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• Το 49% των επιχειρήσεων του οικοσυστήματος «Ενέργεια», δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες 

κάλυψης κενών θέσεων εργασίας. Ως βασικότερη αιτία της δυσκολίας πλήρωσης θέσεων 

αναγνωρίζεται η έλλειψη των κατάλληλων δεξιοτήτων (55%). 

• Οι γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες είναι δύσκολο να βρεθούν είναι εκείνες που αφορούν: α) 

συγκεκριμένη θέση εργασίας της επιχείρησης (73%), β) χειρωνακτική επιδεξιότητα-επισκευή 

συναρμολόγηση κλπ (47%), γ) η επίλυση σύνθετων προβλημάτων (40%) 

• Οι κατηγορίες επαγγελμάτων για τις οποίες παρατηρείται δυσκολία πλήρωσης θέσεων, ήταν α) 

Επιστημονικό δυναμικό (μηχανικοί, χημικοί, νομικοί, κλπ), σε ποσοστό 39%, β) Ειδικευμένοι 

τεχνίτες σε ποσοστό 33% και γ) Τεχνικοί, σε ποσοστό 22% 
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Οι μισές περίπου επιχειρήσεις δηλώνουν ότι παρατηρούνται  ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
στους εργαζομένους τους. Οι κατηγορίες επαγγελμάτων που παρατηρούνται ελλείψεις είναι: 
• Τεχνικοί: Σημαντικότερη έλλειψη παρατηρείται στις «Τεχνικές / επαγγελματικές γνώσεις που 

απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία», στη «Βασική χρήση εφαρμογών πληροφορικής», στη 
γνώση ξένων γλωσσών, αλλά και στην ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. 

• Υπάλληλοι γραφείου: Σημαντικότερη έλλειψη παρατηρείται στη «Βασική χρήση εφαρμογών 
πληροφορικής», αλλά και σε θέματα που σχετίζονται κυρίως με την  εμπειρία και λιγότερο με την 
εκπαίδευση. 

• Ειδικευμένοι τεχνίτες: Σημαντικότερη έλλειψη παρατηρείται στις «Τεχνικές / επαγγελματικές 
γνώσεις που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία». Η ίδια έλλειψη παρατηρείται στη γνώση 
ξένων γλωσσών. 

                                        
 

 
Σε όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων της Ενέργειας, η σημαντικότερη ή μία από τις σημαντικότερες 

ελλείψεις γνώσεων/δεξιοτήτων εντοπίζεται στις Τεχνικές / επαγγελματικές γνώσεις που 
απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία 
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Ωστόσο: 
 

Διερευνώντας ειδικότερα ζητήματα στο οικοσύστημα της Ενέργειας, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

μεγάλη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού σε θεματικές περιοχές γνώσης, όπως: 

• Ενεργειακή κατανάλωση 

• Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

• Θέματα που σχετίζονται με την αγορά ενέργειας και την εμπορία ρύπων 

 
 

 
 



Οι μεταβολές που συντελούνται ως παράγοντες που επηρεάζουν τις 
επιχειρήσεις στα ζητήματα διαχείρισης ενέργειας (1/3) 

Οικονομικές εξελίξεις και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων 
 

 Η ανάγκη συγκράτησης του κόστους στη δυσμενή 

οικονομική συγκυρία των τελευταίων χρόνων, είχε 

ως συνέπεια τη μείωση της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας στη βιομηχανία. 

 Η συνετή και ορθολογική διαχείριση των 

ενεργειακών ζητημάτων σε μια επιχείρηση, 

στοχεύει πρώτιστα στην αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και 

επομένως και της κερδοφορίας της επιχείρησης.  

 Παράλληλα όμως, συμβάλει στη μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης και άρα και στη 

μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 
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Ειδικότητες 

Στελέχη:  Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Development)  Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (Sustainable Development) Ενεργειακής Διαχείρισης (Energy 

Management) Διαχείρισης Αλλαγών (Change Management) 

  

Επιστήμες Μηχανικής 

(Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή και Λοιποί Μηχανικοί) 

  

 Γνώσεις: Οικονομικής ανάλυσης, Business, Παραγωγής, Λειτουργίας της 

αγοράς, Διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων, Παρακολούθησης και 

αξιολόγησης ενεργειακών δεδομένων. 

