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Πρόλογος στο Παραδοτέο 

Η διαδικασία ανάπτυξης του Εθνικού Οδικού Χάρτη είναι μια συνθετική διαδικασία, 
βασιζόμενη στο έργο που διατελέστηκε σε όλα τα Πακέτα Εργασίας του έργου BUILD UP 
Skills – Greece. Η σύνθεση του Οδικού Χάρτη σχεδιάστηκε με τρόπο να διευκολύνει την 
προσαρμογή των σχημάτων και διαδικασιών που προτείνει και σε άλλα επαγγέλματα, πέρα 
από τα οικοδομοτεχνικά (βλ. Παραδοτέο 5.1 για περισσότερες πληροφορίες). Τα βασικά 
βήματα που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του Οδικού Χάρτη μέχρι τη στιγμή 
της ολοκλήρωσης και της δημοσίευσης του είναι τα ακόλουθα:  
 
 Βήμα 1ο – 1ο  Προσχέδιο του Οδικού Χάρτη: Οι εργασίες που εκτελέστηκαν στα πέντε 

πρώτα Πακέτα Εργασίας, όπως η ανάλυση του εθνικού status quo, η ανάλυση αναγκών 
και εμποδίων για το 2020, η κατάρτιση σε ενεργειακά θέματα και οι προτεραιότητες για 
ανάπτυξη προσόντων, καθώς και το σχέδιο δράσης που προέκυψε, ενσωματώθηκαν στο 
προσχέδιο του Οδικού Χάρτη, έτσι ώστε να παραχθεί ένα αρχικό έγγραφο που θα 
αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω συζητήσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους. Το 
προσχέδιο της έκθεσης περιλαμβάνει, εκτός από τα ευρήματα των Πακέτων Εργασίας 2 
και 4, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: 
 
√ Μελέτη στην πιθανή παροχή κινήτρων στους εργατοτεχνίτες σε θέματα ΑΠΕ και ΕΕ 

στα κτίρια, όπως η πρακτική άσκηση και μαθητεία,  
√ ∆ιαρθρωτικά μέτρα για την παρακολούθηση των εξελίξεων στις νέες απαιτούμενες 

δεξιότητες στον κτιριακό τομέα, 
√ Προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών που είναι υπεύθυνοι για την 

πραγματοποίηση καθενός προτεινόμενου μέτρου, 
√ Προσδιορισμός λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος, που συνοδεύεται με λεπτομερή 

κατανομή πόρων. 
 
 Βήμα 2ο – Αναβαθμισμένη έκδοση του Οδικού Χάρτη: Τα σχόλια που συλλέχθηκαν μετά 

την ολοκλήρωση του προσχεδίου του Οδικού Χάρτη αναλύονται και ενσωματώνονται 
στην αναβαθμισμένη έκδοση του Χάρτη. Η νέα έκδοση τίθεται εκ νέου σε δημόσια 
διαβούλευση.  
 

 Βήμα 3ο – Κινητοποίηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης: Η έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης προϋποθέτει την ευρεία 
κινητοποίηση του τεχνικού τομέα, μέσω προσκλήσεων σε ενώσεις και οργανώσεις για 
συμμετοχή στη διαδικασία, καθώς και μέσω ευρέων δραστηριοτήτων διάδοσης που θα 
προσελκύσουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

 

 Βήμα 4ο – Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση στην αναβαθμισμένη έκδοση του Οδικού 
Χάρτη: Η δημόσια διαβούλευση στην αναβαθμισμένη έκδοση του Οδικού Χάρτη θα 
πραγματοποιηθεί στο διαδίκτυο, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί 
στο πλαίσιο της εργασίας 6.2. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρέχει τη γνώμη του με 
τη μορφή σχολίων στις κατάλληλα διαμορφωμένες διαδικτυακές φόρμες, για τη διάρκεια 2 
μηνών. 
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 Βήμα 5ο – Οριστικοποίηση του Οδικού Χάρτη: Τα σχόλια που αποκτήθηκαν από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ενσωματωθεί κατάλληλα στον Εθνικό Οδικό Χάρτη, υπό την 
εποπτεία της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού (SPC). Η τελική του αυτή μορφή είναι 
έτοιμη για δημοσίευση και εκτύπωση. 

