Κωδικοποίθςθσ 

β) Υπομνθματιςμοφ 

γ) Ανάλυςθσ 

3. Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων. 

 

Ζτςι λοιπόν και εδϊ, το πρϊτο βιμα ςτθν ανάλυςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων αποτζλεςε θ 

ςυλλογι και διαχείριςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων. Ρρόκειται δθλαδι για το «ςυμμάηεμα» 

των διάφορων πθγϊν δεδομζνων, όπωσ για παράδειγμα τα αρχεία που είναι διακζςιμα 

από τθν ομάδα εςτίαςθσ (θχθτικά και κείμενα/ςθμειϊςεισ), οι ςθμειϊςεισ του ςυνεντευκτι 

ι/και των ςυντευξιαηόμενων, αλλά και οποιοδιποτε άλλο αρχείο ι μορφι δεδομζνων που 

είναι ςχετικά με τθν ζρευνα και ςυλλζχκθκαν κατά τθ διάρκειά τθσ. Ρρακτικά, ςε αυτό το 

ςτάδιο ςυλλζχκθκαν και καταγράφθκαν όλεσ οι ςθμειϊςεισ του ερευνθτι που κράτθςε 

κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων και απομαγνθτοφωνικθκε θ ςυνεδρία τθσ ομάδασ 

εςτίαςθσ. Στο τζλοσ αυτοφ του ςταδίου όλα τα δεδομζνα/ςτοιχεία πλζον βρίςκονταν ςε 

τάξθ προκειμζνου να προχωριςει απρόςκοπτα θ ανάλυςι τουσ.  

 

Ρολφ ςθμαντικό “εργαλείο” για τον ερευνθτι ςε αυτό το ςτάδιο τθσ ανάλυςθσ αποτζλεςε ο 

πίνακασ (ςε άλλθ ενότθτα προθγουμζνωσ αναφζρκθκε και ωσ “λίςτα”) που ςχεδιάςτθκε 

ζτςι ϊςτε να περιλάβει τισ δεξιότθτεσ (μαηί με τθ ςπουδαιότθτα, τθν επάρκεια και τουσ 

παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθν ζλλειψθ), ο οποίοσ ςυμπλθρϊκθκε τόςο κατά τθ διάρκεια 

των ςυνεντεφξεων, όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ ομάδασ εςτίαςθσ. Για τθν ολοκλιρωςθ του 

πίνακα (βλ. παρακάτω το ςχετικό υπόδειγμα) και τθν παρουςίαςθ του ςτθν ομάδα εςτίαςθσ 

χρθςιμοποιικθκαν και δεδομζνα που προζκυψαν κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων.  

 

                                                           
6
 βλ. ςχετικά το «Γενικό Μεκοδολογικό Οδθγό» *1+ 
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Πίνακασ 1: Πίνακασ δεξιοτιτων και ταξινόμθςισ τουσ 

 Κριςιμότθτα 

Δεξιότθτασ 
Ζλλειψθ Δεξιότθτασ 

Παράγοντασ 

ζλλειψθσ 

Παράγοντασ 

ανάδυςθσ 

  

 

i. Μεγάλθ  
ii. Μεςαία  
iii. Χαμθλι 

i. Επάρκεια  
ii. Μικρι ζλλειψθ  

iii. Μεγάλθ ζλλειψθ  

 
Ραράγοντεσ 

Α-Η* 

 
Ραράγοντεσ 

Α-Η* 

 

 

 

 

Α. Βαςικζσ 

Δεξιότθτεσ 

Βαςικι Δεξιότθτα 1     

Βαςικι Δεξιότθτα 2     

Βαςικι Δεξιότθτα 3     

Βαςικι Δεξιότθτα 4     

Βαςικι Δεξιότθτα 5     

Βαςικι Δεξιότθτα 6     

Βαςικι Δεξιότθτα 7     

Βαςικι Δεξιότθτα 8     

 

 

 

 

Β. Επαγγελματικζσ 

Γενικι Επαγγελματικι 1     

Γενικι Επαγγελματικι 2     

Γενικι Επαγγελματικι 3     

Γενικι Επαγγελματικι 4     

Γενικι Επαγγελματικι 5     

Γενικι Επαγγελματικι 6     

Γενικι Επαγγελματικι 7     

Γενικι Επαγγελματικι 8     

 

Αναδυόμενεσ 

Δεξιότθτεσ 

Νζα αναδυόμενθ δεξιότθτα 

1 

    

Νζα αναδυόμενθ δεξιότθτα 

2 

    

 

* Παράγοντεσ Α-Η 

 Οικονομία και διεκνζσ περιβάλλον 

 Τεχνολογία και Καινοτομία 

 Διεκνισ και εγχϊριοσ ανταγωνιςμόσ 

 υκμιςτικό πλαίςιο 

 Ρεριβάλλον 

 Άλλοι παράγοντεσ (ειδικοί ανάλογα με τον κλάδο) 

 

Ο εν λόγω πίνακασ αναλφκθκε (ςε ςυνδυαςμό με τισ απομαγνθτοφωνθμζνεσ ςθμειϊςεισ) 

και ακολοφκθςε θ ςφνταξθ του πίνακα «κατάταξθσ» που παρουςιάηεται ςτθν επόμενθ 

ενότθτα, μαηί με τα υπόλοιπα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. Στο ςτάδιο τθσ εμβάκυνςθσ 

τϊρα, ο ερευνθτισ εντρφφθςε ςτα δεδομζνα που είχε ςτθ διάκεςι του χρθςιμοποιϊντασ 

ωσ κφρια εργαλεία γι’αυτό τθν κωδικοποίθςθ, τον υπομνθματιςμό και τθ δθμιουργία 

διαγραμμάτων και τυπολογιϊν, τα οποία τον βοικθςαν να προχωριςει ςτθ διερεφνθςθ 

των ερευνθτικϊν του υποκζςεων.  

 

Θ κωδικοποίθςθ αποτζλεςε το πρϊτο ουςιαςτικό βιμα ςτο οποίο προζβθ ο ερευνθτισ για 

να κατανοιςει καλφτερα τα δεδομζνα που είχε ςυλλζξει. Ο ςκοπόσ τθσ κωδικοποίθςθσ ιταν 

θ κατθγοριοποίθςθ ι ταξινόμθςθ του κειμζνου με κάποιο ςφςτθμα ανάκτθςθσ, οφτωσ ϊςτε 

να μπορεί ο ερευνθτισ να ανακτιςει εφκολα τθν διακζςιμθ πλθροφορία ςε οποιαδιποτε 
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μελλοντικι ςτιγμι. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, και όςον αφορά τισ ςθμειϊςεισ των 

ςυνεντεφξεων και τθσ ομάδασ εςτίαςθσ, εφαρμόςτθκε το εξισ: 

κωδικοποίθςθ = παράκεςθ ενόσ μικροφ τίτλου ςε κάκε λζξθ ι φράςθ ςφμφωνα με το ποφ 

κεωρείται ότι αντιςτοιχεί ςτθν ζρευνα (π.χ. Χριςθ του προγράμματοσ WORD για τθν 

ςφνταξθ ευχαριςτιριασ επιςτολισ  κωδικοποίθςθ "γενικι δεξιότθτα") 

 

Ζτςι, θ κωδικοποίθςθ βοικθςε τον ερευνθτι να ανακαλφψει τα μοτίβα μεταξφ των 

δεδομζνων και να κατανοιςει καλφτερα το φαινόμενο το οποίο μελζτθςε. Ρζραν όλων των 

άλλων, κωδικοποίθςθ χρθςιμοποιικθκε και για τισ δεξιότθτεσ, και ςυγκεκριμζνα τόςο τισ 

‘γενικζσϋ όςο και τισ ‘ειδικζσ’ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ που εξετάςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ 

ζρευνασ για τισ τρεισ ειδικότθτεσ / επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτόχουσ, κακϊσ λόγω 

του μεγάλου πλικουσ των εξεταηόμενων δεξιοτιτων και τισ διάκριςθσ μεταξφ ειδικοτιτων 

ιταν κάτι παραπάνω από αναγκαίο να γίνει αυτό (βλ. Ενότθτα 8, ςτθν παρουςίαςθ που 

χρθςιμοποιείται για τισ δεξιότθτεσ). 

 

Είναι ςυνετό και αναγκαίο να κρατοφνται ςθμειϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ποιοτικισ 

ζρευνασ μιασ και ο ερευνθτισ, μζςα από αυτι τθ διαδικαςία, αναπτφςςει ακόμα 

περιςςότερο τθν ανάλυςι του. Ο τρόποσ που κρατοφνται ςθμειϊςεισ, διαφζρει από άτομο 

ςε άτομο και προςαρμόηεται ανάλογα με το ςκοπό για τον οποίο κρατοφνται οι ςθμειϊςεισ. 

Ο υπομνθματιςμόσ αφορά τθ ςυγγραφι υπομνθμάτων που εντάςςονται ςτα δεδομζνα 

ανάλυςθσ ςτθν ποιοτικι ζρευνα, τα οποία εν γζνει περιγράφουν ι ορίηουν ζννοιεσ, 

αντιμετωπίηουν μεκοδολογικά ηθτιματα ι περιζχουν αρχικζσ κεωρθτικζσ διατυπϊςεισ. Για 

τθν παροφςα ζρευνα, ςτισ ςθμειϊςεισ που κρατικθκαν τόςο κατά τισ ςυνεντεφξεισ όςο και 

κατά τθ διάρκεια τθσ ομάδασ εςτίαςθσ εφαρμόςτθκε το εξισ: 

Υπομνθματιςμόσ = τιρθςθ ςθμειϊςεων ςε ςχζςθ με τον κωδικό (π.χ. Χριςθ του 

προγράμματοσ WORD για τθν ςφνταξθ ευχαριςτιριασ επιςτολισ --> κωδικοποίθςθ "γενικι 

δεξιότθτα" --> υπομνθματιςμόσ "Σθμείωςθ: θ δεξιότθτα αυτι αναφζρεται ςε βαςικζσ 

γνϊςεισ πλθροφορικισ και νζων τεχνολογιϊν") 

 

Ακολουκϊντασ μια διαδικαςία κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ θ οποία κάκε 

άλλο παρά ωσ μθχανιςτικι μπορεί να χαρακτθριςτεί, ο ερευνθτισ φτάνει ςτο τελευταίο 

ςτάδιο τθσ εργαςίασ του, τθν τελικι ανάλυςθ, θ οποία ακολουκεί και αυτι μια παρόμοια με 

όλθ τθν προθγοφμενθ ποιοτικι ανάλυςθ διαδικαςία. Σε αυτιν ο ερευνθτισ προςπακεί με 

κάκε τρόπο να ζρκει πλθςιζςτερα ςτθ λφςθ του προβλιματοσ που αποτελεί το αντικζιμενο 

τθσ ζρευνάσ του. Κάτι που είκιςται να κάνει ο ερευνθτισ ςε αυτι τθ φάςθ τθσ ποιοτικισ 

ανάλυςθσ είναι το να κοιτάηει για πικανά επαναλαμβανόμενα μοτίβα, δθλαδι εάν κάποια 

γεγονότα επαναλαμβάνονται ςυςτθματικά ι εάν υπάρχει κάποιο κοινό μοτίβο ακόμα και ςε 

διαφορετικισ φφςεωσ γεγονότα. Ρράγματι, κατά τθν ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ εν λόγω 

ζρευνασ εντοπίςκθκε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο ςτουσ παράγοντεσ ζλλειψθσ των 

γενικϊν και επαγγελματικϊν δεξιοτιτων, και πιο ςυγκεκριμζνα το κζμα “ζλλειψθσ τθσ 

κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ”. 

 

Τζλοσ, πρζπει να αναφερκεί ότι, για τθν απεικόνιςθ των αποτελεςμάτων/ςυμπεραςμάτων 

χρθςιμοποιικθκαν μόνο οι “Ρίνακεσ τελικισ κατάταξθσ” (βλ. Ρίνακεσ 2 – 4 ςτθν επόμενθ 

Ενότθτα). Θ αλικεια είναι ότι υπιρξε κατ’ αρχιν μία ςκζψθ για τθ χριςθ γραφθμάτων, 
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αλλά τελικά δεν προζκυψε θ βαςικι ιδζα γφρω από τθν οποία κα μποροφςε να δομθκεί μια 

κατάλλθλθ γραφικι απεικόνιςθ των ςτοιχείων και θ οποία κα ζφερνε τα επικυμθτά 

αποτελζςματα όςον αφορά τθν κατανόθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ (λόγω τθσ 

πλθκϊρασ των διαφορετικϊν / ετερόκλθτων ςτοιχείων που ζπρεπε να γίνει θ ανάλυςι 

τουσ). Εξάλλου, δεν χρθςιμοποιικθκε κάποιο εξειδικευμζνο λογιςμικό για τθν ανάλυςθ των 

δεδομζνων. 
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8. Αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 

 

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε ςε προθγοφμενεσ ενότθτεσ, υπιρξαν δεκατζςςερισ (14) “γενικζσ 

δεξιότθτεσ”, οι οποίεσ είχαν τεκεί εκ των προτζρων για εξζταςθ από κοινοφ από τθν 

επιςτθμονικι ομάδα που ςυνζταξε τον «Γενικό Μεκοδολογικό Οδθγό». Ραρότι θ εξζταςθ 

αυτϊν των “γενικϊν δεξιοτιτων” (που ουςιαςτικά είναι “Ικανότθτεσ”) ζχει νόθμα όταν 

μελετάται «κάκετα» ζνα επάγγελμα / μια ειδικότθτα (ςτθν περίπτωςθ αυτι ζχει όντωσ αξία 

να εξεταςκοφν πζρα από τισ βαςικζσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και κάποιεσ άλλεσ λίγο πιο 

“γενικζσ δεξιότθτεσ”, όπωσ και οι δεξιότθτεσ που απαιτοφν γνωςιακό υπόβακρο, δθλαδι 

“Γνϊςεισ”), για λόγουσ πλθρότθτασ και ομοιομορφίασ με τισ υπόλοιπεσ ζρευνεσ που 

διεξάγονται παράλλθλα ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω Ρράξθσ, κρίκθκε ςκόπιμο (τελικά) να 

ςυμπεριλθφκοφν και αυτζσ ςτθν ζρευνα που διεξιχκθ για τισ ‘ειδικζσ’ δεξιότθτεσ ςτα 

ςχετικά με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ κζματα των τριϊν ειδικοτιτων ςτόχου.  

