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1.   National Qualification Platform’s List of members 
 

In July 2012, shortly after the start of the BUS‐GR project, and following the discussions made on that 

in the project’s KoM, a number of  letters were prepared by CRES (as the project’s coordinator) and 

sent to: 

1) the political leadership of the Ministries of Environment, Energy and Climate Change (MECC) and 

of Education and Religious Affairs, Culture and Sports (MERACS – the former MELLRA)  informing 

them  about  the  initiation  of  the  BUS‐GR  action  in  Greece  and  asking  for  appointing  contact 

persons for a direct collaboration / communication for the BUS‐GR issues of interest; 

2) all the rest of BUS‐GR “supporters” (25 bodies), informing them again about the project’s detailed 

objectives and asking them to nominate their representatives in the NQP. 

 

Moreover, other bodies  that have not been  initially approached during  the proposal’s preparation 

phase  (such  as  the Ministry  of  Labour,  Social  Security  and Welfare,  the Manpower  Employment 

Organisation, key actors in the field of CVET, etc.) were then contacted and invited – through sending 

of appropriate letters – to participate in the under establishment NQP. This approach resulted in the 

following list of the Greek NQP participants (members): 

 

Nr Organisation Contact Person Contact details 

1 
Ministry of Environment, Energy 
and Climate Change 

Grigoriadis Grigoris 
210 6969443  
grigoriadisg@eka.ypeka.gr 

Tselikis Ioannis 
Τηλ.: 210.69.69.445 
tselikisi@eka.ypeka.gr 

2 
Ministry of Education and Religious 
Affairs, Culture and Sport 

Papadaki Athina 
210 344 3179 , 210 344 3183 , 
euro2@minedu.gov.gr   

Mouzakis Dionisios (General 
Secretariat for Lifelong Learning) 

213 1311644 
dion@gsae.edu.gr  

3 
Ministry of Labour, Social Security 
and Welfare 

Moschopoulos Fotis 
210 3214436 
grhsa@otenet.gr 

4 
Manpower Employment 
Organisation (OAED) 

Theodoridou Athanasia 
210 9989275, 210 9989462 
6947073792  
n.theodoridou@oaed.gr 

5 
National Institute of Labour and 
Human Resources 

Ntertilis Vasilis 
210 2120791, 210 2120700 
v.ntertilis@eiead.gr 

6 
Hellenic Organisation for 
Standardization S.A. (ELOT) 

Saridakis Ioannis 
6948757306, 210 2120113  
ixs@elot.gr 

7 
Hellenic Accreditation System S.A. 
(E.SY.D.) 

Voudouris Virginios 
210 7204525 
voudour@esyd.gr 

8 
Public Corporation for the 
Construction of Hospital Units 
(DEPANOM S.A.) 

Moulantzikos Grigoris 
210 8701683, 6977912412  
gmoulan@yahoo.com 

9 
School Buildings Organisation SA 
(OSK SA) 

OSK SA had supported BUS-GR since the proposal’s preparation 
phase, with the submission of Letter of Support. However, although 
OSK was officially invited to join the NQP, no official acceptance of 
the invitation was received from them, while no OSK representative 
has participated in the up to now held NQP’s meetings. 

10 Union of Hellenic Chambers (UHC) 
Tsotsos Iordanis 23810 26555-6 

Kanaveta Lemonia 
210 3615059  
relation@acci.gr 
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11 
Association of Greek Contracting 
Companies (SATE) 

Piatidis Athanasios 
210 6204172, 6944302793  
info@sate.gr 

Piatidi Alexia 
210 6204172, 6945745662 
alexateb@otenet.gr;  

12 
Greek Solar Industry Association 
(EBHE) 

Kenterlis Panagiotis 
210 4286227-8, 6972233328 
info@ebhe.gr 

13 
Hellenic Association of 
Photovoltaic Companies 
(HELAPCO) 

Zachariou Alexandros 
210 9577470 
info@helapco.gr 
azachar17@gmail.com 

14 
Hellenic Association for the CHP 
(HACHP) 

Theofilaktos Konstantinos 
210 8219118  
hachp@hachp.gr 

15 
Union of Hellenic Enterprises for 
Heating and Energy (ENEEPITHE) 

Katsimichas Sotirios 
210 6665552, 210 6665564 
sotiris@thermogas.gr 

16 
Panhellenic Federation of Glass 
Tradesmen & Manufacturers 
(POEVY) 

Lousis Christos 
210 8315418, 8315805 
glaziers@otenet.gr  

Kanellos Dimitrios 
6972053112 
glaziers@otenet.gr  

17 Aluminium Association of Greece Ganakou Elli 
210 7256130  
eganakou@aluminium.org.gr 

18 
Panhellenic Federation of 
Craftsmen Aluminium and Iron 
Manufacturers (POVAS) 

Pagiatis Theofilos 
210 4610777, 210 4610588 
210 6453740, 6977441464 
theofilos@e-pagiatis.gr 

