
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “GSSKILLS” 

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ 

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “GSSkills” που συντονίζει το Επιμελητήριο 

Χανίων, με διακρατικούς εταίρους την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία, πραγματοποιήθηκε 

την Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 η 3η κατά σειρά συνάντηση εργασίας στα 

Χανιά. 

Στο πρόγραμμα “GSSkills” από την Ελλάδα, εκτός του Επιμελητηρίου που είναι και ο 

συντονιστής εταίρος, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση 

(ECTE) που εδρεύει στο Ρέθυμνο, από τη Γαλλία ο εκπαιδευτικός οργανισμός “Les 

Compagnons du Devoir et du Tour de France” που εδρεύει στο Παρίσι και είναι μέλος της 

UNESCO, και από την Ισπανία η εταιρεία για την οικονομική ανάπτυξη της Debabarrena 

“Debegesa”, που εδρεύει στο Eibar της Ισπανίας. 

Στην αποστολή στα Χανιά, συμμετείχαν πέντε άτομα από τη Γαλλία (τρεις τεχνικοί και δύο 

διοικητικοί υπάλληλοι του οργανισμού) και τέσσερα άτομα από την Ισπανία (τρεις τεχνικοί και 

μία διοικητική υπάλληλος της εταιρείας). 

Το απόγευμα της πρώτης ημέρας, πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Επιμελητηρίου η 

συνάντηση μεταξύ των εταίρων, όπου έγινε ένας σύντομος απολογισμός της μέχρι τώρα 

πορείας του έργου, ενώ τέθηκαν και τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωσή του. 

Το πρωί της δεύτερης μέρας, ξεκίνησε με τρεις επισκέψεις: 

 στην εταιρεία CretaCon Green Energy Α.Ε. των αδερφών Νταγκουνάκη που εδρεύει στον 

Ταυρωνίτη 

 στην εταιρεία Mazanakis Therm του Οδυσσέα Μαζανάκη που εδρεύει στην Χρυσοπηγή 

 στο Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής 

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης του οποίου διευθυντής είναι ο 

Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Θεοχάρης Τσούτσος 

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, τα μέλη της αποστολής μαζί με Χανιώτες 

ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ηλιακές και 

γεωθερμικές εγκαταστάσεις και να συζητήσουν σχετικά. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, έλαβε 

χώρα το 2ο workshop του προγράμματος. Αρχικά, έγινε παρουσίαση των επαγγελματικών 

καταρτίσεων σχετικά με τις εγκαταστάσεις θερμικών, γεωθερμικών και φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων στις τρεις χώρες. 

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση περιπτωσιολογικών μελετών (case studies) από εταιρείες / 

εκπαιδευτικούς φορείς και των προτεινόμενων λύσεων σχετικά με το πρόβλημα της 

αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και απόκτησης γνώσεων. 

Στο τέλος, οι συμμετέχοντες επαγγελματίες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, και συζήτησαν σχετικά 

με την αναντιστοιχία δεξιοτήτων και την απόκτηση γνώσεων. Η μία ομάδα αποτελείτο από 

τους ηλεκτρολόγους και εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών, τη συζήτηση της οποίας διεύθυνε ο κ. 

Μανώλης Καραπιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης και επιστημονικός 

συνεργάτης του προγράμματος. Η άλλη ομάδα αποτελείτο από τους υδραυλικούς, τη 

συζήτηση της οποίας διεύθυναν οι κ. Βασίλειος Φόρτσας, συνεργάτης της Εταιρείας 



Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου που συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος και 

Κωνσταντίνος Ανδρουλάκης, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατάρτισης για την 

Απασχόληση (ECTE) που είναι εταίρος του προγράμματος. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας και στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος στην κοινωνία των Χανίων, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για το 

πρόγραμμα, όπου παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από έρευνες που διεξήχθησαν, ενώ έγινε 

και ανάλυση συμπερασμάτων. Παράλληλα έγινε και γενικότερη αναφορά στις εναλλακτικές 

μορφές ενέργειας και τη χρήση τους. Η εκδήλωση στο ΕΒΕΧ ήταν ανοιχτή για το κοινό. 

Χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.κ. Γιάννης Μαργαρώνης, Πρόεδρος ΕΒΕΧ, Ιωάννης Μπροκαλάκης, 

Πρόεδρος του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών ν. Χανίων και Κώστας Λιμογιάννης, 

Πρόεδρος του Συνδέσμου Θερμοϋδραυλικών ν. Χανίων. 

Ο κ. Νίκος Καλογεράκης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών, 

μίλησε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, ο κ. Μανώλης Καραπιδάκης, 

Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης, μίλησε για το πρόγραμμα και τα σημαντικότερα 

συμπεράσματα που εξήχθησαν, ενώ ο κ. Θεοχάρης Τσούτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, μίλησε για τα “Near Zero Energy Hotels” (Ξενοδοχεία σχεδόν μηδενικής 

ενεργειακής κατανάλωσης). 

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Μιχάλης Παπαβασιλείου, Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΒΕΧ και 

υπεύθυνος του προγράμματος. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΧ 

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης, είπε μεταξύ άλλων: 

“Το πρόγραμμα αυτό που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2013 και ολοκληρώνει τις 

δραστηριότητές του στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2015, έχει τρεις στόχους: 

 Να προσδιορίσει τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχει ένας τεχνικός ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες εγκατάστασης γεωθερμικών και ηλιοθερμικών συστημάτων. 

 Να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εκπαίδευση. 

 Να δημιουργήσει ένα δίκτυο ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις δημόσιες αρχές, τα 

επαγγελματικά σωματεία και την επιχειρηματική κοινότητα στα πεδία των γεωθερμικών 

και ηλιοθερμικών εγκαταστάσεων στις τρεις χώρες-εταίρους. 

Για τις ανάγκες του προγράμματος, το Επιμελητήριο Χανίων ως συντονιστής εταίρος, 

συνεργάστηκε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ECTE) από το 

Ρέθυμνο, τον εκπαιδευτικό οργανισμό “Les Compagnons du Devoir et du Tour de France” από 

το Παρίσι ο οποίος είναι και ο παλαιότερος εκπαιδευτικός φορέας κατάρτισης στην Ευρώπη, 

και την εταιρεία για την οικονομική ανάπτυξη της Debabarrena “DEBEGESA” από το Eibar της 

Ισπανίας. 

Αυτή είναι και η τρίτη συνάντηση που πραγματοποιείται μεταξύ των εταίρων, και η οποία 

γίνεται στο κλείσιμο του προγράμματος. Είχε προηγηθεί η πρώτη συνάντηση στο Παρίσι τον 

Ιανουάριου του 2014, όπου έγινε μια πρώτη γνωριμία μεταξύ των εταίρων και τέθηκαν τα 

χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Μια δεύτερη συνάντηση είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2014 στο 

Eibar της Ισπανίας, όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα ερευνών που πραγματοποιήθηκαν το 

προηγούμενο διάστημα, ενώ επαγγελματίες τεχνικοί από τις τρεις χώρες-εταίρους αντάλλαξαν 



απόψεις σχετικά με τις απαραίτητες δεξιότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Επιμελητήριο 

Χανίων πήρε μαζί του στην Ισπανία έξι επαγγελματίες τεχνικούς. 

Μεγάλος ωφελημένος από αυτό το πρόγραμμα είναι οι κοινωνίες των τριών κρατών-εταίρων, 

καθώς μέσω επαγγελματικών σωματείων και τεχνικών, γίνεται μεταφορά τεχνογνωσίας και 

καλών πρακτικών. 

Φυσικά, δε θα πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι σε αυτή τη δύσκολη οικονομική 

συγκυρία, μέσω του προγράμματος αυτού αλλά και άλλων που σχεδιάζονται για το μέλλον, το 

Επιμελητήριο Χανίων είναι σε θέση να αντλεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους που του 

επιτρέπουν αφενός να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, και αφετέρου να 

διαδραματίσει τον σημαντικό ρόλο του ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης για το νομό 

Χανίων. 

Κλείνοντας, είπε ο κ. Μαργαρώνης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν με τον 

τρόπο τους στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος, και ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία 

με μια καινούρια χρηματοδότηση, να υλοποιήσουμε προγράμματα που θα καταρτιστούν βάσει 

των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το “GSSkills” “. 

 