 

Οι “γενικζσ δεξιότθτεσ” που εξετάςκθκαν (ζνα ςετ για κάκε μία από τισ τρεισ ειδικότθτεσ 

ςτόχουσ τθσ παροφςασ ζρευνασ), οι οποίεσ για λόγουσ κωδικοποίθςθσ ςυνοδεφονται από το 

πρόκεμα “Γ”, ιταν οι εξισ: 

Γ1. Καλι γνϊςθ και χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 

Γ2. Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν 

Γ3. Αρικμθτικι ικανότθτα 

Γ4. Βαςικζσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ 

Γ5. Εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ 

Γ6. Ικανότθτα να μακαίνει νζα πράγματα 

Γ7. Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα 

Γ8. Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ 

Γ9. Επίλυςθ προβλθμάτων 

Γ10. Δθμιουργικότθτα 

Γ11. Εργαςία ςε ομάδα 

Γ12. Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ 

Γ13. Επιχειρθματικό πνεφμα 

Γ14. Οργανωτικζσ Ικανότθτεσ. 

 

Αντίςτοιχα και ςφμφωνα με τθ διαδικαςία/μεκοδολογία που αναφζρκθκε ςε προθγοφμενεσ 

ενότθτεσ, καταρτίςτθκαν λίςτεσ “ειδικϊν” επαγγελματικϊν δεξιοτιτων για κάκε μία από τισ 

ειδικότθτεσ / επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ 

ζρευνασ. Σε κάκε περίπτωςθ τονίηεται ο επικετικόσ προςδιοριςμόσ “ειδικζσ” όςον αφορά 

τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, κακϊσ αυτζσ είναι μεν δεξιότθτεσ τισ οποίεσ κα πρζπει να 

διακζτουν οι εργαηόμενοι των τριϊν ειδικοτιτων/επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων ςτόχου, 

από τθν άλλθ όμωσ αφοροφν ειδικά κάποιεσ εργαςίεσ τουσ που εάν υλοποιθκοφν ςωςτά κα 

επιφζρουν τθν επικυμθτι εξοικονόμθςθ ενζργειασ (π.χ. με τθν αντικατάςταςθ κάποιου 
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ενεργοβόρου εξοπλιςμοφ από κάποιον άλλο με καλφτερθ αποδοτικότθτα), ενϊ κάποιοι από 

τουσ εργαηόμενουσ ςτισ εν λόγω ειδικότθτεσ μπορεί να μθν κατανοοφν καν τισ επιπτϊςεισ 

που μπορεί να ζχουν οι εργαςίεσ τουσ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ (ι και νεροφ) ενόσ 

κτιρίου. 

 

Πςον αφορά τισ “ειδικζσ” επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ ςε κζματα Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ 

των 2 ειδικοτιτων ςτόχουσ τθσ ζρευνασ, υπενκυμίηεται - ςφμφωνα με όςα αναφζρκθκαν 

λεπτομερϊσ ςτθν Ενότθτα 6 τθσ παροφςασ μελζτθσ – ότι κατ’ αρχιν ο ερευνθτισ (βαςικόσ 

εμπειρογνϊμονασ) ςυνζταξε τρεισ λίςτεσ δεξιοτιτων (μία για κάκε μία ειδικότθτα ςτόχου) 

βάςει των πθγϊν που χρθςιμοποίθςε και που αναφζρονται αναλυτικά ςτθν Ενότθτα 3. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, οι ςχετικζσ με τισ εργαςίεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα κτίρια δεξιότθτεσ 

που προζκυψαν κατ’ αυτόν τον τρόπο ιταν οκτϊ (8) για τουσ Υδραυλικοφσ, οκτϊ (8) για 

τουσ Θλεκτρολόγουσ και δζκα (10) για τουσ Ψυκτικοφσ (ςυνολικά δθλαδι προζκυψαν 26 

ειδικζσ δεξιότθτεσ για τισ 3 ειδικότθτεσ). Στθ ςυνζχεια, διεξιχκθςαν οι προβλεπόμενεσ (θμι-

δομθμζνεσ) ςυνεντεφξεισ με γνϊςτεσ του κλάδου, κατά τισ οποίεσ ζγιναν κάποιεσ προτάςεισ 

για ςχετικζσ δεξιότθτεσ από τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ, που όμωσ περιλαμβάνονταν ιδθ 

ςτθν λίςτα που είχε δθμιουργθκεί (ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ μία υφιςτάμενθ ςτθν αρχικι 

λίςτα δεξιότθτα προςδιορίςτθκε με διαφορετικό λεκτικό). Για τισ αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ 

δεν υπιρξε κάποια ουςιαςτικι πρόταςθ από τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ. 

 

Ζχοντασ “οριςτικοποιιςει” (ςε πρϊτθ φάςθ βεβαίωσ) τισ λίςτεσ των ειδικϊν δεξιοτιτων ςτα 

δφο προθγοφμενα βιματα (προςωπικι λίςτα του εμπειρογνϊμονα και ό,τι προζκυψε από 

τισ ςυνεντεφξεισ), ςτο επόμενο ςτάδιο τζκθκαν οι εν λόγω λίςτεσ με τισ “ειδικζσ” δεξιότθτεσ 

(επαγγελματικζσ κατά βάςθ, κακϊσ δεν είχαν προκφψει αναδυόμενεσ, όπωσ αναφζρκθκε) 

υπόψθ των ςυμμετεχόντων ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, ϊςτε να γίνει ζλεγχοσ, ςχολιαςμόσ ι/και 

τροποποίθςθ κάποιων από αυτζσ από πλευράσ τουσ. Ζτςι, πράγματι υπιρξε μια διαδικαςία 

αλλαγισ του τρόπου παρουςίαςθσ κάποιων δεξιοτιτων, ενϊ κατά τθ φάςθ αυτι προζκυψε 

ότι και κάποιεσ άλλεσ / νζεσ (με τθν ζννοια ότι δεν υπιρχαν ςτισ λίςτεσ που τζκθκαν προσ 

διαβοφλευςθ) δεξιότθτεσ ζπρεπε και μποροφςαν να ενςωματωκοφν ςτισ υφιςτάμενεσ 

λίςτεσ (κατά βάςθ προζκυψαν από το διαχωριςμό και τθν περαιτζρω διευκρίνθςθ κάποιων 

από τισ υφιςτάμενεσ ςτισ λίςτεσ δεξιοτιτων). Μετά από τθ ςχετικι ςυηιτθςθ που διεξιχκθ 

και με τθ ςυναίνεςθ-ςυμφωνία όλων των ςυμμετεχόντων, θ τελικι λίςτα των “ειδικϊν” (για 

τισ ανάγκεσ ορκισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν που ςχετίηονται με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ) 

επαγγελματικϊν δεξιοτιτων των Υδραυλικϊν εμπλουτίςκθκε με μία ακόμα δεξιότθτα, ενϊ 

οι άλλεσ δφο παρζμειναν ωσ είχαν, τουλάχιςτον ωσ προσ τον αρικμό των αναγκαίων και 

επικυμθτϊν “ειδικϊν” δεξιοτιτων. 

 

Ζτςι, για τουσ Τεχνίτεσ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων οι (βαςικζσ) επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ 

που πρζπει να διακζτουν για τθν ορκι εκτζλεςθ των εργαςιϊν που ςχετίηονται με κζματα 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι/και νεροφ, οι οποίεσ για λόγουσ κωδικοποίθςθσ ςτθ ςυνζχεια 

ςυνοδεφονται από το πρόκεμα “Υ”, όπωσ προζκυψαν από τθν ανάλυςθ, ιταν οι εξισ: 

Υ1. Αναγνϊριςθ των νζων τεχνολογιϊν ι/και εξοπλιςμοφ για το ηεςτό νερό χριςθσ (ΗΝΧ) 

που οδθγοφν ςε εξοικονόμθςθ ενζργειασ ι/και νεροφ. 

Υ2. Ρροςδιοριςμόσ του ενεργειακοφ οφζλουσ από τθ χριςθ εναλλακτικϊν ςυςτθμάτων 

παραγωγισ ΗΝΧ. 
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Υ3. Αποτελεςματικι εκτζλεςθ του ςχεδιαςμοφ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων με ςτόχο 

τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςισ τουσ. 

Υ4. Υδραυλικι ρφκμιςθ και εξιςορρόπθςθ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων (με λιψθ των 

απαραίτθτων μετριςεων). 

Υ5. Επιλογι των κατάλλθλων και πιςτοποιθμζνων υλικϊν και διαςτάςεων για τισ 

ςωλθνϊςεισ και τισ προςαρμογζσ με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και νεροφ. 

Υ6. Καταςκευι και τοποκζτθςθ των υλικϊν κερμομόνωςθσ επί των ςωλινων (με επιλογι 

του κατάλλθλου πάχουσ κερμομόνωςθσ των ςωλθνϊςεων). 

Υ7. Επιλογι των κατάλλθλων εξαρτθμάτων και διατάξεων ελζγχου ςτισ υδραυλικζσ 

εγκαταςτάςεισ με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ / νεροφ, αλλά και τθ διαχείριςθ 

των υδάτων (ςυλλογι βρόχινου νεροφ και ανακφκλωςθ και διαχείριςθ των αποβλιτων 

υδάτων). 

Υ8. Τεκμθρίωςθ ςτον πελάτθ των επιλογϊν για υλικά και εξαρτιματα (με πιςτοποίθςθ), με 

ζμφαςθ ςτισ δυνατότθτεσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ και νεροφ 

Υ9. Ζλεγχοσ - παρακολοφκθςθ - ςυντιρθςθ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων–ςυςτθμάτων 

και ςωςτόσ κακαριςμόσ (περιοδικά) των δικτφων κζρμανςθσ. 

 

Αντίςτοιχα, για τουσ Εγκαταςτάτεσ Θλεκτρολόγουσ οι επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ (για τισ 

εργαςίεσ τουσ που ζχουν άμεςθ επίπτωςθ ςτθν ΕΞΕ) που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ, οι 

οποίεσ για λόγουσ κωδικοποίθςθσ ςυνοδεφονται από το πρόκεμα “Θ”, ιταν οι εξισ: 

Θ1. Εγκατάςταςθ, θλεκτρικι ςφνδεςθ, κζςθ ςε λειτουργία και τεκμθρίωςθ επιλογισ 

μετρθτϊν (θλεκτρικισ ενζργειασ, νεροφ, αερίου, κερμικισ ενζργειασ, επιτθρθτϊν 

κατανάλωςθσ) και διαςφνδεςθ θλεκτρικϊν φορτίων. 

Θ2. Εγκατάςταςθ, ρφκμιςθ, αξιολόγθςθ ςυςτθμάτων βελτίωςθσ του ςυντελεςτι ιςχφοσ. 

Θ3. Εντοπιςμόσ των απαιτιςεων θλεκτρικισ κατανάλωςθσ μιασ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ 

και επιλογι των ςυςτθμάτων ελζγχου και διαχείριςθσ για τθν επίτευξθ ενεργειακισ 

αποδοτικότθτασ. 

Θ4. Επιλογι και εγκατάςταςθ των θλεκτρολογικϊν υλικϊν για τα θλεκτρικά κυκλϊματα 

μιασ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Θ5. Επιλογι υλικϊν, προγραμματιςμόσ και κζςθ ςε λειτουργία ζξυπνων θλεκτρικϊν 

εγκαταςτάςεων για τθν ενεργειακι διαχείριςθ κτιρίων. 

Θ6. Εγκατάςταςθ και ρφκμιςθ ςυςτθμάτων δομθμζνθσ καλωδίωςθσ, ςυςτθμάτων power 

line και αςφρματων ςυςτθμάτων για μετάδοςθ ενεργειακϊν δεδομζνων. 

Θ7. Ρροςδιοριςμόσ τθσ επίπτωςθσ ςτθν κατανάλωςθ των ςυςτθμάτων φωτιςμοφ, 

κζρμανςθσ, ψφξθσ, εξαεριςμοφ και διαχείριςθ θλεκτρικϊν φορτίων για εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ. 

Θ8. Ραροχι ςυμβουλϊν, ιδεϊν και λφςεων ςτουσ πελάτεσ ςχετικά με τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ από θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ και ςυςκευζσ (οι οποίεσ πρζπει πάντοτε να 

είναι ςυμβατζσ με τισ Οδθγίεσ και τουσ Κανονιςμοφσ). 
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Τζλοσ, για τον Τεχνικό ψυκτικό (ςφμφωνα με τθν ορολογία του αντίςτοιχου Επαγγελματικοφ 

Ρεριγράμματοσ) οι επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ για τισ εργαςίεσ του που άπτονται κεμάτων 

ΕΞΕ που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ - οι οποίεσ για λόγουσ κωδικοποίθςθσ ςτθ ςυνζχεια 

ςυνοδεφονται από το πρόκεμα “Ψ” - ιταν οι εξισ: 

Ψ1. Εφαρμογι - εγκατάςταςθ - ρφκμιςθ ψυκτικϊν μθχανθμάτων, του δικτφου μεταφοράσ 

του ψυκτικοφ μζςου, κακϊσ και των εξαρτθμάτων, μθχανιςμϊν και αυτοματιςμϊν των 

κλιματιςτικϊν εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τουσ κανονιςμοφσ.  

Ψ2. Εφαρμογι τθσ προβλεπόμενθσ κερμομόνωςθσ ςτο δίκτυο ςωλθνϊςεων μεταφοράσ 

του ψυκτικοφ μζςου και ςε μθχανιςμοφσ- εξαρτιματα τθσ εγκατάςταςθσ. 

Ψ3. Χειριςμόσ εξειδικευμζνων ψθφιακϊν μόνιμων ι φορθτϊν οργάνων και ςυςκευϊν για 

τον ζλεγχο, τθν αξιολόγθςθ και ρφκμιςθ τθσ λειτουργίασ των κλιματιςτικϊν μονάδων. 

Ψ4. Ρρογραμματιςμόσ και εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ανάλογα με τθ χριςθ, τον 

τρόπο λειτουργίασ και τθ κζςθ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Ψ5. Εφαρμογι ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ υψθλισ απόδοςθσ (VRV, VRF, 

VAV, πολυηωνικά, ανάκτθςθ κερμότθτασ, εναλλάκτεσ κερμότθτασ, εξοικονομθτζσ 

αζρα, κλπ.). 

Ψ6. Εφαρμογι κφκλου εξοικονόμθςθσ (free cooling), όταν οι ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και 

υγραςίασ του εξωτερικοφ αζρα το επιτρζπουν. 

Ψ7. Εφαρμογι τεχνολογιϊν ψυκτϊν απορρόφθςθσ (ζλεγχοσ τθσ δυνατότθτασ τροφοδοςίασ 

του ψφκτθ απορρόφθςθσ από μονάδα ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ). 