19 
Greek Association of Aluminium 
Manufacturers (SEKA) 

Diamantis Konstantinos 
6932754321 
info@seka.org.gr  

20 
Hellenic Association of Insulating 
Material Companies (HAIC) 

Mavrouleas Giorgos 
210 8841578 
gmavrouleas@monotech.gr  

Spiropoulos Vasilios 
210 6132456 
info@vms.com.gr  

21 
Hellenic  Federation of Craftsmen 
& Plumbers (OBYE) 

Konstantelos Georgios 
210 3416064  
contact_office.obye@ymail.com 
info@obye.gr 

22 
Panhellenic Federation of Electrical 
Contractors’ Association (POSEH) 

Konstantopoulos Charalampos 
210 3248455, 210 3211630 
6977617944 
info@poseh.gr 

23 
Federation of Cooling Systems 
Installers and Maintainers of 
Greece (OPSE) 

Mamalakis Stylianos 
6948376692, 210 9324102 
steliosmamalakis@gmail.com  

24 
Union of Oil – Gas – Biomass 
Burners Installers “ESTIA” 

Bobos Dimitrios 
6932463928  
dimitris.bobos@hotmail.com 
info@somatioestia.gr  

25 Greek Federation of Electricians Flegas Alexandros 
210 5234017  
ohlek_sec@yahoo.gr, 
alexfleg@yahoo.gr 

26 
Greek Federation of Builders and 
Woodworkers 

Adamidis Vasilios 
2351026771, 6972778343 
v_adamidis@yahoo.gr  

27 
Federation of Technical Employees 
in Greece (STYE) 

Stoimenidis Andreas 
6932628070 
anstoimenidis@yahoo.gr  

Letsios Christos 
6944999157 
xletsios@yahoo.gr, 
letsios.christos@haicorp.com 

28 
Hellenic Association of Mechanical 
and Electrical Engineers (HAMEE) 

Papadakos Georgios 
6974194864 
gpapadakos@teemail.gr  

29 
Hellenic Association of Chemical 
Engineers (HACE) 

Koulidis Alexandros 
6974458547  
alexander.koulidis@gmail.com 
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30 
Association of Greek Architects 
(SADAS-PEA) 

Platsakis Georgios 
2106444029, 6932322962   
gplat@tee.gr 

31 
Association of Civil Engineers of 
Greece (ACEG) 

Pertzinidis Ilias 
6932 905120 
pertzinidis@tee.gr 

Pittos Georgios 
6932 607404 
gpittos@gmail.com 

32 
Panhellenic Association of 
Engineers Contractors of Public 
Works (PEDMEDE) 

Papadopoulos Alkiviadis 
6973325013, 210 3614978 
info@pedmede.gr 

33 
Hellenic Association of Accredited 
Certification and Inspection Bodies 
(HellasCert) 

Kesentes Constantinos 
210 3729100 
constantinos.kesentes@peoplec
ert.org 

34 
Hellenic Association of Vocational 
Training Centres Companies 
(ELSEKEK) 

Papadimitriou Ioannis 
6977252112 
jpap@kekdiastasi.edu.gr 

35 
Panhellenic Association of 
Vocational Training Centres 
(PASYKEK) 

Petkoglou Ioannis 
23210-53453, 23235, 56568 
eyboulos@programm.gr  

Pararas Tzanis 
22210 50888 
kek22@otenet.gr  

36 Hellenic Association for Adult 
Education (AAE) 

Doukas Christos 
210 9624012 
cdoukas@aae.org.gr  

37 Attica Bank 
Pilos Konstantinos 

210 3860083, 210 3242642  
pilos.konstantinos@atticabank.gr 

Priovolos Georgios  
6948820328  
priovolos.george@atticabank.gr 

 

Of course, the consultation process is open to all interested parties (stakeholders in fields of energy / 

RES‐EE, buildings construction, training, certification of qualifications), and any other interested body 

can join the NQP. 
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2.  Kick‐off Meeting (KoM) of the NQP 

 

The 1st meeting  (kick‐off) of  the Greek National Qualification Platform  (NQP) was organized  in  the 

premises of  the National Technical University of Athens  (NTUA) – Zografou Campus, on  the 5th of 

October 2012. This was made on purpose, as the BUS‐GR consortium considered that the NQP had to 

be involved actively in the Status Quo development process providing its input to shape the activities 

and issues addressed in the Status Quo Analysis (WP2) from the very beginning. 

 

31 representatives from 28 NQP members, representing the key stakeholders in the fields of energy 

systems and buildings as well as  in the training and qualification areas, participated  in this meeting 

(plus  18  participants  from  the  consortium  partners).  The  representation  in  this  meeting  of  the 

Ministries of Environment, Energy and Climate Change, and of Labour, Social Security and Welfare, as 

well as of  the Greek Manpower Employment Organisation  (OAED) should be stressed. The agenda 

and the list of participants can be found in Annexes I and II, respectively. 

 

After  the  welcome  speech  made  by  Prof.  John  Psarras,  representing  the  hosting  organisation 

(EPU/NTUA), a short  introduction  to  the participants of  the project’s objectives,  foreseen activities 

and  deliverables was made  by  Dr.  Char. Malamatenios  (CRES  –  Project’s  Coordinator), while  the 

details of what is exactly expected from the NQP, what will be the National Roadmap about, but also 

the up to that time work made for the analysis of the Status Quo were also presented to the NQP 

members been there from partners’ key experts. The presentations made  in the frame of the KoM 

can be found in Annex III. 