 
 

Συλλογή Σχολίων  

Το προσχέδιο του Οδικού Χάρτη που προέκυψε κατά το 1ο Βήμα, τέθηκε σε διαδικασία 
διαβούλευσης στην ειδικά αφιερωμένη συνάντηση της ΕΠΕΠ (4η Συνεδρία ∆ιαβούλευσης).το 
προσχέδιο του Οδικού Χάρτη είχε σταλεί στα μέλη της ΕΠΕΠ μία εβδομάδα πριν τη 
συνάντηση.  
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε μια σαφής και επεξηγηματική 
παρουσίαση της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη του οδικού χάρτη και των προτεινόμενων 
μέτρων και των δράσεων. Όλα τα αποτελέσματα, σχετικά με την ιεράρχηση των μέτρων, τις 
νέες πράσινες δεξιότητες και το σχέδιο δράσης, τους παρουσιάστηκαν πριν από την 
παραλαβή της γνώμης τους. Στη συνέχεια, ο Οδικός Χάρτης, με όλα τα χαρακτηριστικά και τα 
αποτελέσματά του, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. 
 
Πιο συγκεκριμένα, το προσχέδιο του Οδικού Χάρτη πάνω στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι 
πρώτες διαδικασίες διαβούλευσης είχε αποσταλεί στους παρακάτω φορείς: 
 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) 

 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 
∆υναμικού (ΟΑΕ∆) 

 Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών 
(ΣΕΦ) 

 Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας 
(ΕΒΗΕ) 

 Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων 
Θέρμανσης & Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.) 

 Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων 
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) 

 Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών 
(ΠΟΒΑΣ) 

 Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & 
Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (ΠΟΕΒΥ) 

 Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών 
Ελλάδας (ΟΒΥΕ) 

 Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος (ΟΨΕ) 

 Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος 
(ΟΗΕ) 

 Ομοσπονδία Οικοδόμων και Ξύλου 
Ελλάδος (ΟΟΞΕ) 

 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών 
Μόνωσης (ΠΣΕΜ) 

 Πανελλήνιος Σύνδεσμος ∆ιογκωμένης 
Πολυστερίνης (ΠΑ.ΣΥ.∆Ι.Π.)  

 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας 
(ΕΣΥΠ) & Ελληνικός Οργανισμός 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 

 Ελληνικό Σύστημα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. 
(ΕΣΥ∆) 

 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών 
Εταιριών (ΣΑΤΕ) 

 Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων 
Ελλάδος (ΣΤΥΕ) 

 Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλ. Μηχανικών 
Εργοληπτών ∆ημ. Έργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 

 Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών 
Μηχανικών (ΠΣΧΜ) 

 Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιριών Κέντρων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) 

 Σύνδεσμος Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
(ΣΕΕ) 
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 Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (ΕΕΑ)  Τράπεζα Αττικής 

 
Τα σχόλια, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, είχαν καταγραφεί από την κοινοπραξία και στη 
συνέχεια αναλύθηκαν πριν εισαχθούν κατάλληλα στη βελτιωμένη έκδοση του Οδικού Χάρτη. 
Επιπλέον, μια σειρά από έντυπες εκδόσεις του χάρτη πορείας με καταγεγραμμένα σχόλια 
επιστράφηκαν στην Ομάδα Εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για περαιτέρω 
ανάλυση. ∆ύο ενδεικτικές λεπτομερείς απαντήσεις επισυνάπτονται στο παράρτημα αυτού 
του Παραδοτέου. Η πρώτη είναι από τον ΣΑΤΕ και η δεύτερη από την ΠΕ∆ΜΕ∆Ε. 
 