Ψ8. Εκτίμθςθ των ψυκτικϊν φορτίων για τον ζλεγχο του μεγζκουσ των ςυςκευϊν (κάλυψθ 

πραγματικϊν αναγκϊν, αποφυγι υπερδιαςταςιολόγθςθσ). 

Ψ9. Εκτίμθςθ του κατάλλθλου τφπου κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τισ 

κερμικζσ ανάγκεσ του κάκε χϊρου του κτιρίου. 

Ψ10. Εκτίμθςθ τθσ παροχισ μάηασ-όγκου, τθσ ταχφτθτασ και των διαςτάςεων του δικτφου 

αεραγωγϊν του κλιματιηόμενου αζρα για τθν επίτευξθ ςτθν πράξθ τθσ αποδοτικισ 

λειτουργίασ τθσ κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ. 

 

Το επόμενο ςτάδιο τθσ ανάλυςθσ αφοροφςε τθν αξιολόγθςθ των δεξιοτιτων (14 γενικζσ και 

9 / 8 / 10 ‘ειδικζσ’ επαγγελματικζσ για τουσ υδραυλικοφσ / θλεκτρολόγουσ / ψυκτικοφσ, 

αντίςτοιχα) ανάλογα με το βακμό κριςιμότθτάσ τουσ και το βακμό ζλλειψθσ-επάρκειάσ 

τουσ, ενϊ ζγινε και μια προςπάκεια ςφνδεςθσ του βακμοφ ζλλειψθσ με τουσ παράγοντεσ 

που εξετάηονται ςτθν ζρευνα. Ζτςι, όςον αφορά τθν «κριςιμότθτα τθσ δεξιότθτασ» (δθλαδι 

το κατά πόςο θ δεξιότθτα είναι κρίςιμθ για τθν αποτελεςματικι και πλιρθ εκτζλεςθ των 

απαιτοφμενων εργαςιϊν του εκάςτοτε επαγγζλματοσ) εξετάςκθκε εάν θ εκάςτοτε 

δεξιότθτα είναι: 

α) Μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ (ΜΕΓΑΛΘ), 

β) Μεςαίασ ςπουδαιότθτασ (ΜΕΣΑΙΑ), ι 

γ) Χαμθλισ ςπουδαιότθτασ (ΧΑΜΘΛΘ) 
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Αντίςτοιχα, και όςον αφορά τθν «ζλλειψθ τθσ δεξιότθτασ», δθλαδι τθ δυςκολία κάλυψθσ 

τθσ δεξιότθτασ από το εργατικό δυναμικό, είτε εντόσ είτε εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ, εξετάςκθκε 

το κατά πόςο το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ εκάςτοτε ειδικότθτασ ςτόχου ωσ προσ τθν κάκε 

δεξιότθτα: (α) είναι επαρκϊσ καταρτιςμζνο (ΕΡΑΚΕΙΑ), ι εάν θ εν λόγω δεξιότθτα είναι: (β) 

ςε μικρι ζλλειψθ (ΜΙΚΘ ΕΛΛΕΙΨΘ), ι (γ) ςε μεγάλθ ζλλειψθ (ΜΕΓΑΛΘ ΕΛΛΕΙΨΘ). Ακόμθ, 

εξετάςκθκαν οι παράγοντεσ που προκαλοφν (ι ζχουν προκαλζςει) τθν παρατθροφμενθ 

ζλλειψθ. Δθλαδι ηθτικθκε από τουσ γνϊςτεσ του αντικειμζνου / του κλάδου / τθσ αγοράσ 

να εκφζρουν ςχετικά τθν άποψι τουσ και να επιλζξουν τον καταλλθλότερο μζςα από τθν 

εξισ λίςτα παραγόντων:  

α. Ανάπτυξθ εγχϊριασ και παγκόςμιασ οικονομίασ 

β. Τεχνολογία και Καινοτομία 

γ. Διεκνισ και εγχϊριοσ ανταγωνιςμόσ 

δ. υκμιςτικό πλαίςιο 

ε. Ρεριβάλλον 

ςτ. Άλλοσ παράγοντασ (ειδικοί ανάλογα με τον κλάδο και το επάγγελμα). 

  

Θ διαδικαςία αυτι ακολουκικθκε τόςο ςτισ θμι-δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ που ζγιναν ςτο 

πλαίςιο τθσ ζρευνασ, όςο και κατά τθ διάρκεια (ςυγκεκριμζνα ςτο 2ο μζροσ) τθσ ςυνεδρίασ 

τθσ ομάδασ εςτίαςθσ. Μία διαφορά όμωσ είναι ότι ςτισ θμι-δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ δεν 

εξετάςκθκαν ςχεδόν κακόλου οι γενικζσ δεξιότθτεσ (Ικανότθτεσ). Αντικζτωσ, ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ δεν κατζςτθ δυνατό – λόγω ζλλειψθσ χρόνου - να γίνει πολφ αναλυτικι ςυηιτθςθ 

γφρω από όλα τα άλλα κζματα γενικϊτερου ενδιαφζροντοσ για τθν εκάςτοτε ειδικότθτα / 

επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςτόχου, τα οποία ςυηθτικθκαν ςτισ ςυνεντεφξεισ, όπωσ 

αυτά που αναφζρκθκαν ςτθν Ενότθτα 6 (π.χ. ςθμαντικζσ αλλαγζσ τα τελευταία 1-2 χρόνια 

ςτθν ειδικότθτα ενδιαφζροντοσ από πλευράσ δεξιοτιτων / ικανοτιτων / γνϊςεων, ποιοι 

είναι οι παράγοντεσ που εν γζνει επθρεάηουν τθν εξζλιξθ τθσ ειδικότθτασ, ποιεσ δεξιότθτεσ 

κα ζπρεπε να διακζτει κάποιοσ εργαηόμενοσ τθσ ειδικότθτασ Χ για να μπορζςει να 

προςλθφκεί, τι γνωςτικά ελλείμματα ι δεξιότθτεσ ζχουν όςοι ζχουν προςλθφκεί τελευταία 

για τθ ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα, κλπ). 

 

Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ 

και ταξινόμθςθσ / κατάταξθσ των δεξιοτιτων για τισ τρεισ ειδικότθτεσ / επαγγελματικζσ 

δραςτθριότθτεσ που αποτελοφν αντικείμενο τθσ ζρευνασ, όπωσ προζκυψαν κατά βάςθ από 

τισ ςυηθτιςεισ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ. Σθμειϊνεται ότι, ςτουσ παρακάτω πίνακεσ κατάταξθσ 

οι δεξιότθτεσ ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ του πίνακα (οι οποίεσ κατ’ αρχιν ζχουν χωριςτεί ςε 

ομάδεσ ανά βακμό ςπουδαιότθτασ) ζχουν παρατεκεί όχι με τθ ςειρά που εμφανίςτθκαν 

ςτισ διάφορεσ λίςτεσ / πίνακεσ (π.χ. παραπάνω), αλλά βάςει του βακμοφ επάρκειασ ι/και-

ζλλειψισ τουσ. Ζτςι, ςτθν 3θ ςτιλθ των πινάκων παρατίκενται πρϊτα οι δεξιότθτεσ ςτισ 

οποίεσ εντοπίηεται μεγάλθ ζλλειψθ, κατόπιν αυτζσ με μικρι ζλλειψθ, και ςτο τζλοσ αυτζσ 

ςτισ οποίεσ υπάρχει επάρκεια. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εφκολα κατανοθτό ςτον κάκε 

ενδιαφερόμενο ςε ποιεσ δεξιότθτεσ πρζπει να δοκεί ζμφαςθ (για περαιτζρω ενζργειεσ 

ίςωσ), ανάλογα πάντα με τον βακμό ςπουδαιότθτάσ τουσ. 

 

Ρρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι, δεν ζχει ωσ επί το πλείςτον ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ με τον 

τίτλο «Ραρατθριςεισ» (εκτόσ από μερικζσ χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ), κακϊσ οι όποιεσ 
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παρατθριςεισ ζγιναν ςχετικά παρουςιάηονται ςτθν πιο αναλυτικι περιγραφι (με τον 

αναγκαίο ςχολιαςμό) που γίνεται ςτθ ςυνζχεια. Επίςθσ, ότι – όπωσ μπορεί κανείσ να 

παρατθριςει –θ ςειρά των “αναδυόμενων δεξιοτιτων”και ςτουσ τρεισ πίνακεσ κατάταξθσ 

ζχει μείνει κενι, λόγω του γεγονότοσ ότι οφτε από τισ ςυνεντεφξεισ αλλά οφτε και από τισ 

ςυηθτιςεισ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ δεν κατζςτθ δυνατό να ανιχνευκεί κάποια «νζα» ειδικι 

επαγγελματικι δεξιότθτα (δθλ. που να αφορά τισ ςχετικζσ με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

ςτα κτίρια εργαςίεσ) για τισ τρεισ ειδικότθτεσ /επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτόχουσ.  

 

Αυτό βζβαια ςφμφωνα με τον ζνα οριςμό των αναδυόμενων δεξιοτιτων, όπου ωσ τζτοιεσ 

κεωροφνται οι “νζεσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ δεν ζχουν καταγραφεί μζχρι τϊρα ςε ζρευνεσ”. 

Εάν, από τθν άλλθ, είχε χρθςιμοποιθκεί ο εναλλακτικόσ τρόποσ οριςμοφ τουσ, δθλαδι ότι οι 

αναδυόμενεσ δεξιότθτεσ ουςιαςτικά είναι “νζεσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ δεν ζχουν καταγραφεί 

μζχρι τϊρα ςε επαγγελματικά περιγράμματα και εκτιμάται ότι κα είναι απαραίτθτεσ ςτο 

μζλλον”, τότε θ πλειοψθφία αυτϊν των “ειδικϊν” επαγγελματικϊν δεξιοτιτων κα ζπρεπε 

να είχαν χαρακτθριςτεί ωσ αναδυόμενεσ (ςφμφωνα και με τθν άποψθ που εκφράςτθκε ςτθν 

ομάδασ εςτίαςθσ). 

 

Πίνακασ 2: Σελικόσ πίνακασ κατάταξθσ δεξιοτιτων ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

ςτα κτίρια για τθν ειδικότθτα του Σεχνίτθ Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων 

  

Δεξιότθτεσ 

 

Επάρκεια-Ζλλειψθ 

Παράγοντεσ διακεςιμότθτασ 

(ανάδυςθσ για τισ αναδυόμενεσ 

ειδικότθτεσ)  

 

Παρατθριςεισ 

Δεξιότθτεσ 

μεγάλθσ 

κριςιμότθτασ 

Γ2 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 
 

Γ8 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ13 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Τ2 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Τ4 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Τ7 ε μεγάλθ ζλλειψθ Σεχνολογία και Καινοτομία, 
Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

Τ8 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ3 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ Προσ ΜΕΑΙΑ 

Γ4 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ6 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ Προσ ΜΕΑΙΑ 

Γ14 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Τ1 ε μικρι ζλλειψθ Σεχνολογία και Καινοτομία, 
Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 
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Δεξιότθτεσ 

 

Επάρκεια-Ζλλειψθ 

Παράγοντεσ διακεςιμότθτασ 

(ανάδυςθσ για τισ αναδυόμενεσ 

ειδικότθτεσ)  

 

Παρατθριςεισ 

Τ3 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Τ5 ε μικρι ζλλειψθ Σεχνολογία και Καινοτομία, 
Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

Τ6 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Τ9 ε μικρι ζλλειψθ Ρυκμιςτικό πλαίςιο, Άλλοσ 
παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

Γ1 ε επάρκεια -  

Γ7 ε επάρκεια -  

Γ9 ε επάρκεια -  

Γ10 ε επάρκεια -  

Γ11 ε επάρκεια -  

Γ12 ε επάρκεια -  

Δεξιότθτεσ 

μεςαίασ 

κριςιμότθτασ 

 

- 
   

Δεξιότθτεσ 

χαμθλισ 

κριςιμότθτασ 

Γ5 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ Προσ ΜΕΑΙΑ 

Αναδυόμενεσ 

δεξιότθτεσ 
- 

   

 

 

Πίνακασ 3: Σελικόσ πίνακασ κατάταξθσ δεξιοτιτων ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

ςτα κτίρια για τθν ειδικότθτα του Εγκαταςτάτθ Θλεκτρολόγου 

  

Δεξιότθτεσ 

 

Επάρκεια-Ζλλειψθ 

Παράγοντεσ διακεςιμότθτασ 

(ανάδυςθσ για τισ αναδυόμενεσ 

ειδικότθτεσ)  

 

Παρατθριςεισ 

Δεξιότθτεσ 

μεγάλθσ 

κριςιμότθτασ 

Γ2 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 
 

Γ13 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

H5 ε μεγάλθ ζλλειψθ Σεχνολογία και Καινοτομία, 
Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 
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Δεξιότθτεσ 

 

Επάρκεια-Ζλλειψθ 

Παράγοντεσ διακεςιμότθτασ 

(ανάδυςθσ για τισ αναδυόμενεσ 

ειδικότθτεσ)  

 

Παρατθριςεισ 

Γ4 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ8 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ14 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Θ2 ε μικρι ζλλειψθ Σεχνολογία και Καινοτομία, 
Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

Θ3 ε μικρι ζλλειψθ Σεχνολογία και Καινοτομία, 
Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

Θ4 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Θ8 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ1 ε επάρκεια -  

Γ3 ε επάρκεια -  

Γ6 ε επάρκεια -  

Γ7 ε επάρκεια -  

Γ9 ε επάρκεια -  

Γ10 ε επάρκεια -  

Γ11 ε επάρκεια -  

Γ12 ε επάρκεια -  

Δεξιότθτεσ 

μεςαίασ 

κριςιμότθτασ 

Θ1 ε μεγάλθ ζλλειψθ Σεχνολογία και Καινοτομία, 
Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

Θ6 ε μεγάλθ ζλλειψθ Σεχνολογία και Καινοτομία, 
Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

Θ7 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ5 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Δεξιότθτεσ 

χαμθλισ 

κριςιμότθτασ 

-    

Αναδυόμενεσ 

δεξιότθτεσ 

- 
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Πίνακασ 4: Σελικόσ πίνακασ κατάταξθσ δεξιοτιτων ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

ςτα κτίρια για τθν ειδικότθτα του Σεχνικοφ Ψυκτικοφ 

  

Δεξιότθτεσ 

 

Επάρκεια-Ζλλειψθ 

Παράγοντεσ διακεςιμότθτασ 

(ανάδυςθσ για τισ αναδυόμενεσ 

ειδικότθτεσ)  

 

