Απασχόληση και κατάρτιση

Κατηγορίες θέσεων εργασίας

Δημιουργία θέσεων εργασίας

Το 2013 υπήρχαν 2.500-3.000 θέσεις εργασίας άμεσα συνδεδεμένες με την ηλεκτροπαραγωγή μέσω
γεωθερμίας στην ΕΕ-28. Οι θέσεις εργασίας στην γεωθερμική ενέργεια μπορούν να διαχωριστούν σε
διαφορετικές κατηγορίες, από μηχανικούς, γεωτρυπανιστές και τεχνικούς σε βιομηχανίες παραγωγής
εξοπλισμού, μέχρι διαχειριστές έργων. Η γεωθερμική ενέργεια δημιουργεί επίσης έμμεσες θέσεις
εργασίας, π.χ. μέσω προμηθευτών πρώτων υλών, καθώς και συνεπαγόμενες θέσεις εργασίας.
Ο εκτιμώμενος αριθμός συνολικών θέσεων εργασίας από τη γεωθερμική ενέργεια το 2013 είναι 10.000.
Βάσει των έργων που είναι υπό ανάπτυξη και υπό
σχεδιασμό, καθώς και του νέου εγκατεστημένου
δυναμικού, νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να
δημιουργηθούν στην Ιταλία, την Ουγγαρία, την
Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την
Ισπανία, το ΗΒ, την Ισλανδία, την Τουρκία και την
Ελβετία. Μέχρι το 2030, περισσότερα από 100.000
άτομα θα πρέπει να απασχολούνται στον κλάδο.
Τα τελευταία χρόνια, η μικρή νέα εγκατεστημένη
ισχύς έχει προκαλέσει τη συγκέντρωση θέσεων
εργασίας κυρίως στη λειτουργία και συντήρηση, η
οποία παραδοσιακά απαιτεί μικρό αριθμό
εργαζομένων. Η ανάπτυξη ενός σημαντικού αριθμού
νέων έργων θα πυροδοτήσει μια πραγματική έκρηξη
στις δραστηριότητες εντάσεως εργασίας, όπως η
έρευνα, η γεώτρηση, η κατασκευή και η παραγωγή
εξοπλισμού.

Οι ευκαιρίες απασχόλησης προσφέρονται σε άτομα με διαφορετικά είδη και επίπεδα ικανοτήτων.
Επιστήμονες και μηχανικοί απαιτούνται για τη διερεύνηση νέων γεωθερμικών πεδίων, ενώ
εξειδικευμένοι τεχνικοί απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία των νέων γεωθερμικών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Κάποιες από τις κύριες κατηγορίες στις οποίες μπορεί να συμβάλει σε επίπεδο οικονομίας και
δημιουργίας θέσεων εργασίας ο κλάδος παραγωγής ενέργειας μέσω γεωθερμίας είναι:
Προμηθευτές μηχανολογικού εξοπλισμού και πρώτων υλών.
Σύμβουλοι και εργολάβοι οι οποίοι αναζητούν γεωθερμικούς πόρους.
Εταιρείες διάνοιξης γεωτρήσεων.
Περιβαλλοντικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται τις άδειες και τον έλεγχο των δειγμάτων.
Άτομα που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη των γεωθερμικών πόρων, όσον αφορά την ανάπτυξη
των έργων, την κατασκευή, την ασφάλεια κλπ.
• Προσωπικό για τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας παραγωγής.
• Επιστήμονες που ασχολούνται με την εν εξελίξει έρευνα και ανάπτυξη.
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Θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο

Καθώς οι γεωθερμικές τεχνολογίες διαφοροποιούνται βάσει της
τοποθεσίας (οι γεωλογικές δομές είναι διαφορετικές σε όλη την
Ευρώπη και η γνώση των τοπικών συνθηκών είναι ουσιώδους
σημασίας) και είναι εντάσεως εργασίας, οι ανάγκες για
διερεύνηση, ανάπτυξη πόρων, κατασκευή και λειτουργία και
συντήρηση καλύπτονται από το τοπικό εργατικό δυναμικό.
Θέσεις εργασίας για την παραγωγή εξοπλισμού δημιουργούνται
σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα με το που εδρεύουν οι
βιομηχανίες υπεύθυνες για το συγκεκριμένο εξοπλισμό.
Υπολογίζεται ότι 85% της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας της
γεωθερμικής παραγωγής στην Ευρώπη είναι ευρωπαϊκή.
Μελλοντικά, αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει καθώς η
πλειοψηφία των θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τη
γεωθερμία δε μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή.

Σχέδιο δράσης για την απασχόληση

Κατάρτιση & εκπαίδευση

Η απασχόληση στον κλάδο παραγωγής ενέργειας μέσω γεωθερμίας αναμένεται να αυξηθεί, κάτι που
μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ελλείψεων δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού.
Η ενίσχυση της διαδικασίας εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ο
παράγοντας ο οποίος μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση στις
μακροχρόνιες ανάγκες όσον αφορά συγκεκριμένες ειδικότητες και
δεξιότητες. Η διασφάλιση της ύπαρξης των απαραίτητων δεξιοτήτων
στον κλάδο απαιτεί δράσεις σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και
κατάρτισης, δηλαδή τεχνική και επιστημονική εκπαίδευση,
κατάρτιση και δια βίου μάθηση. Προκειμένου να επιτευχθούν οι
κατάλληλες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση απαιτείται
συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών.
Η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιχειρήσεων είναι
απαραίτητη για τη δημιουργία ενός δικτύου που θα επιτρέπει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
ικανοποίηση των αναγκών που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας, ενώ οι σπουδαστές θα
εφοδιάζονται με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις.

Οι πλήρεις δυνατότητες του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω γεωθερμίας μπορούν να
αξιοποιηθούν μόνο μέσω της προσέλκυσης, διατήρησης και ανανέωσης του εργατικού δυναμικού. Οι
επιχειρήσεις και οι οργανισμοί πρέπει να υιοθετήσουν μια δέσμη μέτρων που θα τους επιτρέψει να
έχουν πρόσβαση στο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που χρειάζονται.
• Καθιέρωση πλαισίου για την εξασφάλιση της ανάπτυξης της γεωθερμικής ενέργειας μέσω της
απλοποίησης των κανονισμών και των κατάλληλων οικονομικών κινήτρων.
• Δημιουργία δικτύων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τη Γεωθερμική Ενέργεια με τη συμμετοχή
βιομηχανιών, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα
σχετικά με τη γεωθερμική ενέργεια - γεωεπιστήμες, επιστήμες των υλικών, μηχανολογία,
υπολογιστικές επιστήμες, οικονομικές, διοικητικές και νομικές επιστήμες.
• Ανάπτυξη μαθημάτων σχετικά με τη γεωθερμία βάσει των
υπαρχόντων πανεπιστημιακών μαθημάτων σε τομείς όπως
η μηχανική, οι βιοεπιστήμες, οι φυσικές επιστήμες, η
διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά και η εισαγωγή
νέων μαθημάτων που συνδυάζουν τις Γεωεπιστήμες με
τους Μηχανικούς.
• Απορρόφηση εργατικού δυναμικού από φθίνοντες
βιομηχανικούς κλάδους.
• Προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στην
Ευρώπη.
• Δρομολόγηση διεθνούς συνεργασίας ειδικά για τα EGS.