Μετά το πέρας της 4ης συνεδρίας διαβούλευσης, μια σειρά από συμπληρωματικές 
παρατηρήσεις υποβλήθηκαν μέσω email, εστιάζοντας κυρίως στη δομή και τους ορισμούς 
των «νέων δεξιοτήτων» που θα αποκτηθούν από τους εργατοτεχνίτες στον οικοδομοτεχνικό 
τομέα όπως περιγράφονται στην Ενότητα 4 του Οδικού Χάρτη. Ένα ενδεικτικό email με τις 
βασικές παρατηρήσεις επί των δεξιοτήτων παρουσιάζεται στο Παράρτημα του Παραδοτέου 
και προέρχεται από τον ΠΣ∆ΜΗ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι παραλήφθηκε μεγάλος 
αριθμός email καθ 'όλη τη διαδικασία ανάπτυξης του Οδικού Χάρτη, παρέχοντας δυναμική 
ανατροφοδότηση σχετικά πάνω στο προσχέδιο ή/και στη βελτιωμένη έκδοση του Χάρτη. Πιο 
συγκεκριμένα, σχόλια μέσω email παρελήφθησαν από: 
 

 ΟΟΞΕ,  
 ∆ΕΠΑΝΟΜ,  
 ΣΕΦ,  
 ΠΟΒΑΣ,  
 ΠΑΣΥ∆ΙΠ,  
 ΠΟΕΒΥ,  
 ΠΟΣΕΗ,  
 HELAPCO,  
 ΟΨΕ και,  
 ΠΕ∆ΜΕ∆Ε. 

 
Συνοψίζοντας, αυτό το παραδοτέο παρουσιάζει τις πιο αξιοσημείωτες παρατηρήσεις που 
συγκεντρώθηκαν μέσω των διαδικασιών διαβούλευσης, μετά την ολοκλήρωση της 1ης 
έκδοσης του Εθνικού Οδικού Χάρτη, προς την ολοκλήρωση του στο Βήμα 5. Όλα τα σχόλια 
που θα παρουσιαστούν στο παράρτημα του Παραδοτέου, αντιστοιχούν σε εκείνα που 
συγκεντρώθηκαν από: (α) τα μέλη της ΕΠΕΠ στην 4η συνάντηση διαβούλευσης και (β) 
ανατροφοδοτήσεις και σχόλια που συγκεντρώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
άλλων μέσων επικοινωνίας από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. 
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Παράρτημα 

 



























































































































 

Γενικά σχόλια: 
1. Στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί έχουμε εισάγει δύο αλλαγές: 

i. έχουμε εισάγει αρίθμηση στα πεδία δραστηριότητας έτσι ώστε να είναι ιχνηλάσιμα σε οποιαδήποτε αναφορά και 

ii. αντικαταστήσαμε  τις δύο δεξιότερες στήλες  (με  τα αντίστοιχα δύο ερωτήματα για  τα οποία δεν έχουμε πρόσβαση σε έγκυρη βάση 
δεδομένων για να τα απαντήσουμε) με μία στήλη σχολίων, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν να 
μην γίνεται δυνατό να απαντηθούν μονοσήμαντα με τη χρήση της προτεινόμενης 5βάθμιας κλίμακας. 

2. Καθώς δεν υποδεικνύεται κάπου, λάβαμε την αντιστοιχία της 5βάθμιας κλίμακας ως 1 = «ελάχιστα σημαντικό» και 5 = «πολύ σημαντικό». 
3. Για  τη συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου που ακολουθεί  θεωρήθηκε ότι  αφορά  έργα  για  τα οποία διατίθεται  σχετική μελέτη  για  της 

οποίας  την  εφαρμογή  υπάρχει  αρμόδιος  επιβλέπων  μηχανικός.  Επομένως,  όπου  εμφανίζεται  ο  όρος  «εφαρμογή»  εκλήφθηκε  ως 
«εφαρμογή της μελέτης». Τα αποτελέσματα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ισχύουν μόνο εάν η παραδοχή αυτή είναι σύμφωνη 
με  την  ερμηνεία που αποδίδεται  από  τον  δημιουργό  του  ερωτηματολογίου  και  τους  σκοπούς  του προγράμματος BUS‐GR.  Σε  αντίθετη 
περίπτωση, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε για να αναμορφώσουμε τις αντίστοιχες απαντήσεις μας. 