Παρατθριςεισ 

Δεξιότθτεσ 

μεγάλθσ 

κριςιμότθτασ 

Γ2 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 
 

Γ5 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ13 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Ψ3 ε μεγάλθ ζλλειψθ Σεχνολογία και Καινοτομία, 
Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

Ψ5 ε μεγάλθ ζλλειψθ Σεχνολογία και Καινοτομία, 
Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

Ψ6 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Ψ7 ε μεγάλθ ζλλειψθ Σεχνολογία και Καινοτομία, 
Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

Ψ8 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Ψ9 ε μεγάλθ ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Ψ10 ε μεγάλθ ζλλειψθ Σεχνολογία και Καινοτομία, 
Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ 

 

Γ4 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ6 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ7 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ8 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ9 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ10 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ12 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ14 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Ψ1 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Ψ2 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Ψ4 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  
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Δεξιότθτεσ 

 

Επάρκεια-Ζλλειψθ 

Παράγοντεσ διακεςιμότθτασ 

(ανάδυςθσ για τισ αναδυόμενεσ 

ειδικότθτεσ)  

 

Παρατθριςεισ 

Γ11 ε επάρκεια -  

Δεξιότθτεσ 

μεςαίασ 

κριςιμότθτασ 

Γ1 ε μικρι ζλλειψθ Άλλοσ παράγοντασ: εκπαίδευςθ  

Γ3 ε επάρκεια -  

Δεξιότθτεσ 

χαμθλισ 

κριςιμότθτασ 

-    

Αναδυόμενεσ 

δεξιότθτεσ 
- 

   

 

Ακολουκεί μια πιο λεπτομερισ ανάλυςθ, ςυνοδευόμενθ από τισ αντίςτοιχεσ επεξθγιςεισ, 

των ςτοιχείων περί των δεξιοτιτων ενδιαφζροντοσ των τριϊν ειδικοτιτων/επαγγελματικϊν 

δραςτθριοτιτων του κλάδου των καταςκευϊν που αποτελοφν αντικείμενο τθσ ζρευνασ 

(υδραυλικοί, θλεκτρολόγοι, ψυκτικοί), όπωσ αυτά ςυλλζχκθκαν και παρουςιάςτθκαν ςτουσ 

προθγοφμενουσ πίνακεσ κατάταξθσ. Θ αναφορά / ο ςχολιαςμόσ ςτισ “γενικζσ” δεξιότθτεσ 

(ικανότθτεσ) γίνεται οριηόντια για όλεσ τισ ειδικότθτεσ ςτόχουσ. Ζμφαςθ δίνεται – όπωσ 

ζγινε και ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ – ςτισ “ειδικζσ” επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ που 

χρειάηονται οι εργαηόμενοι των τριων ειδικοτιτων ςτόχου για να φζρουν εισ πζρασ με 

τρόπο ςωςτό και αποδοτικό τισ εργαςίεσ τουσ που ζχουν να κάνουν με τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ. 

 

Ζτςι, όςον αφορά τισ “γενικζσ” δεξιότθτεσ (κατ’ ουςία “Ικανότθτεσ”) για τισ οποίεσ ηθτικθκε 

να ταξινομθκοφν ανά βακμό κριςιμότθτασ και ανά βακμό διακεςιμότθτάσ τουσ, θ ανάλυςθ 

των αποτελεςμάτων ζχει ωσ εξισ: 

1. Καλι γνϊςθ και χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ: Θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα προζκυψε 

ωσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ και ότι υπάρχει ςε επάρκεια για τα επαγγζλματα του 

Υδραυλικοφ και του Θλεκτρολόγου (όπωσ επεξθγικθκε, χρειάηεται για τθ ςυνεννόθςθ 

με τα υπόλοιπα ςυνεργεία εργαςιϊν ςε μια οικοδομι ι για τθν επικοινωνία με τουσ 

πελάτεσ). Αντικζτωσ, για τουσ ψυκτικοφσ κεωρικθκε ότι είναι μεςαίασ κριςιμότθτασ και 

ότι υπάρχει ςε μικρι ζλλειψθ ςτθν ειδικότθτα (λόγω ελλιποφσ εκπαίδευςθσ). 

2. Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν: Σφμφωνα με τουσ ερωτθκζντεσ, θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα 

είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και παράλλθλα υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ και ςτισ τρεισ 

ειδικότθτεσ ςτόχουσ. Ο παράγοντασ ο οποίοσ προκαλεί τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ 

εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου. Ωσ παρατιρθςθ κα πρζπει να 

αναφερκεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα χρειάηεται για να μπορεί ο εργαηόμενοσ να 

ςυμβουλεφεται τα εγχειρίδια του εξοπλιςμοφ (τα οποία ωσ επί το πλείςτον είναι π.χ. 

ςτα Αγγλικά), αλλά και για να μπορεί να ςυνεννοείται με αλλοδαποφσ πελάτεσ και 

προμθκευτζσ υλικϊν / εξοπλιςμοφ. 
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3. Αρικμθτικι ικανότθτα: Αντίςτοιχα με τθν Γ1, θ εν λόγω δεξιότθτα είναι μεγάλθσ 

κριςιμότθτασ για τουσ Υδραυλικοφσ (όπου υπάρχει μικρι προσ μεςαία ζλλειψθ – γι’ 

αυτό κα υπάρξει ζνασ ςυνολικόσ ςχολιαςμόσ αργότερα) και τουσ Θλεκτρολόγουσ, όπου 

όμωσ κρίνεται ότι δεν υπάρχει ζλλειψθ. Αντικζτωσ, για τουσ Ψυκτικοφσ θ αρικμθτικι 

ικανότθτα είναι μεςαίασ ςπουδαιότθτασ, και υπάρχει επάρκεια ςε αυτι. Ο παράγοντασ 

που προκαλεί τθν (όποια) ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ-κατάρτιςθ. 

4. Βαςικζσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ: Εδϊ υπιρξε ςφμπνοια των απόψεων, αφοφ για όλεσ τισ 

ειδικότθτεσ ςτόχουσ κρίκθκε ότι θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ 

και ότι υπάρχει μικρι ζλλειψθ αυτισ. Ο παράγοντασ που προκαλεί τθν ζλλειψθ είναι θ 

ελλιπισ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των εν λόγω ειδικοτιτων. 

5. Εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ: Μία από τισ “γενικζσ” δεξιότθτεσ ςτισ οποίεσ 

προζκυψε μεγάλθ αςυμφωνία μεταξφ των ειδικοτιτων είναι αυτι που ςχετίηεται με τισ 

εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ. Σφμφωνα με τουσ ερωτθκζντεσ, θ ςυγκεκριμζνθ 

δεξιότθτα είναι χαμθλισ κριςιμότθτασ για τουσ Υδραυλικοφσ και υπάρχει μικρι (προσ 

μεςαία) ζλλειψθ αυτισ. Για τουσ Θλεκτρολόγουσ θ δεξιότθτα κρίκθκε ωσ μεςαίασ 

κριςιμότθτασ και κεωρείται ότι υπάρχει μικρι ζλλειψθ αυτισ, για δε τουσ Ψυκτικοφσ ωσ 

μεγάλθσ κριςιμότθτασ και ότι είναι ςε μεγάλθ ζλλειψθ (ο λόγοσ γι’ αυτό είναι ότι οι εν 

λόγω επαγγελματίεσ πρζπει να είναι εισ κζςθ να χρθςιμοποιοφν εξειδικευμζνο ψθφιακό 

εξοπλιςμό – όργανα, και μάλιςτα υπιρξε εξειδίκευςθ αυτισ με τθν προςκικθ μιασ 

ςχετικισ δεξιότθτασ ςτισ “ειδικζσ” επαγγελματικζσ). Ο παράγοντασ που προκαλεί τθν 

ζλλειψθ, ςε κάκε περίπτωςθ, είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

6. Ικανότθτα να μακαίνει νζα πράγματα: Θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα κρίκθκε ότι είναι 

μεγάλθσ κριςιμότθτασ και για τισ τρεισ ειδικότθτεσ, με τθ διαφοροποίθςθ ότι ςτουσ 

Υδραυλικοφσ υπάρχει μικρι προσ μεςαία ζλλειψθ, ςτουσ Θλεκτρολόγουσ διατίκεται ςε 

επάρκεια, ςτουσ δε Ψυκτικοφσ υπάρχει μικρι ζλλειψθ. Ο παράγοντασ που προκαλεί τθν 

ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ-κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ενϊ τζκθκε 

και το κζμα τθσ φφςθσ του ανκρϊπου, δθλαδι τθσ κζλθςθσ και του ενδιαφζροντόσ του 

για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων. 

7. Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα: Σφμφωνα με τουσ ερωτθκζντεσ, θ εν λόγω δεξιότθτα 

είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ για όλεσ τισ ειδικότθτεσ / επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ 

ςτόχουσ και υπάρχει ςε επάρκεια ςτουσ Υδραυλικοφσ και Θλεκτρολόγουσ και ςε μικρι 

ζλλειψθ ςτουσ Ψυκτικοφσ (λόγω ελλιποφσ εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ). 

Ζνα ςχόλιο που ζγινε εδϊ είναι ότι οι επαγγελματίεσ του κλάδου, λόγω τθσ ςθμερινισ 

κατάςταςθσ τθσ χϊρασ (οικονομικι κρίςθ, ζλλειψθ δουλειϊν, κλπ.) ζχουν αναπτφξει εκ 

των πραγμάτων τθ δεξιότθτα αυτι ςε αρκετά μεγάλο βακμό. 

8. Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ: Και για τισ τρεισ ειδικότθτεσ θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα 

κρίκθκε ότι είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και ότι υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ ςτο επάγγελμα 

του Υδραυλικοφ και μικρι ζλλειψθ ςτισ άλλεσ δφο ειδικότθτεσ. Ο παράγοντασ ο οποίοσ 

προκαλεί τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του 

κλάδου (αλλά είναι και κάτι που εξαρτάται και από τθ “φφςθ” του ανκρϊπου). 

9. Επίλυςθ προβλθμάτων: Μία δεξιότθτα (ικανότθτα) που είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και 

για τισ τρεισ ειδικότθτεσ ςτόχουσ, για τθν οποία υπάρχει επάρκεια ςτουσ Υδραυλικοφσ 

και τουσ Θλεκτρολόγουσ και μικρι ζλλειψθ ςτο επάγγελμα του Ψυκτικοφ (ο παράγοντασ 
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που προκαλεί τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του 

κλάδου ςε πρϊτο ςτάδιο, αλλά και θ ελλιπισ κατάρτιςθ ςτθ ςυνζχεια). 

10. Δθμιουργικότθτα: Σφμφωνα με τουσ ερωτθκζντεσ, όπωσ και με τθν προθγοφμενθ, θ εν 

λόγω δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και για τισ τρεισ ειδικότθτεσ ςτόχουσ, ενϊ 

υπάρχει επάρκεια ςτουσ Υδραυλικοφσ και τουσ Θλεκτρολόγουσ και μικρι ζλλειψθ ςτουσ 

Ψυκτικοφσ (ο παράγοντασ που προκαλεί τθν ζλλειψθ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου, αλλά και θ “φφςθ” του ανκρϊπου, ςυγκεκριμζνα θ 

κζλθςθ και το ενδιαφζρον του για δθμιουργία). 

11. Εργαςία ςε ομάδα: Μία δεξιότθτα θ οποία κρίκθκε ωσ (πολφ) μεγάλθσ κριςιμότθτασ και 

ότι υπάρχει επάρκεια αυτισ και ςτισ τρεισ ειδικότθτεσ / επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ 

που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ ζρευνασ.  

12. Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ: Ππωσ ςυνζβθ με τισ Γ7 (Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα), Γ9 

(Επίλυςθ προβλθμάτων) και Γ10 (Δθμιουργικότθτα), ζτςι και γι’ αυτιν τθν ικανότθτα οι 

ερωτθκζντεσ ζκριναν ότι είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και για τισ τρεισ ειδικότθτεσ 

ςτόχουσ, και ότι ςε αυτι υπάρχει επάρκεια ςτουσ Υδραυλικοφσ και τουσ Θλεκτρολόγουσ 

και μικρι ζλλειψθ ςτουσ Ψυκτικοφσ (λόγω τθσ ελλιποφσ εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, αλλά και τθσ “φφςθσ”, δθλ. τθσ νοοτροπίασ του εκάςτοτε ανκρϊπου).  

13. Επιχειρθματικό πνεφμα: Είναι θ δεφτερθ από τισ “γενικζσ” δεξιότθτεσ (ικανότθτεσ) ςτισ 

οποίεσ υπιρξε πλιρθσ ταφτιςθ των τριϊν ειδικοτιτων. Σφμφωνα με τουσ ερωτθκζντεσ, 

θ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα είναι μεγάλθσ κριςιμότθτασ και υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ ςτο 

ανκρϊπινο δυναμικό του κλάδου. Ο παράγοντασ ςτον οποίο οφείλεται θ ζλλειψθ είναι 

θ ελλιπισ εκπαίδευςθ (ι και κατάρτιςθ) του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

14. Οργανωτικζσ Ικανότθτεσ: Άλλθ μία δεξιότθτα για τθν οποία ςυνζπεςαν οι απόψεισ 

όλων τουσ ερωτθκζντων. Ρρόκειται για δεξιότθτα μεγάλθσ κριςιμότθτασ για τθν οποία 

παρατθρείται μικρι ζλλειψθ και ςτισ τρεισ ειδικότθτεσ/επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ 

ςτόχουσ τθσ ζρευνασ. Ο παράγοντασ που προκαλεί τθν ζλλειψθ είναι - κλαςςικά - θ 

ελλιπισ εκπαίδευςθ (ι και κατάρτιςθ) του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου. 

 

Σε όςεσ από τισ παραπάνω γενικζσ δεξιότθτεσ / ικανότθτεσ υπιρξε ωσ παρατιρθςθ ότι θ 

ζλλειψι τουσ είναι περιςςότερο “μεςαία” (ςε αντιδιαςτολι με τισ υφιςτάμενεσ επιλογζσ 

τθσ μικρισ ι μεγάλθσ ζλλειψθσ), θ αιτιολογία ιταν ότι οι «παλιοί» εργαηόμενοι του κλάδου 

ζχουν μείνει λίγο πίςω ςτο εκάςτοτε κζμα ενδιαφζροντοσ (π.χ. ςτθν αρικμθτικι ικανότθτα, 

ςτισ ψθφιακζσ ικανότθτεσ ι ςτθν να μακαίνουν νζα πράγματα), πράγμα που όμωσ δεν 

ιςχφει για όςουσ ειςιλκαν ςτον κλάδο τα τελευταία χρόνια. Ζτςι υπάρχει μία ιςορροπία, κα 

ζλεγε κανείσ, ςτο επίπεδο ζλλειψθσ τθσ διατικζμενθσ (ι επικυμθτισ) δεξιότθτασ. Το ςχόλιο 

αυτό ζγινε κατά βάςθ ςτθν ομάδα εςτίαςθσ από τουσ εκπροςϊπουσ των Υδραυλικϊν. 