 

Then, with the coordination of Prof. Theocharis Tsoutsos (RESEL/TUC), a fruitful discussion took place 

in  the  form  of  forum, where  all participants had  the opportunity  to  express  their opinion  and  to 

exchange their experiences on the issues of interest. What was actually asked from the participants 

was to analyse in their stances their views about the way that the body represented by them will be 

interested to be activated in the frame of the platform, as well as to put forward the issues that they 

consider as critical for the operation of the platform. The detailed minutes of the KoM (in Greek) are 

presented in Annex IV. 

 

Apart from the presentation of the up to that time progress of the work to the participants and the 

initiation  of  the  NQP’s  members  active  involvement,  the  event  aimed  to  know  each  other  the 

members of the NQP, this way facilitating the consultation process foreseen in the next phases of the 

project. During this event, an appropriate questionnaire was distributed to the participants, in order 

to acquire  their views on  the NQP’s creation and operation. No  further  reference  to  the  feedback 

received will be made here, as this is extensively covered in other deliverables of the project (see e.g. 

D3.2 and D2.3). The KoM of the Greek NQP lasted for about 4 hours (although in the agenda it was 

foreseen to have a total duration of 3 hours… from 10:00 to 13:00)! 
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Figure: A collage of photos from the 1st (Kick-off) Meeting of the NQP 
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Annex I: NQP’s Kick-off Meeting - Agenda 
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Annex II: NQP’s Kick-off Meeting - List of Participants 
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Annex III: NQP’s Kick-off Meeting - Presentations 
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Annex IV: Minutes of the KoM (in Greek) 

	
Πρακτικά της 1ης Συνάντησης Εργασίας της «Εθνικής Πλατφόρμας 

Επαγγελματικών Προσόντων» της δράσης BUS-GR 

 

Την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012, στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων του Κτηρίου της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), έγινε η 1η Συνάντηση 
Εργασίας της «Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελματικών Προσόντων» του εργατικού 
δυναμικού του κατασκευαστικού τομέα στους τομείς των Α.Π.Ε. και της εξοικονόμησης 
ενέργειας. 

 

Προσέλευση - Εγγραφές  

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν 31 μέλη από σχετικούς Φορείς / Ομοσπονδίες / Ενώσεις, 
καθώς και 18 εκπρόσωποι των εταίρων του έργου. Πιο συγκεκριμένα: 

 
α/α Ονοματεπώνυμο Φορέας 

1 ΚΑΝΕΛΛΟΣ Δημήτριος  
ΠΟΕΒΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & 

Βιοτεχνών Υαλοπινάκων) 

2 ΠΑΓΙΑΤΗΣ Θεόφιλος  
ΠΟΒΑΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 

Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών) 

3 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Αλκιβιάδης 

ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλ. Μηχανικών 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) 

4 ΛΕΤΣΙΟΣ Χρήστος ΣΤΥΕ (Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας) 

5 
ΜΟΥΛΑΝΤΖΙΚΟΣ 
Γρηγόρης 

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης 
Νοσηλευτικών Μονάδων) 

6 ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Στυλιανός ΟΨΕ (Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος) 

7 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ Σωτήρης 
ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. (Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων 

Θέρμανσης & Ενέργειας) 
8 ΠΗΛΟΣ Κωνσταντίνος Τράπεζα Αττικής  
9 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Γεώργιος Τράπεζα Αττικής 

10 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Φώτης 
Υπουργείο Εργασίας, Διεύθυνση  

Συνθηκών Εργασίας 

11 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Γεώργιος 
ΠΣΔΜ-Η (Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων 

Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων) 
12 ΓΚΑΒΕΛΑ Ματίνα ΤΕΕ 

13 ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 

Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια 
Ένωση Αρχιτεκτόνων) 

14 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Ιωάννης 

ΕΛΣΕΚΕΚ (Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης) 

15 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Κωνσταντίνα 

ΕΛΣΕΚΕΚ 

16 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Κωνσταντίνος 

ΕΛΣΕΚΕΚ (SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε.) 

17 ΜΠΟΜΠΟΣ Δημήτριος 
ΕΣΤΙΑ (Ένωση αδειούχων εγκαταστατών & 

συντηρητών καυστήρων στερεών υγρών & αερίων 
καυσίμων) 

18 ΓΚΑΝΑΚΟΥ Έλλη ΕΕΑ (Ελληνική Ένωση Αλουμινίου) 
19 ΚΟΥΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος ΠΣΧΜ (Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών) 

20 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Αθανασία 
ΟΑΕΔ / Γενική Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & 

Κατάρτισης 
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21 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
Γεώργιος 

ΟΒΥΕ (Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας) 

22 ΦΛΕΓΓΑΣ Αλέξανδρος ΟΗΕ (Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας) 
23 ΠΙΑΤΙΔΗΣ Αθανάσιος ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών) 

24 ΚΕΝΤΕΡΛΗΣ Παναγιώτης 
ΕΒΗΕ (Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής 

Ενέργειας) 

25 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Χαράλαμπος 

ΠΟΣΕΗ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων 
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων) 