 Δεξιότητες–Ικανότητες: Διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων, 

Συνεργασίας-Ομαδικότητας, Επικοινωνιακές δεξιότητες & Δεξιότητες 

Παρουσίασης και Διαπραγμάτευσης 



Οι μεταβολές που συντελούνται ως παράγοντες που επηρεάζουν τις 
επιχειρήσεις στα ζητήματα διαχείρισης ενέργειας (2/3) 

Τεχνολογικές εξελίξεις 
 

 Στο επίκεντρο της 4ης βιομηχανικής 

επανάστασης βρίσκονται έννοιες όπως η 

τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και οι 

μεγάλες βάσεις δεδομένων (big data) 

 Η υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών 

επηρεάζει και θα επηρεάσει σε ακόμα 

μεγαλύτερο βαθμό στο μέλλον την αγορά 

εργασίας, καθώς θα προκαλέσει ανάγκη για 

νέες δεξιότητες 
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Ειδικότητες 

Στελέχη: Εφαρμογής προϊόντων (Product application)  Ανάπτυξης ΤΠΕ (ICT 

development)Ανάπτυξης λογισμικού (Software development ) 

Επιστήμες Μηχανικής και Η/Υ 

  

 Γνώσεις: Σχεδιασμού λύσεων, Εφαρμογής μεθόδων βελτίωσης ενεργειακής 

αποδοτικότητας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης,  ΙοΤ, Συλλογής ενεργειακών 

δεδομένων, Διαχείρισης μεγάλων βάσεων δεδομένων (big data), Ψηφιακών 

μοντέλων πρόβλεψης.  

 Δεξιότητες-Ικανότητες: Αντίληψης του περιβάλλοντος-Συνεργασίας-

Ομαδικότητας-Επικοινωνίας, Ικανότητες Reporting και Παρουσίασης 

αποτελεσμάτων 



Οι μεταβολές που συντελούνται ως παράγοντες που επηρεάζουν τις 
επιχειρήσεις στα ζητήματα διαχείρισης ενέργειας (3/3) 

Ρυθμιστικό πλαίσιο-Βέλτιστες Διαθέσιμες 
Τεχνικές 

 Οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) που 

προτίθεται να ενσωματώσει μια βιομηχανία κατά 

τη λειτουργία της, αποτελούν τη βάση για τον 

καθορισμό των όρων αδειοδότησής της (Οδηγία 

2010/75/ΕΕ) 

 Οι ΒΔΤ (στους συγκεκριμένους κλάδους που 

ορίζονται στην Οδηγία),  συνίστανται στην 

εφαρμογή και τήρηση ενός Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) καθώς και 

ενός συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.  

 Παράλληλα με βάση τα πρότυπα ενεργειακής 

απόδοσης (π.χ. ISO 50001) προβλέπονται 

συγκεκριμένες τεχνικές και συνδυασμός αυτών 

όσον αφορά στη Διαχείριση Ενέργειας 
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Ειδικότητες 

Στελέχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Development)Ενεργειακής 

Διαχείρισης (Energy Management) Βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development) 

  

Επιστήμες Μηχανικής 

(μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή και λοιποί μηχανικοί) 

 Γνώσεις: Ρυθμιστικού πλαισίου, Διασφάλισης Ποιότητας, Βιώσιμης Ανάπτυξης, 

Διαχείρισης επενδύσεων.  

 Δεξιότητες-Ικανότητες: Συνεργασίας, Λειτουργικές ομάδες, Οργανωτικές 

δεξιότητες, Δεξιότητες διαπραγμάτευσης  



Οι ευκαιρίες ανάπτυξης για τη διαχείριση ενέργειας και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα (1/3) 

Ειδικότητες-δεξιότητες για την 
παρακολούθηση των ενεργειακών 
δεδομένων (Data monitoring -energy 
analytics) 

 Η παρακολούθηση και τήρηση των 

ενεργειακών δεδομένων σε αρκετές 

περιπτώσεις, δεν αποτελεί 

προτεραιότητα των επιχειρήσεων  

 Οι μεταβολές και εξελίξεις στο χώρο της 

ενέργειας ευρύτερα, αναδεικνύουν σε 

ιδιαίτερα κρίσιμη την αδιάλειπτη και 

συστηματική τήρηση των ενεργειακών 

δεδομένων, τόσο για την βιομηχανία, 

όσο και για τους υπόλοιπους τομείς και 

κλάδους της οικονομίας 
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Ειδικότητες 

Στελέχη:  Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) Στατιστικής της Ενέργειας (Energy 

Statistics) 

Επιστήμες Η/Υ, Στατιστική επιστήμη 

  

 Γνώσεις: Βάσεων Δεδομένων, Ανάπτυξης Λογισμικού- Χρήσης Μοντέλων Ελέγχου και 

Πρόγνωσης 

 Δεξιότητες-Ικανότητες: Συνεργασίας, Κατανόησης του Περιβάλλοντος Εργασίας, 

Reporting και παρουσίασης δεδομένων 



Οι ευκαιρίες ανάπτυξης για τη διαχείριση ενέργειας και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα (2/3) 

Τεχνολογικές εξελίξεις 

 Διευρυμένη χρήση της τεχνητής 

νοημοσύνης και της εικονικής 

πραγματικότητας.  