Εξάλλου, δεν χρειάςτθκε να προςτεκεί κάποια άλλθ «γενικι δεξιότθτα» ςτθ λίςτα των 14, 

κακϊσ κάποιεσ ιδζεσ που ακοφςτθκαν ςτθν ομάδα εςτίαςθσ τελικά ςυμφωνικθκε ότι λίγο 

πολφ καλφπτονται από τισ ιδθ υφιςτάμενεσ. 

 

Ρερνϊντασ, τϊρα, ςτισ “ειδικζσ” επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, και πάντα αναφερόμενοι ςτισ 

δεξιότθτεσ που κρίνονται ωσ αναγκαίεσ (και επικυμθτζσ) προκειμζνου οι εργαηόμενοι των 

τριϊν ειδικοτιτων / επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ 

ζρευνασ να μποροφν να φζρουν εισ πζρασ με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τισ εργαςίεσ τουσ 
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που ζχουν ςχζςθ με τθν (ι από το αποτζλεςμα των οποίων προκφπτει θ...) εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ ςτα κτίρια, θ περαιτζρω ανάλυςθ και ο ςχολιαςμόσ των αποτελεςμάτων τθσ 

ζρευνασ κα γίνει, όπωσ είναι κατανοθτό, ανά ειδικότθτα / επαγγελματικι δραςτθριότθτα. 

Και αυτό λόγω του ότι οι όποιεσ δεξιότθτεσ ςχετίηονται με τθν εφαρμογι τεχνολογιϊν ι / 

και τεχνικϊν για τθν επίτευξθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 

αποδοτικότθτασ των εγκακιςτϊμενων ςυςτθμάτων δεν αποτελοφν – ακόμα τουλάχιςτον – 

αντικείμενο μίασ μόνο ειδικότθτασ, αφοφ θ κάκε ειδικότθτα του κλάδου των καταςκευϊν 

ζχει διακριτοφσ ρόλουσ ςτθν επίτευξθ του τελικοφ (ολοκλθρωμζνου) αποτελζςματοσ, που 

είναι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε ζνα κτίριο ι κτιριακό ςυγκρότθμα. 

 

Ζτςι, για τουσ Σεχνίτεσ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων, όλεσ οι ςχετικζσ με τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ (αλλά και νεροφ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ) δεξιότθτεσ που προτάκθκαν και 

ςυμφωνικθκαν ςτθν ομάδα ςτθν εςτίαςθσ κρίκθκαν από τουσ ερωτθκζντεσ ωσ μεγάλθσ 

κριςιμότθτασ για τθν εν λόγω ειδικότθτα (βλ. Ρίνακα 2). Διαφοροποίθςθ υπιρξε μόνο ωσ 

προσ το βακμό κατά τον οποίο βρίςκεται ςε ζλλειψθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό θ εκάςτοτε 

δεξιότθτα, και ςυγκεκριμζνα από τισ εννζα προτακείςεσ δεξιότθτεσ για τισ πζντε κεωρικθκε 

ότι θ ζλλειψθ είναι μικρι (Υ1, Υ3, Υ5, Υ6 και Υ9), ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ τζςςερισ (Υ2, Υ4, Υ7 και 

Υ8) κρίκθκε ότι υπάρχει ςθμαντικι (δθλαδι μεγάλθ) ζλλειψθ.  

 

Πςον αφορά τουσ παράγοντεσ οι οποίοι ευκφνονται για τθν όποια ζλλειψθ (μικρι ι 

μεγάλθ), αυτοί είναι θ ζλλειψθ κατάλλθλθσ “παιδείασ”, δθλαδι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ ι / 

και κατάρτιςθ που διακζτει το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ ειδικότθτασ ςχετικά. Σε οριςμζνεσ 

από τισ ‘ειδικζσ’ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ αναφζρκθκε ωσ δεφτεροσ παράγοντασ ζλλειψθσ 

θ τεχνολογία και καινοτομία (δθλαδι θ αδυναμία παρακολοφκθςθσ των τεχνολογικϊν 

εξελίξεων), και ςυγκεκριμζνα ςτισ Υ1, Υ5 και Υ7. Γι’ αυτιν τθν τελευταία (Υ7), μάλιςτα, 

υπιρξε το ςχόλιο ότι υπάρχει γενικότερο ζλλειμμα ςε όλεσ τισ βακμίδεσ. Τζλοσ, υπιρξε και 

μια δεξιότθτα, θ Υ9, για τθν οποία ο 2οσ παράγοντασ που προκαλεί τθν ζλλειψθ κρίκθκε ότι 

είναι το ρυκμιςτικό πλαίςιο (κακϊσ δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ νομοκεςία που να επιβάλει 

τον τακτικό, τθν παρακολοφκθςθ, τθ ςυντιρθςθ και τον κακαριςμό των ςυςτθμάτων), ενϊ 

ςε αυτι υπιρξε και το ςχόλιο ότι θ ζλλειψι τθσ οφείλεται επίςθσ και ςτο γεγονόσ ότι δεν 

υπάρχει θ αναγκαία “ηιτθςθ” των υπθρεςιϊν από τουσ πελάτεσ (λόγω τθσ οικονομικισ 

δυςπραγίασ) ϊςτε το ανκρϊπινο δυναμικό του κλάδου να τθν αναπτφξει περαιτζρω. 

 

Για τουσ Εγκαταςτάτεσ Θλεκτρολόγουσ (ι Τεχνίτεσ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων), 

υπιρξε μια μικρι διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ με τθν ειδικότθτα των Υδραυλικϊν, κακϊσ – 

όπωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 3 - οι τρεισ (3) από τισ οκτϊ (8) ςχετικζσ με τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ δεξιότθτεσ που προτάκθκαν και ςυμφωνικθκαν ςτθν ομάδα ςτθν εςτίαςθσ (αλλά 

και όπωσ είχαν προκφψει από τισ ςχετικζσ ςυνεντεφξεισ) κρίκθκαν από τουσ ερωτθκζντεσ 

ωσ μεςαίασ κριςιμότθτασ για τθν ειδικότθτα, με τισ υπόλοιπεσ πζντε (5) να κεωροφνται 

τελικά ωσ πολφ κρίςιμεσ (δθλ. μεγάλθσ κριςιμότθτασ). Ριο ςυγκεκριμζνα, ωσ “ειδικζσ” 

επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ κεωροφνται οι Θ2, Θ3, Θ4, Θ5 και Θ8, ενϊ 

«μεςαίασ» κριςιμότθτασ κρίκθκαν ότι είναι οι Θ1, Θ6 και Θ7 (με αναφορά πάντα ςτθν 

κωδικοποίθςθ που χρθςιμοποιικθκε ςτθν αρχι τθσ ενότθτασ αυτισ για τισ επαγγελματικζσ 

δεξιότθτεσ τθσ εν λόγω ειδικότθτασ). 
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Αντίςτοιχα υπιρξε και διαφοροποίθςθ ωσ προσ το βακμό κατά τον οποίο βρίςκεται ςε 

ζλλειψθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό θ εκάςτοτε δεξιότθτα, και ςυγκεκριμζνα από τισ πζντε 

δεξιότθτεσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ ςτισ τζςςερισ (Θ2, Θ3, Θ4 και Θ8) κεωρικθκε ωσ μικρι θ 

ζλλειψθ, και μόνο για τθν Θ5 κρίκθκε ωσ «μεγάλθ». Από τθν άλλθ, και για τισ τρεισ ‘ειδικζσ’ 

δεξιότθτεσ για τισ οποίεσ κεωρικθκε ωσ μεςαία θ κριςιμότθτά τουσ, προζκυψε ότι θ 

ζλλειψι τουσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό είναι μεγάλθ. Πςον αφορά τουσ παράγοντεσ που 

ςυντελοφν ϊςτε να παρουςιάηεται αυτι θ ζλλειψθ, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αναφζρκθκε θ 

ζλλειψθ κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ ι/και κατάρτιςθσ, ενϊ ςτισ Θ1, Θ2, Θ3, Θ5 και Θ6 

αναφζρκθκε και ζνασ άλλοσ παράγοντασ, αυτόσ που ζχει να κάνει με τισ εξελίξεισ ςτθν 

τεχνολογία (Τεχνολογία και καινοτομία). Μάλιςτα, θ παρατιρθςθ που ςυνόδευε και τισ 

πζντε αυτζσ περιπτϊςεισ ιταν ότι υπάρχει εν γζνει μικρι εμπειρία του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του κλάδου ςτισ εν λόγω “εργαςίεσ” (οπότε και ζλλειμμα ςτισ αντίςτοιχεσ 

δεξιότθτεσ που ςυνεπάγονται αυτζσ) λόγω του μικροφ αρικμοφ ζργων που εκτελοφνται, 

δθλ. λόγω τθσ περιοριςμζνθσ «ηιτθςθσ» γι’ αυτζσ. 

 

Ρρζπει εξάλλου να αναφερκεί ότι ηθτικθκε, τόςο από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα 

εςτίαςθσ όςουσ και από αυτοφσ με τουσ οποίουσ ζγιναν ςυνεντεφξεισ, να ιεραρχιςουν τισ 

“ειδικζσ” επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ ωσ προσ τθ ςπουδαιότθτα / κριςιμότθτά τουσ γι’ αυτό 

κακεαυτό το κζμα τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα κτίρια. Μάλιςτα, αξίηει να ςθμειωκεί 

ότι όςον αφορά τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα κτίρια υπάρχουν 3 διαφορετικά επίπεδα 

παρζμβαςθσ κάκε φορά (δθλ. για κάκε είδουσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ ι ςυςτιματα): 

 Ενζργειεσ νοικοκυρζματοσ: Μζτρα που δεν απαιτοφν ειδικι χρθματοδότθςθ ι 

επζνδυςθ κεφαλαίου (μθδενικοφ ι αμελθτζου κόςτουσ), τα οποία εφαρμόηονται ςε 

τακτικι βάςθ και εντάςςονται ςτθ ςυνικθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του κτιρίου και 

ζχουν ςυχνά ςχζςθ με τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν του κτιρίου). 

 Επεμβάςεισ χαμθλοφ κόςτουσ: Εφάπαξ επεμβάςεισ μικρισ κλίμακασ που μποροφν να 

χρθματοδοτθκοφν από τον υφιςτάμενο ετιςιο προχπολογιςμό τθσ διαχείριςθσ ενόσ 

κτιρίου ι κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ.  

 Επεμβάςεισ ανακαταςκευισ: Εφάπαξ επεμβάςεισ ζνταςθσ κεφαλαίου, λόγω του 

μεγάλου αρχικοφ κόςτουσ για τθν εφαρμογι τουσ και τθσ μζςθσ ι μακράσ περιόδου 

αποπλθρωμισ τουσ (οι οποίεσ μάλιςτα προχποκζτουν ςυχνά ειδικι οικονομοτεχνικι 

μελζτθ αξιολόγθςθσ). 

 

Ο λόγοσ για τον οποίο ζγινε αυτι θ αναφορά, ζχει να κάνει με το γεγονόσ ότι ςτθν 

πλειονότθτά τουσ οι εργαςίεσ που ςχετίηονται με τθν ΕΞΕ ςτα κτίρια αφοροφν εργαςίεσ που 

εκτελοφνται οφτωσ ι άλλωσ από τουσ αντίςτοιχουσ εργατοτεχνίτεσ (π.χ. ςτισ “ενζργειεσ 

νοικοκυρζματοσ” περιλαμβάνονται ο τακτικόσ ζλεγχοσ, θ παρακολοφκθςθ, θ ςυντιρθςθ, ο 

κακαριςμόσ των εγκαταςτάςεων, κλπ.) και δεν ςυνεπάγονται κάποιεσ ιδιαίτερεσ “νζεσ” και 

πολφ εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ. Ζτςι, για τουσ Υδραυλικοφσ και Ψυκτικοφσ θ ιεράρχθςθ τθσ 

«ςπουδαιότθτασ» ςυμπίπτει επακριβϊσ με αυτι που χρθςιμοποιικθκε ωσ κωδικοποίθςθ 

ςτισ προαναφερκείςεσ λίςτεσ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων, ενϊ για τουσ Θλεκτρολόγουσ θ 

ιεράρχθςθ ζχει ωσ εξισ: Νο 1 θ δεξιότθτα Θ3 (Εντοπιςμόσ των απαιτιςεων θλεκτρικισ 

κατανάλωςθσ μιασ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ και επιλογι των ςυςτθμάτων ελζγχου και 

διαχείριςθσ για τθν επίτευξθ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ), Νο 2 θ Θ8 (Παροχι ςυμβουλϊν, 

ιδεϊν και λφςεων ςτουσ πελάτεσ ςχετικά με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ από θλεκτρικζσ 
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εγκαταςτάςεισ και ςυςκευζσ), Νο 3 θ Θ2 (Εγκατάςταςθ, ρφκμιςθ, αξιολόγθςθ ςυςτθμάτων 

βελτίωςθσ του ςυντελεςτι ιςχφοσ), Νο 4 θ Θ4 (Επιλογι & εγκατάςταςθ των θλεκτρολογικϊν 

υλικϊν για τα θλεκτρικά κυκλϊματα μιασ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ με ςτόχο τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ), Νο 5 θ δεξιότθτα Θ5 (Επιλογι υλικϊν, προγραμματιςμόσ και κζςθ 

ςε λειτουργία ζξυπνων θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων για τθν ενεργειακι διαχείριςθ κτιρίων), 

Νο 6 θ Θ1 (Εγκατάςταςθ, θλεκτρικι ςφνδεςθ, κζςθ ςε λειτουργία και τεκμθρίωςθ επιλογισ 

μετρθτϊν και διαςφνδεςθ θλεκτρικϊν φορτίων), Νο 7 θ Θ7 (Προςδιοριςμόσ τθσ επίπτωςθσ 

ςτθν κατανάλωςθ των ςυςτθμάτων φωτιςμοφ, κζρμανςθσ, ψφξθσ, εξαεριςμοφ και 

διαχείριςθ θλεκτρικϊν φορτίων για εξοικονόμθςθ ενζργειασ) και, τζλοσ, ωσ Νο 8 θ Θ6 

(Εγκατάςταςθ και ρφκμιςθ ςυςτθμάτων δομθμζνθσ καλωδίωςθσ, ςυςτθμάτων power line 

και αςφρματων ςυςτθμάτων για μετάδοςθ ενεργειακϊν δεδομζνων). Ραρατθρείται δθλαδι 

ότι υπάρχει ςυμβατότθτα όςον αφορά τθ ςπουδαιότθτα από τθν άποψθ τθσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ με τθν «κριςιμότθτα» των δεξιοτιτων για τθν ειδικότθτα των Εγκαταςτατϊν 

Θλεκτρολόγων. 