26 
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 
Κωνσταντίνος 

ΕΣΣΗΘ (Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού & Θερμότητας) 

27 ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ Βασίλης 
ΕΙΕΑΔ (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου 

Δυναμικού) 
28 ΖΑΧΑΡΙΟΥ Αλέξανδρος ΣΕΦ (Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών) 
29 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) 
30 ΚΑΝΑΒΕΤΑ Λεμονιά ΕΒΕΑ/ΚΕΕ (Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου ΕΒΕΑ) 

31 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Γρηγόρης 
ΥΠΕΚΑ, Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης & 

Εξοικονόμησης Ενέργειας 
  

Έναρξη – Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η Συνάντηση – Γνωριμία με τους εταίρους του 
έργου BUS-GR 

Καθ. Ιωάννης Ψαρράς, Δ/ντής Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ 
& Εκπρόσωποι των εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου BUS-GR. 

 

Ο κος Ψαρράς καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στη συνάντηση και έκανε μια σύντομη 
παρουσίαση του έργου (αναφορά στην πλατφόρμα επαγγελματικών προσόντων τεχνικών 
που ασχολούνται με ΑΠΕ, στην σημασία του εγχειρήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον 
οδικό χάρτη, στον 2ο Πυλώνα του έργου). Παράλληλα έγινε αναφορά στο δυναμικό ΑΠΕ 
της χώρας που αξίζει να αξιοποιηθεί, εκμεταλλευόμενοι τις εμπειρίες από άλλες χώρες. 
Τόνισε την σημασία του να συγκεντρωθούν όσο περισσότερες εμπειρίες ώστε οι τεχνικοί 
να έχουν καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Η σημερινή πρώτη συνάντηση σηματοδοτεί 
την ζητούμενη διαβούλευση μέσα από μια πιο οικεία γνωριμία των εμπλεκόμενων κλάδων 
και αρμόδιων φορέων, που θα εμπλουτιστεί αργότερα από τεχνικές γνώσεις. Ο στόχος 
είναι πάντα η δημιουργία της Εθνικής πλατφόρμας προσόντων που θα εξυπηρετεί την 
επίτευξη των στόχων του 2020.        

 

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση των παρευρισκόμενων προκειμένου να γίνει μια πρώτη 
γνωριμία.  

 

Το λόγο πήρε ο Δρας Χαρ. Μαλαματένιος (ΧΜ), ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους 
παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, ανέφερε τη σημασία της συμβολής του 
κτιριακού τομέα στους στόχους του 20-20-20, και συγκεκριμένα για την Ελλάδα, μιας και 
εκεί καταναλώνεται περίπου το 40% της ενέργειας. Αυτό συνεπάγεται μια μεγάλη 
πρόκληση για τον κτιριακό κλάδο, τόσο για τα νέα όσο και για τα υφιστάμενα κτήρια, που 
θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις σύγχρονες απαιτήσεις: τα νέα θα πρέπει να είναι 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ τα υφιστάμενα να υποστούν τις ανάλογες 
επεμβάσεις. Αυτά τα δεδομένα συνεπάγονται μια αύξουσα ανάγκη καταρτισμένων 
τεχνιτών στην αγορά. 

Για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, γίνεται μια πρώτη καταγραφή των καταρτισμένων 
τεχνιτών και του υφιστάμενου πλαισίου κατάρτισης στη χώρα, στα πλαίσια του 1ου 
Πυλώνα του BUS-GR, και από τα συμπεράσματα θα προκύψει το κάλεσμα για τον επόμενο 
2ο Πυλώνα του έργου, που θα καθορίσει το αναγκαίο νέο πλαίσιο κατάρτισης, ώστε να 
υπάρχει στην αγορά ο απαραίτητος αριθμός καταρτισμένων τεχνιτών που θα μπορεί να 
ανταποκριθεί στις νέες ενεργειακές προδιαγραφές του κτηριακού κλάδου. 
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Ο Οδικός Χάρτης που θα προκύψει σε αυτή την πρώτη φάση του έργου, θα πρέπει να είναι 
εύκολα αναπαραγωγίσιμος και για άλλους κλάδους τεχνιτών στο μέλλον. Ο Οδικός Χάρτης 
αφορά τα απαραίτητα προσόντα των τεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου που 
σχετίζονται αποκλειστικά με θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ στον κτηριακό τομέα. 

Στη συνέχεια έγινε μια παρουσίαση της δομής του έργου (4 Πακέτα Εργασίας) και σε πιο 
στάδιο βρισκόταν το έργο (στο μήνα 4 του έργου, 2 μήνες πριν την ολοκλήρωση 
καταγραφής της παρούσας κατάστασης). Αναφέρθηκε ότι κάθε 6 μήνες γίνονται 
συναντήσεις των ευρωπαϊκών χωρών που μετέχουν στο έργο για να γίνει ενημέρωση και 
ανταλλαγή των εμπειριών της κάθε χώρας. Προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου 
συναντήσεις με το Υπουργείο Εργασίας, αλλά αναφέρεται και σαφής εμπλοκή του 
Υπουργείου Παιδείας και ΠΕΚΑ που είναι τα πλέον αρμόδια για θέματα ενέργειας και 
πιστοποίησης προσόντων. 