4. Σε περίπτωση που τα ερωτήματα που ακολουθούν αφορούν και παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, όπου δεν απαιτείται η σύνταξη μελέτης 
και η επίβλεψη των εργασιών από μηχανικό, αυτό δεν διευκρινίζεται σε καμία περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση θα παρακαλούσαμε να 
αναμορφωθεί το ερωτηματολόγιο και να συμπληρωθεί κατάλληλα. 

5. Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παρατηρήσαμε πως σε κάποιες ενότητές του υπήρχαν ερωτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν (σε 
αντίστοιχη μορφή) να περιέχονται σε όλα τα πεδία, καθώς έχουν γενικό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα προτεινόμενα 
ερωτήματα 1.1.7. και 1.2.5. 

 

Βασικές ασχολίες κατά την οικοδόμηση κτιρίων ΝΖΕΒ, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων 
Εφαρμογές ΕΞΕ / 
ΕνΑ στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες που σε σχέση με την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

1. Μόνωση / 
προστασία από 

τις καιρικές 

συνθήκες / 
αεροστεγάνωση 

1.1. 
Οικοδόμοι 

(τεχνίτες 
πέτρας, 
τεχνίτες 

οπτοπλίνθων 

1.1.1. Προετοιμασία  και εφαρμογή των υλικών, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές τους και τις απαιτήσεις της μελέτης 

5   

1.1.2. Ανάγνωση αρχιτεκτονικών σχεδίων με λεπτομέρειες τοποθέτησης 
θερμομόνωσης / υγρομόνωσης, θερμογεφυρών, παθητικών ηλιακών 
συστημάτων  

4   

1.1.3. Κατανόηση προδιαγραφών εφαρμογής νέων δομικών υλικών και  5   



 

Εφαρμογές ΕΞΕ / 
ΕνΑ στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες που σε σχέση με την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

και πλίνθων, 
τεχνίτες 

σκυροδέματ

ος) 

των φυτεμένων δωμάτων 

1.1.4. Χρήση  και τεχνικές εφαρμογής  των θερμομονωτικών υλικών (για 
εξωτερική θερμομόνωση  ή εσωτερική εντός του διπλού δρομικού τοίχου 

και εξωτερική στα δοκάρια και υποστυλώματα) 

5   

1.1.5. Εφαρμογή παθητικών ηλιακών συστημάτων  σκίασης ή/και 
παθητικού δροσισμού/αερισμού 

4  «εφαρμογή της μελέτης». 
Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 

αντικείμενο εξειδίκευσης και για το 

λόγο αυτό δεν λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 5 καθώς δεν θα κληθούν 
όλοι οι «οικοδόμοι» να αναπτύξουν 
αυτή τη δραστηριότητα. 

1.1.6. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας των 
προμηθευτών των υλικών   

5  Επιπλέον προτείνουμε την 

αναμόρφωση του ερωτήματος σε: 
«Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
τους κανόνες υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων, των προμηθευτών 
των υλικών και των εξωτερικών 
συνεργείων στο χώρο εργασίας» 

1.1.7. Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη των απαιτήσεων 
σχετικά με τα προϊόντα και υλικά που φέρουν σήμανση CE 

5   

1.2. Τεχνίτες 
στεγών ‐

δωμάτων  

1.2.1. Εφαρμογή μονωτικών υλικών ‐  Κατανόηση προδιαγραφών 
εφαρμογής νέων μονωτικών προϊόντων  

5  «εφαρμογή της μελέτης». 
 

1.2.2. Κατασκευή δομών για ενσωμάτωση/ στήριξη ηλιακών πλαισίων 
(θερμικά, φωτοβολταϊκά) στις στέγες   

4  Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 

αντικείμενο εξειδίκευσης και για το 

λόγο αυτό δεν λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 5 καθώς δεν θα κληθούν 



 

Εφαρμογές ΕΞΕ / 
ΕνΑ στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες που σε σχέση με την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

όλοι οι «τεχνίτες στεγών ‐δωμάτων» 
να αναπτύξουν αυτή τη 

δραστηριότητα. 

