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       ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

              Αθήνα,  22  Ιουλίου 2013 
              Α.Π. 29521 

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 4710 
Φαξ: 210 37 44 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr  

Προς: 
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του 
Κράτους 
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
β) Δ/νσεις Διοίκησης  
2) Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας 
 

ΘΕΜΑ: Συμπράξεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη δημιουργία 
δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία- Ευφυής 
Ενέργεια-Ευρώπη (Build Up Skills) 
 

1. Γενικά 

Το Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE), το οποίο αποτελεί υπο-
πρόγραμμα του προγράμματος-πλαισίου για την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα (CIP), συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 
Ενέργεια 2020 και διευκολύνει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης 
για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την 
προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των 
μη τεχνολογικών εμποδίων στη διάδοση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και 
την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. Ενδεικτικοί τύποι δράσεων που 
υποστηρίζονται από το πρόγραμμα είναι, μεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή 
ανταλλαγή εμπειριών/τεχνογνωσίας, η διάδοση καλών πρακτικών, η ενίσχυση 
θεσμικής και διοικητικής ικανότητας, η εκπαίδευση και επιμόρφωση, η 
δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών κα. 

2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή 

Οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κλίμα και την ενέργεια – οι 
ονομαζόμενοι ως στόχοι «20-20-20» - προβλέπουν τη μείωση των εκπομπών 
του CO2 κατά 20%, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% και την 
αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020. Η αναμενόμενη συμβολή του 

Ελληνική

mailto:a.karvounis@ypes.gr


 

 

 2 

κτιριακού τομέα στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων 
για το 2020 αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον κατασκευαστικό κλάδο (και τη 
βιομηχανία γενικότερα), ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για 
ανακαινίσεις κτιρίων με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις καθώς και για νέα κτίρια 
«σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας». 

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται μεγάλη προσπάθεια ώστε να αυξηθεί ο αριθμός 
των εξειδικευμένων εργαζομένων στην αγορά (σήμερα στην Ε.Ε. υπάρχουν 1,1 
εκατομμύριο εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το 2015 θα 
χρειάζονται 2,5 εκατομμύρια), μαζί με μέτρα που θα διευκολύνουν τη λήψη 
αποφάσεων για κατασκευαστικά θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια από 
τους ιδιοκτήτες των κτιρίων. Η κατάρτιση και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων 
αποτελούν μέτρα «μακράς πνοής», οπότε είναι πλέον καιρός να ξεκινήσουν 
δράσεις έτσι ώστε τα Κράτη-Μέλη να είναι σε θέση να διαθέτουν ένα καλύτερα 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό μέχρι το 2020. 

Έχοντας αυτά υπόψη, το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», 
της Γ.Δ. για την Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εισήγαγε την 
Πρωτοβουλία BUILD UP Skills, για να υποστηρίξει τα Κράτη Μέλη: 

 στην εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για τον κατασκευαστικό κλάδο, 
και 

 στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών σχετικά με τη συνέχιση της 
κατάρτισης των τεχνιτών και των εργατών του κλάδου, και των 
εγκαταστατών τεχνολογιών ΕΞΕ και συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια, με 
στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους μετά τη βασική εκπαίδευσή τους. 

Στην περυσινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον Πυλώνα Ι (“Εθνικές 
πλατφόρμες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020”) της Πρωτοβουλίας 
BUILD UP Skills, στην Ελλάδα υποβλήθηκε η πρόταση με τίτλο BUILD UP 
Skills – Greece (BUS-GR), η οποία εγκρίθηκε και άρχισε να υλοποιείται στις 
αρχές Ιουνίου του 2012 (συνολική διάρκεια του έργου: 18 μήνες). 

Σε 30 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη διαμορφωθεί οι εθνικές ομάδες της 
Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills. Όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, έτσι και στην 
Ελλάδα οι κύριοι δημόσιοι φορείς – μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας - που δραστηριοποιούνται στο χώρο έχουν δημιουργήσει μια 
κοινοπραξία με συντονιστή-εταίρο το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας για να εργαστούν από κοινού για τη βελτίωση των 
προσόντων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, 
οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη ανακαινίσεων υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης και νέων “σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας” κτιρίων1.  

Οι ειδικοί στόχοι του έργου BUS-GR είναι οι εξής: 

 Εκκίνηση εθνικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
μερών στα θέματα της κατάρτισης και των προσόντων του εργατικού 
δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην ενεργειακή αποδοτικότητα 
και τις ΑΠΕ (σύσταση της «Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελματικών 
Προσόντων»). 

                                                           
1
 Βλ. Ιστοσελίδα του έργου: http://greece.buildupskills.eu/. 
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 Ανάλυση της παρούσας κατάστασης, με τον καθορισμό και 
ποσοτικοποίηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων για την ύπαρξη 
ικανού αριθμού εργατικού δυναμικού καταρτισμένου στην ενεργειακή 
αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ μέχρι το 2020. 

 Ανάπτυξη και ευρεία αποδοχή του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων 
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής για το 2020, σε 
σχέση με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση & κατάρτιση του εργατικού 
δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου. 