 

Κωνσταντοπούλου, ΕΟΠΠΕΠ: Το Εθνικό Πλαίσιο προσόντων βασίζεται σε 8 επίπεδα και 
έχει να κάνει με μαθησιακά αποτελέσματα. Είναι σχετικά καινούργιο για την Ελλάδα. Που 
βασίστηκε: προτάθηκαν αρχικά κάποιοι δείκτες και ανάλογα επίπεδα, από την οποία με τι 
ανάλογες διαδικασίες προέκυψαν 8 τελικά επίπεδα. Το 2010 έγινε μια 6μηνη περίοδος 
διαβούλευσης με όλους τους φορείς, οι οποίοι κατέληξαν στον Ν. 3879 για την προώθηση 
της δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης με βάση και μόνο τα μαθησιακά αποτελέσματα. 
Στην όλη διαδικασία ενεπλάκην και γνωμοδοτική επιτροπή με σημαντικό ρόλο.  

Αρχικά το Σεπτέμβριο του 2012 ο ΕΟΠΠΕΠ προσπάθησε να καταγράψει τους ήδη 
υπάρχοντες τίτλους πιστοποιητικών, αλλά ακόμη η λίστα δεν έχει ολοκληρωθεί. Στην 
πορεία, ξεκίνησε το σχέδιο για τον καθορισμό 2 μεθοδολογικών οδηγών. Ο οδηγός για τη 
μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς δεν υπάρχει κάπου να 
βασιστεί. Θεωρείτε ότι θα είναι χρήσιμο και για το EQF. 

Έχει γίνει μια συνεργασία με ΣΕΤΕ και κοινωνικούς εταίρους. Έχουν ολοκληρωθεί οι 
μεθοδολογικοί οδηγοί και θα γίνει και ένα report στη ΕΕ για την κατάσταση. 

 

Μαλαμ: Υπάρχει κάτι σχετικό με τα Πράσινα επαγγέλματα; 

Κωνστ: Υπάρχει κάτι που αφορά ΕΞΕ και Πόρων για το μέλλον.  

 

Χ. Δούκας, ΕΜΠ: Δεν αρκεί να γίνει μόνο ο οδικός χάρτης αλλά και η εφαρμογή και 
υιοθέτηση του! Γι αυτό προκύπτει η ανάγκη της ΕΠΔ. Είναι μεν αρκετά νωρίς να ξεκινήσει 
να λειτουργεί η πλατφόρμα αλλά έπρεπε πρωτίστως να γίνει μία πρώτη συνάντηση 
γνωριμίας, ώστε να διασφαλιστεί η επικοινωνία και η συνεχής ενημέρωση. Ο στόχος της 
πλατφόρμας είναι να βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους να καταλήξουν στην όσο το 
δυνατόν πληρέστερη ανάπτυξη του οδικού χάρτη. Ουσιαστικά η πλατφόρμα είναι ένα 
Εργαλείο. 

Το ΕΠΠ είναι το κέντρο με εκπροσώπους όλων των εμπλεκομένων φορέων και υποστηρίζει 
την διαβούλευση για να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες. Πρέπει να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα της πλατφόρμας επειδή πρόκειται για έργο μακράς πνοής, ως το 2020. Άρα 
χρειάζονται προτάσεις και δράσεις που το καθιστούν βιώσιμο όπως π.χ. δείκτες κλπ. 

Σε πρώτη φάση διανέμεται ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση, μετά θα έρθουν πιο 
στοχευμένα ερωτηματολόγια και μία διαδικτυακή πλατφόρμα για συζήτηση... Στόχος της 
πλατφόρμας διαβούλευσης δεν είναι η συγκρότηση νέων πολικών, αλλά απλά με βάση 
τους στόχους της χώρας να καθορίσει το ποιες θα είναι οι απαιτήσεις σε εργατικό 
δυναμικό, και να προκύψουν τα ποσοτικά στοιχεία περί αυτού.. Θέλουμε αρχές 
Δεκεμβρίου να υπάρχει ένα draft της παρούσας κατάστασης. 

 

Σ. Τουρνάκη, Πολ. Κρήτης: Θα πρέπει οι μεθοδολογίες να είναι αναπαραγωγίσιμες 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 

Καρατράσογλου (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν θα γίνει κάτι νέο 
παρακάμπτοντας κάποιους φορείς. Δεν θα γίνει κάτι έξω από τις εθνικές πολιτικές. 
Μιλώντας για προσόντα, και επειδή υπάρχουν και τα επαγγελματικά περιγράμματα, θα 
πρέπει να ξεκαθαριστεί το επαγγελματικό περίγραμμα του τεχνικού για το 2020. Από εκεί 
και πέρα μπορούν να εξαχθούν τα προγράμματα κατάρτισης, για να καθοδηγηθούν οι 
φορείς κατάρτισης που θα τα φέρουν στους πολίτες. Πρέπει να υπάρχει και η κατάρτιση 
του νεοεισερχόμενου αλλά και του υπάρχοντα επαγγελματία που ήδη διαθέτει κάποια 
προσόντα. 

Μαλαματ: Γενικά, η διαδικασία αυτή στο έργο αφορά κυρίως τους υπάρχοντες. 