1.2.3. Εφαρμογή συστημάτων αμέσου ηλιακού κέρδους στις στέγες σε 
συνδυασμό με συστήματα σκίασης  

3  «εφαρμογή της μελέτης». 
Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 

αντικείμενο εξειδίκευσης και για το 

λόγο αυτό δεν λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 5 καθώς δεν θα κληθούν 
όλοι οι «τεχνίτες στεγών ‐δωμάτων» 
να αναπτύξουν αυτή τη 

δραστηριότητα. 

1.2.4. Εφαρμογή και θερμομόνωση συστημάτων φυτεμένου δώματος   2  «εφαρμογή της μελέτης». 

1.2.5. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 
εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

5   

1.3. Τεχνικοί 
μόνωσης, 
τεχνίτες 

επιχρισμάτω

ν, τεχνίτες 
ελαφρών 

χωρισμάτων 

(γυψοσανιδά
δες)  
 

1.3.1. Εφαρμογή τεχνικών αποφυγής φαινόμενων συμπυκνώσεως 
υδρατμών (κυκλοφορία αέρα, θερμογέφυρες) 

5  «εφαρμογή της μελέτης». 

1.3.2. Χρήση των κατάλληλων θερμομονωτικών υλικών, ανάλογα με τις 
ιδιότητές τους  (αγωγιμότητα, αντίσταση στην διάχυση υδρατμών, 
τοξικότητα, φυσικά υλικά)  

2  Αυτό αποτελεί δραστηριότητα η 

οποία εξαντλείται στο περιεχόμενο 

της αντίστοιχης μελέτης. Ο λόγος 
που η βαθμολογία δεν είναι η 

κατώτατη (1), είναι ότι αποδίδουμε 
ένα βαθμό σημαντικότητας στην 

ανάγκη ο τεχνικός να «κατανοεί» το 
αντίστοιχο αντικείμενο. 

1.3.3. Τοποθέτηση, στήριξη και τελείωμα των μονωτικών υλικών, 
εσωτερικώς της τοιχοποιίας και μόνωση των θερμογεφυρών  

5   



 

Εφαρμογές ΕΞΕ / 
ΕνΑ στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες που σε σχέση με την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

1.3.4. Τοποθέτηση, στήριξη και τελείωμα των μονωτικών υλικών, 
εξωτερικώς της τοιχοποιίας  

4  Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 

αντικείμενο εξειδίκευσης και για το 

λόγο αυτό δεν λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 5 καθώς δεν θα κληθούν 
όλοι οι «τεχνικοί μόνωσης, τεχνίτες 
επιχρισμάτων, τεχνίτες ελαφρών 
χωρισμάτων (γυψοσανιδάδες)» να 
αναπτύξουν αυτή τη δραστηριότητα. 

1.3.5. Στήριξη και συναρμογή κονιαμάτων επιχρισμάτων επί των υλικών 
θερμομόνωσης 

5   

1.3.6. Ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων  πολεοδομικής νομοθεσίας και 
κανονισμών αναφορικά με την τοποθέτηση της θερμομόνωσης και 

συμβατότητα με τις απαιτήσεις ελέγχου 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 

1.3.7. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 
εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

5   

1.3.8. Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη των απαιτήσεων 
σχετικά με τα προϊόντα και υλικά που φέρουν σήμανση CE 

5   

1.4. Βαφείς 
(ελαιοχρωμα
τιστές) και 
διακοσμητές 

1.4.1. Χρήση των κατάλληλων για κάθε εφαρμογή βαφών και 
επιχρισμάτων, ανάλογα με τις ιδιότητές τους (ανακλαστικότητα, 
θερμοπερατότητα,  αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, τοξικότητα, 
πτητικές ενώσεις) 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 

1.4.2. Πρόσφυση και συναρμογή των βαφών και επιχρισμάτων με τα 
υποκείμενα υλικά 

5   

1.4.3. Αναγνώριση της σήμανσης στα προϊόντα επικάλυψης και βαφής 
και εφαρμογή τους σύμφωνα με τους συνεπαγόμενους κανόνες υγιεινής 

5   



 

Εφαρμογές ΕΞΕ / 
ΕνΑ στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες που σε σχέση με την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