 

Ρερνϊντασ τϊρα ςτθν ειδικότθτα του Σεχνικοφ ψυκτικοφ, όλεσ οι “ειδικζσ” επαγγελματικζσ 

δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τισ εργαςίεσ ςτισ εφαρμογζσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

κρίκθκαν από τουσ ερωτθκζντεσ ωσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ για τθν αποτελεςματικι και 

πλιρθ (ορκι) εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν του επαγγζλματοσ. Από τθν άλλθ, για 

κάποιεσ από αυτζσ τισ δεξιότθτεσ κρίκθκε ότι θ ζλλειψθ είναι μεγάλθ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ 

των Ψ3, Ψ5, Ψ6, Ψ7, Ψ8, Ψ9 και Ψ10, ενϊ ςε τρεισ μόνο από αυτζσ (Ψ1, Ψ2 και Ψ4) θ 

ζλλειψθ αντίςτοιχων δεξιοτιτων κρίκθκε ωσ μικρι (βλ. Ρίνακα 4 ανωτζρω). Πςον αφορά 

τουσ παράγοντεσ οι οποίοι ευκφνονται για τθν όποια ζλλειψθ (μικρι ι μεγάλθ), αυτοί είναι 

ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ ελλιπισ εκπαίδευςθ ι / και (τεχνικι) κατάρτιςθ που διακζτει το 

ανκρϊπινο δυναμικό τθσ ειδικότθτασ, ενϊ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ υπειςζρχεται και ο 

παράγοντασ τθσ Τεχνολογίασ και Καινοτομίασ (δθλ. των τεχνολογικϊν εξελίξεων). Αυτό 

ςυμβαίνει για τισ δεξιότθτεσ Ψ3, Ψ5, Ψ7 και Ψ9. οι οποίεσ είναι όντωσ “ειδικζσ” δεξιότθτεσ 

που ςχετίηονται με τθν αδυναμία παρακολοφκθςθσ των εξελίξεων ςτθν τεχνολογία των 

ψυκτικϊν-κλιματιςτικϊν ςυςκευϊν και εγκαταςτάςεων. 

 

Τζλοσ, και για λόγουσ πλθρότθτασ, παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια οι απαντιςεισ που 

ελιφκθςαν (ζπειτα από τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία) από τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ ςε 

μερικζσ ερωτιςεισ «γενικοφ ενδιαφζροντοσ» για τθν εκάςτοτε ειδικότθτα που τουσ τζκθκαν 

κατά τθ διάρκεια των θμι-δομθμζνων ςυνεντεφξεων. Θ αλικεια είναι ότι από τθ ςυηιτθςθ 

με τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ που ακολοφκθςε το βαςικό κομμάτι τθσ ανίχνευςθσ και 

κατάταξθσ των βαςικϊν ‘ειδικϊν’ δεξιοτιτων ςτα κζματα τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα 

κτίρια, προζκυψαν αρκετά χριςιμα ςυμπεράςματα τα οποία παρατίκενται ςτισ επόμενεσ 

παραγράφουσ. Σθμειϊνεται δε ότι, ςε όλα τα επόμενα, όπου εμφανίηεται το “ειδικότθτα Χ” 

εννοοφνται οι Υδραυλικοί / Θλεκτρολόγοι / Ψυκτικοί, αντίςτοιχα. 

 

Ζτςι ςτθν ερϊτθςθ κατά πόςο κεωροφν ότι το εργατικό δυναμικό τθσ ειδικότθτασ Χ διακζτει 

επαρκϊσ τισ δεξιότθτεσ που μόλισ ανζφεραν, και εάν όχι, ποιεσ είναι αυτζσ που δεν 

διακζτει, και για ποιο λόγο, όλοι οι ςυνεντευξιαηόμενοι ιταν ςφμφωνοι ότι το εργατικό 

δυναμικό τθσ Χ ειδικότθτασ δεν διακζτει επαρκϊσ ςχεδόν καμία από τισ δεξιότθτεσ που 

ανζφεραν. Ο βαςικόσ παράγοντασ ζλλειψθσ (μικρισ ι μεγάλθσ) είναι θ εκπαίδευςθ, τόςο ςε 



 
 

51 

επίπεδο βαςικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ όςο και ςε επίπεδο ςυνεχιηόμενθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Κάποια πιο ςυγκεκριμζνα ςχόλια ανά ειδικότθτα ιταν τα εξισ: 

- Υδραυλικοί: Είναι ελάχιςτα γνωςτό ειδικά το τι ςθμαίνουν τα ζγγραφα/οι πιςτοποιιςεισ 

CE, EPD, οι καινοφργιεσ μορφζσ ςυμβάςεων και εταιρειϊν (ESCO), και ότι γενικά το 

δυναμικό των υδραυλικϊν δεν είναι επαρκϊσ εκπαιδευμζνο ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και 

ότι χρειάηεται ςυνεχισ εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 

- Ηλεκτρολόγοι: Είναι ελάχιςτα γνωςτό ειδικά το τι ακριβϊσ ςθμαίνουν τα ζγγραφα / οι 

πιςτοποιιςεισ CE, EPD, οι καινοφργιεσ μορφζσ ςυμβάςεων και εταιρειϊν (ESCO), και ότι 

γενικά το εργατικό δυναμικό τθσ ειδικότθτασ του θλεκτρολόγου δεν διακζτει τισ 

απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςχετικά με τθν ΕΞΕ και τισ νζεσ τεχνολογίεσ και χρειάηεται 

εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ. 

- Ψυκτικοί: Είναι ελάχιςτα γνωςτό ειδικά το τι ςθμαίνουν τα ζγγραφα / οι πιςτοποιιςεισ 

CE, EPD, οι καινοφργιεσ μορφζσ ςυμβάςεων και εταιρειϊν (ESCO), και ότι γενικά είναι 

ενθμερωμζνο το ανκρϊπινο δυναμικό, εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ εφαρμογισ των 

τεχνολογιϊν ψυκτϊν απορρόφθςθσ και ανάκτθςθσ κερμότθτασ. 

 

Στο ερϊτθμα κατά πόςο υπάρχουν κάποιεσ νζεσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ φαίνονται να 

αναδφονται ωσ ςθμαντικζσ για τθν ειδικότθτα Χ, ποιεσ είναι αυτζσ, και ποφ πιςτεφουν οι 

ερωτϊμενοι ότι οφείλεται θ ανάδυςι τουσ, οι ςυνεντευξιαηόμενοι δεν ζκαναν κάποια 

ιδιαίτερθ πρόταςθ, αφοφ κεϊρθςαν ότι οι εργαςίεσ τθσ εκάςτοτε ειδικότθτασ που ζχουν να 

κάνουν με κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ είναι γνωςτζσ και λίγο πολφ κακοριςμζνεσ, ενϊ 

οι τεχνολογίεσ/τεχνικζσ που καλοφνται να εφαρμόςουν είναι ‘ϊριμεσ’. Ζτςι, περιορίςτθκαν 

ςτθν κατθγοριοποίθςθ των δεξιοτιτων που κατά βάςθ αφοροφν τισ «νζεσ τεχνολογίεσ» (όχι 

όμωσ τζτοιεσ που να τισ αναγάγουν ςε «αναδυόμενεσ») κακϊσ και ςτθν παράκεςθ των 

παραγόντων για τισ δεξιότθτεσ που τουσ προτάκθκαν από τον ερευνθτι.  

 

Ρροςπακϊντασ τϊρα να ςυγκρίνουν διαχρονικά τθ ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα, και να 

απαντιςουν ςτο ερϊτθμα ωσ προσ το τι ζχει αλλάξει ςθμαντικά τα τελευταία 1-2 χρόνια 

ςτθν ειδικότθτα από πλευράσ δεξιοτιτων / ικανοτιτων / γνϊςεων, αυτό που κατ’ αρχιν 

ειπϊκθκε και πρζπει να αναφερκεί είναι ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια τθσ ερϊτθςθσ είναι 

μία πολφ μικρι χρονικι περίοδοσ για να εντοπιςτοφν «ςθμαντικζσ» αλλαγζσ ςτθν εκάςτοτε 

ειδικότθτα από πλευράσ δεξιοτιτων / ικανοτιτων / γνϊςεων. Εάν πθγαίναμε πιο πίςω, π.χ. 

τα τελευταία 5 χρόνια, τότε ίςωσ κα μποροφςε να αναφερκεί ότι ο νεϊτεροσ ςε θλικία 

τεχνικόσ κόςμοσ είναι πιο ενθμερωμζνοσ κακϊσ οι νζεσ υπάρχουςεσ τεχνολογίεσ εν γζνει 

διδάςκονται ςτα εκπαιδευτιρια – τισ ςχολζσ. Υπιρξε και μια άλλθ άποψθ, ςυγκεκριμζνα ότι 

θ τεράςτια κρίςθ ςτον χϊρο δεν αφινει περικϊρια να αιςκανκεί κάποιοσ τυχόν τζτοιεσ 

μεταβολζσ. 

 

Επίςθσ, από τουσ ςυνετευξιαηόμενουσ ηθτικθκε να δϊςουν τθν άποψι τουσ όςον αφορά το 

εάν επρόκειτο να εκπαιδεφςουν τουσ υπαλλιλουσ τθσ ειδικότθτασ Χ, ςε τι ακριβϊσ κα τουσ 

εκπαίδευαν. Εδϊ ζγιναν κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ από τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ, 

ωσ εξισ: 

- Υδραυλικοί: Ραρουςίαςθ των κεμάτων “ζγγραφα, CE, EPD”, νζεσ μορφζσ ςυμβάςεων, 

κζματα ποιότθτασ νεροφ, παρουςίαςθ των “πράςινων” κεμάτων τόςο του χϊρου όςο 

και των άλλων ειδικοτιτων του κλάδου των καταςκευϊν, μιασ και για το αποτζλεςμα 
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όλοι πρζπει να ξζρουν το ποφ πάνε, αλλά και εκπαίδευςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και τα 

νζα υλικά, και ςτθν ορκι και αποδοτικι χριςθ τουσ. 

- Ηλεκτρολόγοι: Ραρουςίαςθ των κεμάτων “ζγγραφα, CE, EPD”, νζεσ μορφζσ ςυμβάςεων, 

ειςαγωγι ςτισ ζξυπνεσ υποδομζσ, παρουςίαςθ των “πράςινων” κεμάτων τόςο του 

χϊρου όςο και των άλλων ειδικοτιτων του κλάδου των καταςκευϊν, μιασ και για το 

αποτζλεςμα όλοι πρζπει να ξζρουν το ποφ πάνε, αλλά και εκπαίδευςθ ςτα BEMS, 

Αυτοματιςμοί – Ρρογράμματα, Ζξυπνοι μετρθτζσ. 

- Ψυκτικοί: Ραρουςίαςθ των κεμάτων “ζγγραφα, CE, EPD”, νζεσ μορφζσ ςυμβάςεων, 

παρουςίαςθ των “πράςινων” κεμάτων τόςο του χϊρου όςο και των άλλων ειδικοτιτων 

του κλάδου των καταςκευϊν, μιασ και για το αποτζλεςμα όλοι πρζπει να ξζρουν το ποφ 

πάνε, κακϊσ και ειδικι εκπαίδευςθ ςτθν Εφαρμογι ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ υψθλισ 

απόδοςθσ, Εξιςορρόπθςθ δικτφων, Εφαρμογι κερμομόνωςθσ ςε αεραγωγοφσ και 

ςωλθνϊςεισ. 

 

Οι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ (εντόσ και εκτόσ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ) που 

επθρεάηουν τθν εξζλιξθ τθσ εκάςτοτε ειδικότθτασ ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τισ απόψεισ 

των ςυνεντευξιαηόμενων είναι οι εξισ: 

• Θ ηιτθςθ του προϊόντοσ του χϊρου, δθλ. τθσ καταςκευισ κτιρίων / βιομθχανικϊν 

εγκαταςτάςεων. 

• Οι νζεσ τεχνολογίεσ που δθμιουργοφν νζα ηιτθςθ, αλλά και θ εκπαίδευςθ ςε αυτζσ και 

θ επαρκισ ενθμζρωςθ. 

• Το οικονομικό περιβάλλον, το οποίο όλο και χειροτερεφει, αλλά και ο ανταγωνιςμόσ.  

 

Επίςθσ, οι ςυνεντευξιαηόμενοι – βάηοντασ τον εαυτό τουσ ςτθν πλευρά του εργοδότθ αυτι 

τθ φορά – εκλικθςαν να απαντιςουν ςτο ερϊτθμα «εάν ιταν να προςλάβετε κάποιον 

εργαηόμενο τθσ ειδικότθτασ Χ, ποιεσ δεξιότθτεσ κα ζπρεπε αυτόσ να διακζτει;». Σφμφωνα 

με τισ απόψεισ όλων όςων ςυμμετείχαν ςτισ θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ, ιδανικά κα ζπρεπε 

να διακζτει όλεσ τισ δεξιότθτεσ, αρχισ γενομζνθσ από «τα βαςικά τθσ δουλειάσ». Κάποιεσ 

για τισ οποίεσ ζγινε ιδιαίτερθ αναφορά είναι οι εξισ: 

- Υδραυλικοί: Γνϊςθ νζων τεχνολογιϊν και νζων υλικϊν, Διαςταςιολόγθςθσ υλικϊν και 

επιλογισ των κατάλλθλων τφπων, Κοςτολόγθςθσ τθσ χριςθσ τεχνολογιϊν ΕΞΕ και του 

οφζλουσ αυτϊν. 

- Ηλεκτρολόγοι: Γνϊςθ αυτοματιςμϊν, Ρροςδιοριςμοφ τθσ επίπτωςθσ ςτθν κατανάλωςθ 

από τισ εφαρμογζσ ζξυπνων μετρθτϊν. 

- Ψυκτικοί: Εφαρμογι ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ υψθλισ απόδοςθσ, Εξιςορρόπθςθ 

δικτφων, Εφαρμογι κερμομόνωςθσ ςε αεραγωγοφσ και ςωλθνϊςεισ. 