 

Πανδής (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ): Πρέπει να επιτευχθεί το minimum της κοινωνικής συναίνεσης 
ώστε να υπάρχει αποδοχή της πιστοποίησης. Για να διασφαλιστεί αυτό, θα πρέπει όλοι οι 
εμπλεκόμενοι να έχουν συναινέσει σε κάποια βασικά πράγματα. Σημαντική οπότε είναι η 
παρουσία όλων των φορέων. Επειδή η ειδίκευση του ΚΑΝΕΠ είναι σε εκπαίδευση ενηλίκων 
πρέπει να ξέρουν ακριβώς πως να κάνουν το περίγραμμα ώστε να έχει απήχηση.  

Μιχαλοπούλου (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ): Είναι σημαντικό να ακουστούν οι  απόψεις των 
εκπροσώπων. 

Γκαβέλα: Για τα τεχνικά επαγγέλματα τα πράγματα είναι σε αρχικό στάδιο, οπότε 
χρειάζεται καλή ενημέρωση για τους εργαζόμενους στον τομέα της ενέργειας. 

Μοίρα (ΤΕΕ): Μια ανησυχία είναι ποια θα είναι η στάση της πολιτείας: θα έχει παραπέρα 
συνέχεια η κατάρτιση; Μήπως θα πρέπει να έχει πιο δεσμευτική μορφή για την πολιτεία. 
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή διάφοροι φορείς που πιστοποιούν. 

Τσούτσος: Δεν περιμένουμε πολλά από μία αναξιόπιστη πολιτεία 

Μαλαματενιος; Υπάρχει εδώ εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ που εκπροσωπούν το αρμόδιο 
κομμάτι της πολιτείας.  

Παπακωνσταντίνου (ΠΔΕ): Πώς θα πεισθεί ο τεχνικός κόσμος πως αυτό είναι για το καλό 
του και δεν πρόκειται για την επιβολή ενός πλαισίου που στοχεύει στο να εξαιρεθούν 
κάποιοι; Γιατί μια τέτοια αντίληψη συνεπάγεται αποτυχία και αντιδράσεις. 

Μαλαματενιος: Αυτός είναι και ο σκοπός αυτών των διαβουλεύσεων, για να τονιστεί η 
διάθεση συνεργασίας για τον καθορισμό του τελικού αποτελέσματος, που δεν έχει σκοπό 
να πείσει κάποιον (εφόσον θα έχει συμφωνηθεί από κοινού).  

Παπακ: Τότε χρειάζονται πιο πολλές δράσεις κοντά στους συλλόγους 

Μαλαμ: Θα γίνουν 6 συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα, προς το τέλος του έργου, ώστε να 
υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να δείξουμε στους τεχνικούς.  

 

Κωνσταντόπουλος (ΠΟΣΕΗ): Στην πράξη, στην οικοδομή δεν μπορεί κανείς εύκολα να 
πείσει τον τεχνίτη ότι θα ανεβάσεις το επίπεδο τους. Οι δράσεις δεν γίνεται να είναι 
αποσπασματικές. Πρέπει όλα να ενταχθούν σε μία δράση. Δεν υπάρχει η διάθεση από τους 
ανθρώπους να μάθουν κάποια πράγματα. Άρα η κατάρτιση πρέπει να γίνει υποχρεωτική 

 

Λέτσος (ΣΤΥΕ): Όπως ήδη προέκυψε αντίδραση στο θέμα των ενεργειακών 
επιθεωρήσεων, παρόλο που ο στόχος ήταν να πιστοποιηθούν μορφωμένοι άνθρωποι. Θα 
υπάρξει αντίδραση από μάστορες της πιάτσας όταν κληθούν να πιστοποιηθούν. Πρέπει να 
πεισθεί ο τεχνίτης ότι δεν ακυρώνεται αλλά πρόκειται να του προστεθεί ένα επιπλέον 
πλεονέκτημα, προσόν για την αγορά και ότι ο στόχος δεν είναι μόνο να του πάρουν λεφτά 
μέσω της κατάρτισης. 
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Μουλαντζίκος: Στα τεχνικά έργα συμμετέχουν τεχνίτες αγνώστου προελεύσεως. Άρα 
χρειάζεται πιστοποίηση του κατά πόσο κατέχει ο τεχνίτης το αντικείμενο και λειτουργεί με 
υπευθυνότητα. Χρειάζεται αξιολόγηση από τον εκάστοτε φορέα. Σε ένα συνεργείο πρέπει 
να γίνεται ανάλυση και καθορισμός των απαιτούμενων εργασιών σε κάθε περίπτωση. Το 
κάθε άτομο που συμμετέχει στο συνεργείο θα πρέπει να υπογράφει για την δουλειά του. 
Το ζητούμενο είναι η πιστοποίηση των ικανοτήτων του τεχνίτη. Και χρειάζεται να 
καθοριστεί ένα χρονικό όριο, πχ. 5ετιας, έτσι ώστε να ενημερώνεται ο επαγγελματίας ξανά 
και ξανά στα νέα δεδομένα.  