και ασφαλείας 

1.4.4. Ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων πολεοδομικής νομοθεσίας και 
κανονισμών αναφορικά με τα έργα βαφών και επιχρισμάτων 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 

1.4.5. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 
εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

   

1.4.6. Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη των απαιτήσεων 
σχετικά με τα προϊόντα και υλικά που φέρουν σήμανση CE 

   

1.5. 
Ξυλουργοί 

1.5.1. Αναγνώριση της σήμανσης στα δομικά προϊόντα και τις 
συνεπαγόμενες τεχνικές χρήσης 

5   

1.5.2. Σωστή εγκατάσταση και στεγανοποίηση των ξύλινων κουφωμάτων  4  Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 

αντικείμενο εξειδίκευσης και για το 

λόγο αυτό δεν λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 5 καθώς δεν θα κληθούν 
όλοι οι «Ξυλουργοί» να αναπτύξουν 
αυτή τη δραστηριότητα. 

1.5.3. Σωστή εγκατάσταση και στεγανοποίηση των ξύλινων πατωμάτων  4  Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 

αντικείμενο εξειδίκευσης και για το 

λόγο αυτό δεν λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 5 καθώς δεν θα κληθούν 
όλοι οι «Ξυλουργοί» να αναπτύξουν 
αυτή τη δραστηριότητα. 

1.5.4. Ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων πολεοδομικής νομοθεσίας και 
κανονισμών αναφορικά με  τις ξυλουργικές εργασίες στην οικοδομή 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 



 

Εφαρμογές ΕΞΕ / 
ΕνΑ στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες που σε σχέση με την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

1.5.5. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 
εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

   

1.6. Τεχνίτες 
μεταποίησης 

– εμπορίας, 
επεξεργασία

ς και 

τοποθέτησης 

υαλοπινάκων 

1.6.1 Επιλογή του σωστού ενεργειακού υαλοπίνακα για κάθε εφαρμογή  1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 

1.6.2 Σωστή τοποθέτηση των ενεργειακών υαλοπινάκων  4  Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 

αντικείμενο εξειδίκευσης και για το 

λόγο αυτό δεν λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 5 καθώς δεν θα κληθούν 
όλοι οι «τεχνίτες μεταποίησης – 
εμπορίας, επεξεργασίας και 
τοποθέτησης υαλοπινάκων» να 
αναπτύξουν αυτή τη δραστηριότητα. 

1.6.3. Σωστή μόνωση των ενεργειακών υαλοπινάκων  4  Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 

αντικείμενο εξειδίκευσης και για το 

λόγο αυτό δεν λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 5 καθώς δεν θα κληθούν 
όλοι οι «τεχνίτες μεταποίησης – 
εμπορίας, επεξεργασίας και 
τοποθέτησης υαλοπινάκων» να 
αναπτύξουν αυτή τη δραστηριότητα. 

1.6.4. Χρήση των κατάλληλων εργαλείων και εξοπλισμού για την 
κατεργασία των υαλοπινάκων  σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

3  Όπως είναι διατυπωμένο, αποτελεί 
δραστηριότητα για την οποία είναι 

υπεύθυνος ο σχεδιαστής της 

παραγωγής. Θα μπορούσε να λάβει 
μεγαλύτερη βαθμολογία αν 



 

Εφαρμογές ΕΞΕ / 
ΕνΑ στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες που σε σχέση με την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

διατυπωνόταν ως: «Κατάλληλη 
χρήση των εργαλείων και 

εξοπλισμού για την κατεργασία των 

υαλοπινάκων  σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές» 

1.6.5. Κατανόηση των ιδιοτήτων των υαλοπινάκων και παρακολούθηση 
της εξέλιξης των προδιαγραφών τους 

3   

1.6.6. Εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας κατά την μεταφορά  και 
τοποθέτηση των ενεργειακών υαλοπινάκων 

5  «εφαρμογή της μελέτης». 
Βλέπε ερώτημα 1.6.9. 