 

Στο ίδιο πλαίςιο με το προθγοφμενο ερϊτθμα (δθλαδι πάλι απαντϊντασ από τθν πλευρά 

του εργοδότθ), οι ερωτοφμενοι ζκριναν ότι όςοι ζχουν προςλθφκεί ι ζχουν κάνει αίτθςθ 

για πρόςλθψθ για τθ ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα (από πρόςφατεσ ι παλαιότερεσ προςλιψεισ) 

εμφανίηουν γνωςτικά ελλείμματα ι / και ζλλειψθ δεξιοτιτων ςτα εξισ: 

- Υδραυλικοί: Γνϊςθ των “πράςινων” πλευρϊν του χϊρου. 

- Ηλεκτρολόγοι: Εκπαίδευςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ. 
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- Ψυκτικοί: Ζλλειψθ δεξιοτιτων ςχετικά με τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ 

υψθλισ απόδοςθσ, τθν εξιςορρόπθςθ δικτφων, και τθν εφαρμογι κερμομόνωςθσ ςε 

αεραγωγοφσ και ςωλθνϊςεισ. 

 

Σθμειϊνεται ότι τα περιςςότερα από τα προαναφερκζντα κζματα / αντικείμενα είχαν ιδθ 

καλυφκεί από τουσ πίνακεσ δεξιοτιτων, ενϊ κάποια άλλα – μετά από τθ ςχετικι ςυηιτθςθ 

ςτθν ομάδα εργαςίασ – δεν κρίκθκαν τόςο κρίςιμα ϊςτε να ενταχκοφν ωσ ξεχωριςτζσ 

δεξιότθτεσ ςε αυτοφσ. Τζλοσ, από τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ ηθτικθκε να εκφράςουν τθ 

γνϊμθ τουσ (ςτθν περίπτωςθ βζβαια που ιταν ενιμεροι ςχετικά) όςον αφορά το ποιεσ 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ δεν περιλαμβάνονται ςτα υφιςτάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα 

ςιμερα ςτθν Ελλάδα. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ απάντθςθ που ελιφκθ ςτο ερϊτθμα αυτό ιταν 

ότι όλα όςα είχαν αναφερκεί παραπάνω από τουσ ίδιουσ τουσ ερωτθκζντεσ είναι από τα 

ςθμαντικά κζματα τα οποία δεν νομίηουν ότι περιλαμβάνονται ςτα υφιςτάμενα ςιμερα 

εκπαιδευτικά προγράμματα ςτθν Ελλάδα. 
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9. φνοψθ ςυμπεραςμάτων τθσ ζρευνασ 

 

Στθν ενότθτα αυτι γίνεται μια προςπάκεια ςφνοψθσ των ςυμπεραςμάτων που προζκυψαν 

από τθν ζρευνα που διεξιχκθ για το Υποζργο 6: “Ποιοτικι ζρευνα αναγκϊν δεξιοτιτων από 

το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ” τθσ Ρράξθσ «Δράςεισ των κοινωνικϊν εταίρων για τθν αναγνϊριςθ και 

πρόγνωςθ αναγκϊν δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διάγνωςθσ τθσ 

αγοράσ εργαςίασ», και πιο ςυγκεκριμζνα για το κομμάτι του Υπο-ζργου που αφορά τθν 

«Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςτα κτίρια, με τρεισ δι-επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ: υδραυλικόσ, 

θλεκτρολόγοσ και ψυκτικόσ», ενϊ ςε δεφτερο ςτάδιο παρζχονται και κάποιεσ προτάςεισ ςε 

επίπεδο πολιτικϊν. Μάλιςτα γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά (καλφτερα, «υπενκφμιςθ») ςε αυτό 

το ςτοιχείο κακϊσ το αντικείμενο τθσ ζρευνασ ιταν ουςιαςτικά θ ανίχνευςθ των αναγκϊν 

ςε δεξιότθτεσ τριϊν (3) ειδικοτιτων / επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων του κλάδου των 

καταςκευϊν (οικοδομισ) με πολφ μεγάλο αντίκτυπο τόςο όςον αφορά τον αρικμό του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ αυτϊν των ειδικοτιτων (αφοφ καλφπτουν υψθλό ποςοςτό του 

κλάδου των καταςκευϊν) όςο και των εργαςιϊν τουσ, αναφερόμενοι ςυγκεκριμζνα ςτον 

αντίκτυπο που ζχουν αυτζσ ςτισ δυνατότθτεσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ (και, κατ’ 

επζκταςθ, ςτθν επίτευξθ των ενεργειακϊν ςτόχων τθσ χϊρασ για το 2020). 

 

Θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων κα πρζπει να ξεκινιςει από το γεγονόσ ότι τελικά αποδείχτθκε 

ωσ ιδιαιτζρωσ επιτυχθμζνθ θ επιλογι τθσ μεκόδου που ακολουκικθκε κατά τθν ποιοτικι 

ζρευνα, δθλαδι αφενόσ θ διεξαγωγι μιασ ςειράσ θμι-δομθμζνων ςυνεντεφξεων και 

αφετζρου θ ςφςταςθ (και ςυνεδρίαςθ) τθσ ομάδα εςτίαςθσ (focus group). Και αυτό ςτθ 

λογικι ότι το ηθτοφμενο ιταν το να προκφψει – μζςα από τθν αναγκαία διαβοφλευςθ - ζνα 

ςυναινετικό, αλλά ταυτόχρονα τεκμθριωμζνο ςε επιςτθμονικι βάςθ - το οποίο κα γινόταν 

αποδεκτό από το ςφνολο των εμπλεκομζνων. Υπό αυτό το πρίςμα, ιταν απαραίτθτθ θ 

διεξαγωγι των θμι-δομθμζνων ςυνεντεφξεων, αφοφ πράγματι εντάχκθκαν ςε αυτιν τα 

πορίςματα τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ και ταυτόχρονα ελιφκθ πρωτογενισ γνϊςθσ από 

εμπειρογνϊμονεσ του πεδίου και τθσ αγοράσ. Αυτζσ, ςε ςυνδυαςμό με το «άλλο εργαλείο» 

που χρθςιμοποιικθκε, δθλαδι τθν ςυνεδρία τθσ ομάδα εςτίαςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ 

ζγιναν τοποκετιςεισ και ςυηθτιςεισ πιο εξειδικευμζνεσ αλλά και τελείωσ ςτοχευμζνεσ, 

ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ του τελικοφ ςτόχου, που ιταν το να μπορζςουν να 

γενικευτοφν τα πορίςματα και να κεωροφνται αντιπροςωπευτικά. 

 

Από τθν άλλθ, κάτι που δυςκόλεψε τθν εν λόγω ζρευνα ιταν θ ζνταξθ προσ εξζταςθ των 14 

“γενικϊν” δεξιοτιτων, και αυτό λόγω του γεγονότοσ ότι το κφριο αντικείμενο τθσ ζρευνασ 

ιταν / είναι οι “ειδικζσ” επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ που οφείλει να διακζτει το ανκρϊπινο 

δυναμικό των τριϊν ειδικοτιτων / επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων ςτόχων τθσ ζρευνασ 

αναφορικά με τα ειδικά κζματα (π.χ. προβλιματα) που ζχουν να αντιμετωπίςουν όταν 

καταπιάνονται με εργαςίεσ ςχετικζσ με τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίων ι – πολφ 

ςφντομα – με τθν καταςκευι νζων κτιρίων (ςχεδόν) μθδενικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ. 

Διευκρινίηεται, και πάλι, ότι πρόκειται για τισ τρεισ διαφορετικζσ ειδικότθτεσ (επαγγζλματα) 

με εντελϊσ διαφορετικζσ ανάγκεσ ωσ προσ τισ δεξιότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ 

ςτο ειδικό αυτό κομμάτι των εργαςιϊν τουσ, και όχι για ζνα επάγγελμα (ι μία ειδικότθτα). 

Στθν δεφτερθ αυτι περίπτωςθ, και εφόςον το αντικείμενο τθσ ζρευνασ ιταν όντωσ θ 

εξζταςθ των αναγκϊν ενόσ επαγγζλματοσ ςε “κάκετθ” βάςθ, τότε δεν κα προζκυπτε το 
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οποιοδιποτε «πρόβλθμα» ωσ προσ τθν εξζταςθ και των προαναφερκζντων “γενικϊν” 

δεξιοτιτων (ανά επάγγελμα). 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το «πρόβλθμα» αφορά το γεγονόσ ότι για κάκε ειδικότθτα προζκυψε 

ζνασ αρικμόσ “ειδικϊν” επαγγελματικϊν δεξιοτιτων, ςυγκεκριμζνα εννζα (9) για τουσ 

υδραυλικοφσ, οκτϊ (8) για τουσ εγκαταςτάτεσ θλεκτρολόγουσ και δζκα (10) για τουσ 

ψυκτικοφσ, δθλαδι ςυνολικά 27 “ειδικζσ” δεξιότθτεσ οι οποίεσ ζπρεπε να αναγνωριςτοφν 

(αρχικά), να τεκμθριωκοφν, να διευκρινιςτοφν και, εν τζλει, να χαρακτθριςτοφν ωσ προσ τθν 

κριςιμότθτά τουσ, τον βακμό τθσ επάρκειασ ι αντίςτοιχα τθσ ζλλειψισ τουσ που εντοπίηεται 

ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ εκάςτοτε ειδικότθτασ, αλλά και να προςδιοριςτοφν οι 

παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ οφείλονται οι όποιεσ ελλείψεισ. Και ςε αυτζσ προςτζκθκαν προσ 

εξζταςθ άλλεσ 42 δεξιότθτεσ (14 γενικζσ ανά ειδικότθτα x 3 ειδικότθτεσ), δθλαδι ςυνολικά 

69 δεξιότθτεσ! Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, το βάροσ δόκθκε ςτισ “ειδικζσ” αναγκαίεσ (αλλά 

και επικυμθτζσ) επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ τθσ εκάςτοτε ειδικότθτασ, αυτζσ δθλαδι που 

κάνουν εξάλλου τθ διαφορά ςτθν εν λόγω ζρευνα. 

 

Ρράγματι, τόςο ςτισ ςυνεντεφξεισ όςο και ςτισ ςυνεδρίεσ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ δόκθκε 

ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν ορκι διατφπωςθ των δεξιοτιτων, ϊςτε αφενόσ να περιγράφουν με 

όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ λεπτομζρεια και ακρίβεια τθν αντίςτοιχθ εργαςία που κα 

κλθκοφν (ι καλοφνται ιδθ) να διεκπεραιϊςουν οι εργατοτεχνίτεσ των ειδικοτιτων ςτόχου, 

και αφετζρου για να μθν υπάρχουν οι οποιεςδιποτε πικανζσ «ςκιζσ» όςον αφορά πικανζσ 

επικαλφψεισ /αλλθλεπιδράςεισ με άλλεσ επαγγελματικζσ ομάδεσ που αςχολοφνται με 

παραπλιςιεσ ι και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ, ςε άλλο ίςωσ επίπεδο (π.χ. ςε ςχζςθ με τισ 

εργαςίεσ και αρμοδιότθτεσ των μθχανικϊν), ι και ςτο ίδιο επίπεδο, δθλαδι ςε ςχζςθ με τισ 

εργαςίεσ ςυναφϊν ειδικοτιτων. Ζτςι, εκ των πραγμάτων, ο χρόνοσ που ζμεινε για τθν 

εξζταςθ οποιουδιποτε άλλου ςχετικοφ με τισ εν λόγω ειδικότθτεσ κζματοσ (αυτό αφορά 

και τισ ςυνεντεφξεισ και τθν ομάδα εςτίαςθσ) ιταν περιοριςμζνοσ. 

 

Ζνα κζμα διαδικαςτικό που προζκυψε, και που ςχετίηεται με τα προαναφερκζντα, είναι ότι 

– τουλάχιςτον όςον αφορά τθν παροφςα ποιοτικι ζρευνα - χρειάηονται περιςςότερεσ τθσ 

μίασ ςυνεδριάςεισ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ. Επίςθσ, ότι – προτοφ ξεκινιςουν οι ουςιαςτικζσ 

ςυηθτιςεισ - θ ομάδα εςτίαςθσ κα πρζπει να προετοιμάηεται κατάλλθλα για το ςκοπό τθσ 

ζρευνασ, κακϊσ οι άνκρωποι που αςχολοφνται με τα τεχνικά επαγγζλματα δεν είναι εν 

γζνει εξοικειωμζνοι με τα κζματα που αφοροφν τισ ‘Γνϊςεισ’ – ‘Δεξιότθτεσ’ – ‘Ικανότθτεσ’. 

Ζτςι, ζνα μεγάλο μζροσ τθσ αρχικισ (πρϊτθσ) ςυνεδρίασ κα πρζπει να αφιερϊνεται ςτο να 

κακίςτανται ςαφι και κατανοθτά αυτά τα κζματα (για παράδειγμα, ότι οι δεξιότθτεσ 

αναφζρονται ςε πρόςωπα, δθλαδι ςτο ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ εκάςτοτε 

ειδικότθτασ, και όχι ςε επιμζρουσ επιχειριςεισ / εταιρίεσ του κλάδου, ςτισ οποίεσ μπορεί 

όντωσ να υπάρχουν εργαηόμενοι με μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ, δθλ. με αυξθμζνεσ δεξιότθτεσ) 

ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, πράγμα που κα διευκολφνει αρκετά τισ μετζπειτα ςυηθτιςεισ 

τθσ ομάδασ. 

 

Από τθν ανάλυςθ τϊρα των απαντιςεων που ελιφκθςαν τόςο από τισ ςυνεντεφξεισ όςο και 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ που ζγινε ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, προζκυψαν πολλά και 

χριςιμα ςυμπεράςματα, όςον αφορά τισ ανάγκεσ ςε δεξιότθτεσ (γενικζσ και ‘ειδικζσ’ 

επαγγελματικζσ) των τριϊν ειδικοτιτων / επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων ςτόχου. Ζτςι, 
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προζκυψε ότι όλεσ οι γενικζσ δεξιότθτεσ είναι εν γζνει μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ με εξαίρεςθ 

τισ εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ γνϊςεισ, οι οποίεσ κατατάχκθκαν ςε μεςαία (ςτθν περίπτωςθ 

των θλεκτρολόγων) ι χαμθλι (για τουσ υδραυλικοφσ) ςπουδαιότθτα. Βζβαια και εδϊ, για 

να καταδειχκεί για μια ακόμα φορά θ ευρφτθτα του αντικειμζνου τθσ ζρευνασ, υπιρξε μια 

διαφοροποίθςθ από πλευράσ των ψυκτικϊν, ςτουσ οποίουσ θ εν λόγω “γενικι” δεξιότθτα 

κρίνεται ωσ κρίςιμθ / ςθμαντικι για το επάγγελμά τουσ. Ππωσ είναι φυςικό, υπιρξαν 

διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ανά ειδικότθτα / επαγγελματικι δραςτθριότθτα και ωσ προσ τα 

επίπεδα ζλλειψθσ (ι επάρκειασ) των δεξιοτιτων αυτϊν.  