 

Κουλίδης (ΠΣΧΜ): Υπάρχει αντίστοιχο σύστημα σε άλλη χώρα; 

 

Μαμαλάκης (ΟΨΕ): Υπάρχει ο Ε. Κανονισμός 842 περί πιστοποιήσεων, ο οποίος δεν έχει 
εφαρμοστεί ακόμα στην χώρα μας. Πρέπει να υπάρχει βούληση για να εφαρμοστεί. 

 

Παπαδόπουλος: Η Ελλάδα είναι πίσω όμως και το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν είναι ακόμα 
πλήρως διαμορφωμένο κ καλούμαστε τώρα να βάλουμε το πετραδάκι μας. Πρέπει να 
μελετηθεί η ζήτηση και η προσφορά, ώστε να δούμε τι χρειάζεται και τι βήματα να 
κάνουμε. 

 

Κεντερλής (ΕΒΗΕ): Δεν υπάρχει πλαίσιο για τα θερμικά ηλιακά. Πάντα ο φθηνότερος 
παίρνει τη δουλειά. Επειδή μιλάμε για ενεργειακά επαγγέλματα, πρέπει εκτός από την 
ασφάλεια, πρέπει να εξασφαλιστεί και η ενεργειακή απόδοση αλλά και η ασφάλεια του 
εργαζομένου. Κυρίως να τεθεί η ενεργειακή απόδοση σαν διάσταση. Διαφορετικά 
απαξιώνεται και η τεχνολογία. 

 

Γκανάκου (ΕΕΑ): Υπάρχει εστίαση από το έργο σε ΑΠΕ και ΕΞΕ, οπότε καλό θα ήταν να 
υπάρχει συνεργασία με όλους τους κλάδους των τεχνιτών. Το 1990 ξεκίνησε προσπάθεια 
καθορισμού του επαγγελματικού περιγράμματος του αλουμινά. Όσον αφορά τους 
νεοεισερχόμενους, το κούφωμα για να τοποθετηθεί απαιτείται συνεργασία των 
βιομηχανιών αλουμινίου και των τεχνιτών. Άρα θέλει συνεργασία με τις βιομηχανίες αλλά 
και τους τεχνίτες. Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι θα υπάρχει αντίδραση από τους 
επαγγελματίες τεχνίτες. Όλες οι συνομοσπονδίες τάχθηκαν κατά της πιστοποίησης.  

Πρέπει να προσεγγιστούν οι κλαδικοί φορείς που γνωρίζουν πολλά επιμέρους θέματα. 
Όμως δεν υπάρχουν οι πόροι άρα πρέπει να υπάρξει ένα είδος χρηματοδότησης. Για να 
γίνει κατάρτιση χρειάζεται οπωσδήποτε το περίγραμμα. Μερικά από τα υπάρχοντα έχουν 
ήδη ξεπεραστεί άρα πρέπει να τροποποιούνται συνεχώς.  

Και ένα μικρό στίγμα του κλάδου: το 1ο 3μηνο του 2012 ήταν ο πρώτος εξαγωγικός 
κλάδος της χώρας με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο. Παραγωγή και τεχνίτες πρέπει να 
πηγαίνουν παρέα! Μην γίνει σε μορφή ομπρέλας γιατί δεν θα έχει ουσία, πρέπει να γίνει 
καταμερισμός. Οι ενημερώσεις θα πρέπει να δοθούν σε κλαδικό επίπεδο, και να γεφυρωθεί 
το χάσμα μεταξύ μηχανικού και τεχνίτη. Οι συναντήσεις σε επίπεδο περιφέρειας δεν έχουν 
πολύ αποτέλεσμα. 
 
Τσούτσος: Όντως είναι γενικό το πλαίσιο. Παράκληση ότι έχετε σε έτοιμη μορφή να μας το 
δώσετε. 
 
Πλατσάκης (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ): Χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να περάσει όμως σε 
μεγάλη κλίμακα. Να υπάρχει μεν μία ουσιαστική παρέμβαση, όμως πχ στα ΦΒ η ίδια η 
πολιτεία με την πολύ γραφειοκρατία αποθαρρύνει τους επενδυτές. 
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Πρέπει η πλατφόρμα να βρει τρόπους να περάσει το τελικό μήνυμα στον κόσμο-χρήστη 
γιατί μόνο αυτός θα αλλάξει την ποιότητα της οικοδομής. Στα παλιά κτίρια αυτό είναι 
δύσκολα υλοποιήσιμο. Ο χρήστης πρέπει να θεωρήσει σημαντικό αυτή την παράμετρο.  
 
Καρατράσογλου: Θωρούμε όλοι ότι έχουμε πλήρη εικόνα αλλά είναι λάθος αυτό. Πρέπει 
να έχουμε όλοι κοινούς κωδικούς, να συμβάλλουν όλοι, να μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα. 
Απαντώντας στην κα Κανάκου: υπάρχει πιστοποίηση από το 1934 και είμαστε από τις 
μοναδικές χώρες που είχαν ξεκινήσει τόσο παλιά. Σχεδόν το 80% των επαγγελμάτων 
πιστοποιούνται.  
Σχετικά με την πιστοποίηση επαγγελματικών ενώσεων: ως προς την μη αποδοχή των 
εργαζομένων, αν αυτή η πιστοποίηση έχει προστιθέμενη αξία στην επαγγελματική τους 
δραστηριότητα θα αγκαλιαστεί από όλους. 
Η κοινή πληροφοριακή δράση είναι το ζητούμενο.  
 