 Η εφαρμογή εικονικών μοντέλων 

διαδικασιών, προϊόντων, υπηρεσιών (digital 

twin) θα επηρεάζει όλο και περισσότερο τη 

διαχείριση της ενέργειας από τις 

επιχειρήσεις 
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Ειδικότητες 

Στελέχη:  Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) 

Επιστήμες Η/Υ 

 Γνώσεις:  Εφαρμογής μεθόδων βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας με τη χρήση 

τεχνητής νοημοσύνης, Digital twin, Ψηφιακά μοντέλα πρόβλεψης.  

 Δεξιότητες-Ικανότητες: Συνεργασίας, Κατανόησης του Περιβάλλοντος Εργασίας, 

Προσαρμογή στην εταιρική κουλτούρα 



Οι ευκαιρίες ανάπτυξης για τη διαχείριση ενέργειας και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα (3/3) 

Αλλαγή μοντέλου παραγωγής  

 Η παραγωγή customized προϊόντων 

μελλοντικά θα επηρεάσει σημαντικά τη 

βιομηχανική παραγωγή, επιφέροντας αλλαγές 

σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και 

επηρεάζοντας τη διαχείριση ενέργειας 
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Ειδικότητες 

Στελέχη  Διαχείρισης Αλλαγών (Change Management)Ανάπτυξης Προϊόντων (Product 

Development) 

Επιστήμες Μηχανικής 

 Γνώσεις:   Σχεδιασμού προϊόντων, Διαχείρισης της αλλαγής και ενσωμάτωσής της 

στην επιχείρηση,   Εξοικονόμησης ενέργειας,   Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.  

 Δεξιότητες-Ικανότητες: Συνεργασίας-Ομαδικότητας-Επικοινωνίας, Ευελιξίας 

Χρηματιστήριο Ενέργειας 

 Στο πλαίσιο εφαρμογής του Target Model, 

προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία του 

Χρηματιστηρίου Ενέργειας 

Ειδικότητες 

Χρηματιστής Ενέργειας (Energy Brokers) 

Χρηματοοικονομικές και Οικονομικές  Επιστήμες 

  

 Γνώσεις: Γνώση της αγοράς όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, Ψηφιακές 

γνώσεις.  

 Δεξιότητες-Ικανότητες: Αριθμητική και υπολογιστική ικανότητα,  Ικανότητα 

συνδυασμού στοιχείων και πρόβλεψης μελλοντικών συνθηκών, Κατανόηση του 

περιβάλλοντος εργασίας, Αντίληψη των καταστάσεων, Αποφασιστικότητα, 

Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης, Οργανωτικές δεξιότητες, 

Επικοινωνία 



Στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 
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Πολιτεία    Επιχειρήσεις 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση  
• Αναβάθμιση επαγγ. προσανατολισμού 

• Ενδυνάμωση οριζόντιων και 
ψηφιακών δεξιοτήτων • STEM 

δεξιότητες • Επαγγελματική 
εκπαίδευση• Ενεργειακή κουλτούρα 

Ανώτατη εκπαίδευση 
• Αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών 
• Επαγγ. προσανατολισμός • Γνώσεις και 
τεχνικές δεξιότητες (hard skills) • Γενικές 

δεξιότητες (soft skills) • Διασύνδεση 
εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας • 

Μάθηση με βάση την εργασία 

Διαρροή επιστημόνων (brain drain) 
• Μέτρα Ανάσχεσης της φυγής επιστημόνων  
• Αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού 

του εξωτερικού 

Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης 
(reskilling, upskilling) 

Οργάνωση προγραμμάτων συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με τη χρήση νέων τεχνολογιών  

• Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού [Ενδυνάμωση της 
ενεργειακής συνείδησης των εργαζόμενων και απόκτηση 
τεχνικών γνώσεων εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμιση 
τεχνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων, προγράμματα 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας]  
• Πρωτοβουλία για δράσεις συνεργασίας με 
πανεπιστημιακά ιδρύματα [συμβουλευτική καριέρας, 
χορήγηση υποτροφιών, διαμόρφωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων-Βιομηχανικά διδακτορικά],  συνεργασία 
με άλλες επιχειρήσεις για κοινές δράσεις κατάρτισης 

 

Κλαδικοί Φορείς 

• Προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα ΕΞΕ 
• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
• Συμβούλια δεξιοτήτων 
•Χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές  

Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών αγοράς 
εργασίας 

Συνεργασία Πολιτείας και Επιχειρήσεων 



12 

 

Ευχαριστώ 

 

eroma@sev.org.gr 