 

Πςον αφορά τισ “ειδικζσ” επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ για τισ ςχετικζσ με τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ εργαςίεσ οι οποίεσ (τελικά) προζκυψαν ανά ειδικότθτα, τα πράγματα ιταν πιο 

ςτρωτά. Εδϊ ωσ μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ / κριςιμότθτασ κρίκθκε ότι είναι το 100% των 

δεξιοτιτων που προζκυψαν για τουσ υδραυλικοφσ, το 62,5% των αντίςτοιχων δεξιοτιτων 

για τουσ θλεκτρολόγουσ (με τισ υπόλοιπεσ να κωροφνται ωσ μεςαίασ κριςιμότθτασ), αλλά 

και το 100% των προτακζντων “ειδικϊν” δεξιοτιτων ςτθν περίπτωςθ των ψυκτικϊν. Ωσ 

προσ τθν επάρκεια, οι απόψεισ ςυνθγοροφν ςτο γεγονόσ ότι το ανκρϊπινο δυναμικό και 

των τριϊν ειδικοτιτων εμφανίηει ζλλειμμα, το οποίο ωσ επί το πλείςτον κρίνεται ωσ μεγάλο 

(45% ςτθν περίπτωςθ των Υδραυλικϊν, 50% για τουσ Εγκαταςτάτεσ Θλεκτρολόγουσ, 70% 

ςτουσ Ψυκτικοφσ).  

 

Από τθν άλλθ, δεν προζκυψαν αναδυόμενεσ, δθλαδι κάποιεσ εντελϊσ “νζεσ” δεξιότθτεσ – 

πάντα όςον αφορά το κεματικό πεδίο τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα κτίρια - για καμία 

από τισ ειδικότθτεσ που αποτελοφν το αντικζιμενο ζρευνασ, κυρίωσ λόγω του γεγονότοσ ότι 

οι τεχνολογίεσ είναι εν γζνει ϊριμεσ, οι ανάγκεσ καταγεγραμμζνεσ ςε υφιςτάμενεσ μελζτεσ, 

ςυν του ότι οι περιςςότερεσ από τισ εν λόγω δεξιότθτεσ δεν αφοροφν “νζεσ” εργαςίεσ για 

τον κλάδο. Θ τεχνογνωςία εν γζνει υπάρχει, άςχετο εάν δεν εφαρμοηζται για λόγουσ π.χ. ότι 

δεν υπάρχει θ ανάλογθ ηιτθςθ. Από τθν άλλθ, πρζπει να ςθμειωκεί το γεγονόσ ότι οι 

δεξιότθτεσ αυτζσ απουςιάηουν από τα Επαγγελματικά Ρεριγράμματα των ειδικοτιτων 

ςτόχου (για όςεσ βεβαίωσ ζχουν πιςτοποιθμζνα επαγγελματικά περιγράμματα), οπότε υπό 

αυτό το πρίςμα θ πλειοψθφία των “ειδικϊν” επαγγελματικϊν δεξιοτιτων για τισ ςχετικζσ 

με τθν ΕΞΕ εργαςίεσ κα μποροφςαν κάλλιςτα να κεωρθκοφν ωσ αναδυόμενεσ. Ππωσ και να’ 

χει, και ανεξαρτιτωσ του χαρακτθριςμοφ τουσ ωσ αναδυόμενεσ ι μθ, όλεσ οι “ειδικζσ” 

δεξιότθτεσ που εντοπίςτθκαν για τισ τρεισ ειδικότθτεσ ςτόχουσ κεωρείται ότι κα πρζπει να 

ενταχκοφν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ τα επόμενα 2-3 χρόνια. 

 

Τζλοσ, όςον αφορά τουσ παράγοντεσ που προκαλοφν τθν ζλλειψθ, ο κφριοσ και ςυνεχϊσ 

επαναλαμβανόμενοσ είναι αυτόσ τθσ εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ. Άλλοι παράγοντεσ που 

αναφζρκθκαν ωσ αίτια για τθν ζλλειψθ δεξιοτιτων είναι θ τεχνολογία και καινοτομία (δθλ. 

θ αδυναμία παρακολοφκθςθσ των τεχνολογικϊν εξελίξεων), ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, αλλά 

και θ νοοτροπία / κουλτοφρα (ι, αλλιϊσ, θ “φφςθ” όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρκθκε) των 

ανκρϊπων που ςυνιςτοφν το ανκρϊπινο δυναμικό των κλάδων, κακϊσ και θ οικονομικι 

κρίςθ. Ζγινε, επίςθσ, μια προςπάκεια ςτθν ομάδα εςτίαςθσ να ςυνδυαςτεί ο παράγοντασ 

«εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ» με το ρυκμιςτικό πλαίςιο ι τθν τεχνολογία. Εν κατακλείδι, και 

δεδομζνου ότι το ρυκμιςτικό πλαίςιο είναι εν γζνει «χαλαρό» (ζωσ ανφπαρκτο), δθλαδι 

δεν εγείρονται ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ για τουσ εργατοτεχνίτεσ από αυτό, κρίνεται ότι 

αυτό που ςτθν ουςία δθμιουργεί το πρόβλθμα ζλλειψθσ δεξιοτιτων είναι θ εξζλιξθ ςτισ 
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τεχνολογίεσ θ οποία δεν ςυνοδεφεται από τον παράλλθλο εκμοντερνιςμό του ςυςτιματοσ 

αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ, με αποτζλεςμα οφτε 

οι νεοειςερχόμενοι ςτον κλάδο να μθν διακζτουν τισ ‘επικυμθτζσ’ δεξιότθτεσ, αλλά οφτε και 

το υφιςτάμενο ανκρϊπινο δυναμικό να μθν ζχει τθ δυνατότθτα να ενθμερωκεί κατάλλθλα 

ωσ προσ τισ εξελίξεισ. 

 

Αξίηει να ςτακεί κανείσ ς’ αυτό το γεγονόσ, δθλαδι ότι ςτο 100% των περιπτϊςεων όπου 

αναφζρεται ζλλειψθ επαγγελματικισ δεξιότθτασ (τόςο γενικισ όςο και – πολφ περιςςότερο 

– “ειδικισ” επαγγελματικισ) εμπλζκεται ο παράγοντασ «εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ» (κάποιοι 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ το ζκεςαν ωσ κζμα ζλλειψθσ “παιδείασ”, αυτό όμωσ αφορά 

κυρίωσ τισ ‘γενικζσ’ δεξιότθτεσ). Επίςθσ, τόςο από τισ ςυνεντεφξεισ που ζγιναν όςο και από 

τισ ςυηθτιςεισ που διεξιχκθςαν ςτθν ομάδα εςτίαςθσ, προζκυψε ότι ςχεδόν καμία από τισ 

απαιτοφμενεσ «νζεσ» δεξιότθτεσ των επαγγελμάτων / ειδικοτιτων ςτόχου ςτα ειδικά 

κζματα τθσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ και τθσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ 

των εγκακιςτϊμενων ςυςτθμάτων δεν διδάςκεται ςε ςυςτθματικι βάςθ ςτθ Β’/κμια 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ ι τθν αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ. Αντίςτοιχα, πολφ λίγεσ 

από αυτζσ τισ δεξιότθτεσ καλφπτονται ςτα ιδθ υφιςτάμενα (και οφτωσ ι άλλωσ 

περιοριςμζνα) προγράμματα Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ), και μάλιςτα 

ςποραδικά.  

 

Με άλλα λόγια, υπάρχει πολφ μεγάλθ ανάγκθ για το ςχεδιαςμό προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

που να καλφπτουν τισ ανάγκεσ των τριϊν ειδικοτιτων ςτόχου αφενόσ ςε επίπεδο “γενικϊν” 

δεξιοτιτων (οι οποίεσ μποροφν να καλυφκοφν από προγράμματα εκπαίδευςθσ /κατάρτιςθσ 

γενικότερου περιεχομζνου / προςανατολιςμοφ, δθλ. προγράμματα τα οποία κα αφοροφν 

το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ εκάςτοτε ειδικότθτασ ςτο ςφνολο των δεξιοτιτων / ικανοτιτων 

του), και αφετζρου από ειδικά προγράμματα κατάρτιςθσ («εξειδίκευςθσ») τα οποία κα 

βοθκιςουν το ανκρϊπινο δυναμικό των τριϊν (3) ειδικοτιτων ςτόχου να αποκτιςουν τισ 

επικυμθτζσ αναγκαίεσ δεξιότθτεσ για τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν τουσ που αφοροφν τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ (οι οποίεσ εν γζνει κεωροφνται ωσ μεγάλθσ κριςιμότθτασ, αλλά και 

εμφανίηεται μεγάλο ι μεςαίο ζλλειμμα ςτο 100% αυτϊν). Ραρατθρείται, λοιπόν, πολφ 

ςθμαντικι ανάγκθ για το ςχεδιαςμό νζων προγραμμάτων εξειδίκευςθσ ςτθν περίπτωςθ τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΣΕΚ), για να καλυφκοφν οι ελλείψεισ κυρίωσ 

ςτισ “ειδικζσ” δεξιότθτεσ που παρουςιάηει το ανκρϊπινο δυναμικό των ειδικοτιτων ςτόχου, 

αλλά και για τθν αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ αρχικισ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ (ΑΕΚ).  

 

Ωσ προσ τθ διαδικαςία, οι ανιχνευκείςεσ “ειδικζσ” επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ ςτα κζματα 

υλοποίθςθσ εργαςιϊν για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 

αποδοτικότθτασ ςτα κτίρια κα πρζπει να ενταχκοφν ςτα Επαγγελματικά Ρεριγράμματα των 

αντίςτοιχων ειδικοτιτων / επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων (τουλάχιςτον για όςεσ από τισ 

ειδικότθτεσ υπάρχουν τζτοια) μζςω μιασ διαδικαςίασ επικαιροποίθςθσ ι ανακεϊρθςθσ 

αυτϊν (θ οποία, μάλιςτα, κα πρζπει να δρομολογθκεί από τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ – 

που είναι υπεφκυνοι για τθ διαδικαςία ςφνταξθσ των περιγραμμάτων, και μάλιςτα από τθ 

ΓΣΕΒΕΕ ςε πρϊτθ φάςθ). Ζτςι μόνο κα είναι «κεςμικά κατοχυρωμζνεσ»οι όποιεσ αλλαγζσ 

πρζπει να γίνουν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα ι ςτο ςφςτθμα τθσ ΣΕΚ. Στθ ςυνζχεια, και 

εφόςον υπάρχει το κατάλλθλο πλαίςιο, μπορεί να γίνει ο οποιοςδιποτε ςχεδιαςμόσ όςον 
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αφορά τθν υλοποίθςθ κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ι / και προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ. 

 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι εξελίξεισ ςτισ τεχνολογίεσ 

ςτον τομζα τθσ εξοικονόμθςθσ είναι ραγδαίεσ, κακϊσ και ότι αναμζνονται εξελίξεισ ςτο 

ρυκμιςτικό πλαίςιο που καλφπτει τισ ενεργειακζσ αναβακμίςεισ κτιρίων (π.χ. ανακεϊρθςθ 

του ΚΕΝΑΚ *8+ αλλά και τθν καταςκευι νζων ‘ςχεδόν μθδενικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ’ 

κτιρίων, είναι πολφ ςθμαντικι θ φπαρξθ / ανάπτυξθ ενόσ μόνιμου μθχανιςμοφ πρόγνωςθσ 

των αναγκϊν ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, Μάλιςτα, λόγω των εξελίξεων (και των 

ανακεωριςεων ςτουσ ςτόχουσ) που προβλζπονται τουλάχιςτον ζωσ το 2020, ο μθχανιςμόσ 

αυτόσ κα πρζπει να ενεργοποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Μζςω τθσ χριςθσ 

δυναμικϊν μακροοικονομικϊν μοντζλων, ποςοτικϊν ερευνϊν πεδίου (με ερωτθματολόγια 

προσ τουσ εργοδότεσ), τομεακϊν μελετϊν ι και ποιοτικϊν ερευνϊν, με τθ ςυμβολι 

εμπειρογνωμόνων κάκε κλάδου, ι οποιουδιποτε άλλου «εργαλείου» κρικεί ςκόπιμο να 

χρθςιμοποιθκεί από ζνα «μθχανιςμό» αυτοφ του είδουσ κα καταςτεί δυνατι θ διάγνωςθ 

των δεξιοτιτων που ηθτάει θ αγορά εργαςίασ και θ ζγκαιρθ πρόγνωςθ των νζων, ϊςτε να 

κεωρείται επιτυχισ θ ςτόχευςθ και θ αποτελεςματικότθτα των πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ / κατάρτιςθσ.  

 

Κάτι που πρζπει να προςεχκεί ιδιαίτερα κατά τθ φάςθ ςφςταςθσ ενόσ τζτοιου μθχανιςμοφ 

είναι ο βακμόσ που οι δυνάμεισ τθσ αγοράσ (επιμελθτιρια, ςυλλογικοί φορείσ εργοδοτϊν–

εργαηομζνων) και θ πολιτεία (ςυναρμόδια υπουργεία, π.χ. Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ & 

Ενζργειασ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ραιδείασ, Ζρευνασ 

και Θρθςκευμάτων) κα ςυμμετζχουν ςε αυτόν. Εν κατακλείδι, ο προτεινόμενοσ από τθν εν 

λόγω Ρράξθ μθχανιςμόσ πρόγνωςθσ των αναγκϊν ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, 

ιδιαίτερα ςτο κομμάτι του που κα αφορά τισ ‘ειδικζσ’ δεξιότθτεσ ςε κζματα εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του καταςκευαςτικοφ κλάδου (αλλά και όςον αφορά 

τισ ειδικζσ δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΑΡΕ ςτα κτίρια), κα 

ζρκει να καλφψει ζνα πολφ μεγάλο κενό που ζχει ιδθ εντοπιςτεί και που αναμζνεται να 

αμβλυνκεί τα αμζςωσ προςεχι χρόνια, εάν δεν λθφκοφν άμεςα τα αναγκαία μζτρα και 

δράςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.  
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