Καννέλος (ΠΟΕΒΥ): Δεν έχουμε καθόλου κατάρτιση. Θα γινόντουσαν κάποια σεμινάρια 
αλλά δεν υπάρχει πληροφόρηση.  
 
Κατσιμίχας (ΕΝΕΕΠΙΘΕ): Πιο εφικτό να αλλάξει ο έλληνας εγκαταστάτης παρά ο πολίτης. 
Οι πληροφορίες είναι είτε λανθασμένες είτε ψευδείς προς τους καταναλωτές. Γι αυτό 
χρειάζεται πιστοποίηση και κατάρτιση εγκαταστατών. Πρέπει να προσφερθεί το υλικό από 
τις ενώσεις άρτιο. Θα πρέπει να υπάρχει μία εξειδίκευση στις συναντήσεις, συμφωνώ με 
την κα Γκανάκου. Χρειάζονται εξειδικευμένες ομάδες εργασίας. 
 
Μουλαντζίκος: Δεν υπάρχει κοινό πρότυπο για όλες τις εγκαταστάσεις.  
 
Θεοδωρίδου (ΟΑΕΔ): Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί ένα μικρό αλλά ουσιαστικό κομμάτι κατάρτισης, 
την μαθητεία. Αυτό αναβαθμίζεται. Πράγματι υπάρχει κίνδυνος αυτό το σχήμα κατάρτισης 
να μην έχει εφαρμογή, συμφωνώ με την κα Μοίρα. Μόνο ΟΑΕΔ εφαρμόζει το dual 
σύστημα με τον μαθητή και στο σχολείο και στον εργοδότη. 
Όσον αφορά την συνεχιζόμενη κατάρτιση, ο ΟΑΕΔ υλοποιεί ήδη προγράμματα κατάρτισης 
και εργαζομένων και ανέργων άρα θα μπορούσε να πιάσει ανέργους από τους 
συγκεκριμένους τεχνικούς κλάδους και να εστιάσουν στο αντικείμενο των δικών μας  και 
να τους δώσουν ένα εργαλείο για να επανενταχθούν. Πολλές φορές ξεχνάμε αυτά που 
ήδη υπάρχουν αλλά δεν πρέπει.  
 
Μπόμπος (ΕΣΤΙΑ): Δεν υπάρχει ελεγκτικός φορέας και ο έλεγχος θα πάει στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. Άρα εμείς που θα καταγγείλουμε κάτι, αν θέλουμε;  
 
Παγιάτης (ΠΟΒΑΣ): Συμφωνώ για την ίδια βάση πληροφόρησης. Έχουν υπάρξει 
σεμιναριακά μαθήματα αλλά έχει σταματήσει η χρηματοδότηση. Πρέπει να γίνει 
καθορισμός των αναγκών εκπαίδευσης και κατανομής. Πέρα από τα προσόντα που 
θέλουμε να έχουν οι τεχνίτες θα πρέπει να διαμορφωθεί και η κουλτούρα τους, ώστε αυτή 
η κουλτούρα εξοικονόμησης ενέργειας να μεταφερθεί και στους καταναλωτές. Η αγορά 
λειτουργεί εξαναγκαστικά. Υπάρχει αναντιστοιχία της προσφοράς εργασίας και της 
ανεργίας.  
 
Γρηγοριάδης (YΠEKA): Θα μεταφέρω τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς στο ΥΠΕΚΑ. 
Υπάρχει μέσω του ΚΑΠΕ συντονισμός και επικοινωνία. Υπάρχουν στο Υπουργείο 3 
διευθύνσεις που ασχολούνται με ΑΠΕ και ΕΞΕ για κτίρια, και η υπηρεσία θερμικού 
κομματιού ενεργειακών υπηρεσιών. Να εμπλακεί και η γενική γραμματεία καταναλωτή.  
 
Παγιάτης: Ποίοι από τους φορείς έχουν κάνει απαραίτητο έλεγχο των εγκαταστατών στα 
κτίρια για προστασία του πολίτη από τυχόν κακοτεχνίες και λοιπές αστοχίες; Εφαρμόζεται 
τελικά και πώς;   
 
Κωνσταντέλλος (ΟΒΥΕ): Από το 1991 υπάρχει θεσμικό πλαίσιο με το οποίο είναι 
υπεύθυνος ο υδραυλικός για την εργασία του και ότι χρησιμοποιεί πιστοποιημένα υλικά. 
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Άρα υπάρχει η δυνατότητα ο μηχανικός να επιλέξει πιστοποιημένους υδραυλικούς. ΓΣΘ 
κλπ, αλλά τελικά τα κάνουν Ιρακινοί!! Πρέπει οι τεχνικοί να είναι εξειδικευμένοι και 
αδειούχοι.  
 
Μουλαντζίκος: Σχετικά με τον ΚΕΝΑΚ, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και στον κόσμο τι 
πρόκειται κερδίσει από τα κτίρια όταν είναι καλά μονωμένα.  
 
 

 