3. Στόχος της παρούσας πρόσκλησης 
 

Η πρωτοβουλία «Build Up Skills» αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στις 
Κατασκευές καθώς και σε συναφείς τομείς, που αφορούν την εγκατάσταση και 
συντήρηση συστημάτων ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτήρια. Απώτερος στόχος είναι τα 
άτομα αυτά να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία 
ώστε να καταστήσουν τον τομέα των Κατασκευών ικανούς να ανταποκριθούν 
στις σχετικές στοχεύσεις της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως είναι τα κτίρια 
με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.  
 
Η πρωτοβουλία στηρίζεται σε δύο πυλώνες: 
 
(α) Σύσταση εθνικού οδικού χάρτη προσόντων 
(β) Αναβάθμιση εθνικών δομών εκπαίδευσης και πιστοποίησης. 
 
Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τον (β) πυλώνα. Σε αυτό 
το πλαίσιο θα επιδοτηθούν δράσεις που αφορούν τη δημιουργία υλικού, 
κατάρτιση επιμορφωτών, συντονισμό ενεργειών για τη σύσταση/αναβάθμιση και 
λειτουργία μεγάλης κλίμακας δομών εκπαίδευσης αλλά και επικοινωνιακές 
δραστηριότητες. 
 
Οι προτάσεις θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο του υφιστάμενου εθνικού οδικού 
χάρτη έως το 2020 στο πλαίσιο συμπράξεων μεταξύ ανεξάρτητων νομικών 
οντοτήτων είτε της ίδιας επιλέξιμης χώρας είτε διαφορετικών επιλέξιμων χωρών.  
 
4. Κριτήρια απονομής 
 

i. Συνάφεια προτεινόμενων δράσεων με τους στόχους της πρωτοβουλίας 
και του υφιστάμενου εθνικού πλαισίου κατάρτισης, των τρεχουσών 
πρωτοβουλιών και του οδικού χάρτη. 

ii. Κινητοποίηση σχετικών παραγόντων της αγοράς κατά την επεξεργασία, 
υλοποίηση και προώθηση ενός αποτελεσματικού σχεδίου πιστοποίησης. 

iii. Ποιότητα μεθοδολογίας υλοποίησης: βιωσιμότητα της προτεινόμενης 
προσέγγισης για την επιτυχή σύσταση πλατφόρμας πιστοποίησης και 
αποσαφήνιση του σχεδίου δράσης, των ρόλων, των αρμοδιοτήτων, των 
χρονοδιαγραμμάτων και των επιμέρους έργων. 

iv. Σύνθεση σύμπραξης και διαθεσιμότητα πόρων για την προτεινόμενη 
δράση: δεξιότητες εταίρων σε ζητήματα δια βίου μάθησης και 
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επικοινωνίας, επαρκής δικαιολόγηση δαπανών και διαφάνεια 
συγχρηματοδότησης. 

 
5. Δαπάνες και διάρκεια δράσεων του προγράμματος 
 
Η μέγιστη διάρκεια των προτεινόμενων έργων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 36 
μήνες και η κοινοτική συνεισφορά δεν ξεπερνά το 75% των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών του έργου. Το επίπεδο της τελικής χρηματοδότησης εξαρτάται 
από τον αριθμό και μέγεθος των εμπλεκομένων χωρών και την πολυπλοκότητα και 
πολυμορφία των δράσεων. Οι ώρες εργασίας κάθε εταίρου και κάθε πακέτου 
εργασίας θα πρέπει να προκύπτουν από τις προτεινόμενες δραστηριότητες. 
Επίσης, οι υπεργολαβίες και άλλες δαπάνες θα πρέπει να αναλύονται λεπτομερώς 
ώστε να εκτιμηθεί η αναγκαιότητά τους. 
 
6. Κριτήρια επιλεξιμότητας- Προθεσμία 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νομικά πρόσωπα, δημόσιου ή 
ιδιωτικού τομέα, από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, του 
Λιχενστάιν και της ΠΓΔΜ. Επίσης, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στην 
αγγλική γλώσσα από ομάδα φορέων, η οποία έχει την έδρα της σε ένα ή 
περισσότερα επιλέξιμα κράτη. Οι δε αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2013 (17.00 ώρα Βρυξελλών). 
 
7. Περισσότερες πληροφορίες 
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του 
προγράμματος (http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-
proposals/how-to-apply/index_en.htm), αλλά και από το εθνικό σημείο επαφής 
του προγράμματος: 
 
ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. 
Κα Ευφροσύνη-Εύα Κοτσάκη                      Κος Δημήτρης Σοφιανόπουλος 
Τηλ: +30 210 6965977                                 Τηλ: +30 210 6969449 
Fax: +30 210 6965948                                 Fax: +30 210 6969448 
Email: kotsakie@eka.ypeka.gr                    Email: sofianopoulosD@eka.ypeka.gr 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις 
 

. 
                                                               H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

            
                                                                          

                  ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
FAX: 210 6965948, 210 6969448 
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ  
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα  
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3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια  
4) ΠΕΔ της Χώρας  
5) Κ.Ε.Δ.Ε.  
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα  
6) Ε.Ν.Π.Ε.  
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα  
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής  
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ  
8) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),  
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα  
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  
Βας.Σοφίας 2, 10674 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και 
Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη  
(β) Επικεφαλή Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη  
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  
Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλή του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο  
(β) Αναπληρωτή επικεφαλή του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή 
 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών  
-Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 
-Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site 
του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή 
και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες- Ενημερώσεις-
Ανακοινώσεις) 
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
(α) Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
(β) Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς  
 
 

 

 