1.6.7. Παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή ενεργειακών 
υαλοπινάκων ασφαλείας σε χώρους υψηλού κινδύνου 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 

1.6.8. Ευρεία τεχνική αντίληψη για την ολοκλήρωση των εργασιών και 
τον ποιοτικό έλεγχο των υαλοπινάκων και της κατασκευής 

4  Ο ορθός όρος είναι «έλεγχος 
ποιότητας» και όχι «ποιοτικός 
έλεγχος» 

1.6.9. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 
εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

5   

1.6.10. Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη των 
απαιτήσεων σχετικά με τα προϊόντα και υλικά που φέρουν σήμανση CE 

5   

1.7. Τεχνίτες 
κατασκευής 

– 
τοποθέτησης 

κουφωμάτων 

αλουμινίου 

1.7.1. Χρήση των κατάλληλων πρώτων υλών και εξοπλισμού   2  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. Δεν λαμβάνει 
την χαμηλότερη βαθμολογία λόγω 

της ανάγκης αυτοί οι τεχνίτες να 

κατανοούν την καταλληλότητα των 



 

Εφαρμογές ΕΞΕ / 
ΕνΑ στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες που σε σχέση με την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

και 

υαλοπετασμ

άτων 

χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών 

και εξοπλισμού. 

1.7.2. Κατασκευή και τοποθέτηση των προϊόντων με ενεργειακά 
αποδοτικά τρόπο (μείωση θερμικών απωλειών & αύξηση 
αεροστεγανότητας – υδατοστεγανότητας) 

5   

1.7.3. Έλεγχος της ποιότητας των τελικών προϊόντων και της 
τοποθέτησής τους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

4  Μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει ο 

επιβλέπων μηχανικός 

1.7.4. Ευχέρεια υπολογισμού των απωλειών θερμότητας από τα 
κατασκευαζόμενα ή/και εγκαθιστόμενα προϊόντα  

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 

1.7.5. Κατανόηση και ενσωμάτωση των νομικών και κανονιστικών 
απαιτήσεων (CE) στο παραδιδόμενο προϊόν 

4  Αντιπροτείνεται η έκφραση: 
«Κατανόηση και εφαρμογή στην 
πράξη των απαιτήσεων σχετικά με τα 
προϊόντα δομικών κατασκευών που 
φέρουν σήμανση CE» 

1.7.6. Παροχή συμβουλών στους πελάτες για την επιλογή των βέλτιστων 
προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες τους (τύπος κατασκευής, προφίλ, 
υαλοπίνακες κ.α.) 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 

1.7.7. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 
εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

5   

2. Αποδοτική 
θέρμανση & 
ψύξη 

2.1. 
Υδραυλικοί 

και 

εγκαταστάτε

ς / 

2.1.1. Υδραυλική ρύθμιση και εξισορρόπηση εγκαταστάσεων κεντρικής 
θέρμανσης, λήψη των απαραίτητων μετρήσεων 

5   

2.1.2. Ευχέρεια στη διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων ‐ εκτίμηση του 
οφέλους που θα προκύψει εάν ο πελάτης επιλέξει ένα ενεργειακά 

αποδοτικό σύστημα 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 



 

Εφαρμογές ΕΞΕ / 
ΕνΑ στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες που σε σχέση με την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

συντηρητές 

συστημάτων 

θέρμανσης  

2.1.3.α. Κατασκευή και τοποθέτηση υλικών θερμομόνωσης επί των 
σωληνώσεων … (βλέπε 21.3.β.) 

4   

2.1.3.β. (βλέπε 2.1.3.α.) … ‐ επιλογή  διαμέτρου  και πάχους της 
θερμομόνωσης σωληνώσεων 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 

2.1.4. Λήψη μετρήσεων, ανάλυση και ρύθμιση του αέρα της καύσης  για 
βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης 

5  Οι εγκαταστάτες και συντηρητές 

καυστήρων θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ξεχωριστά 

2.1.5. Καθαρισμός καμινάδας και λήψη μετρήσεων ελκυσμού ‐ 
εφαρμογή συναφών περιβαλλοντικών διατάξεων και απαιτήσεων 

5   

2.1.6. Εφαρμογή τεχνικών θερμοστατικού αυτομάτου ελέγχου σε 
κεντρικό και τοπικό επίπεδο 

4  «εφαρμογή της μελέτης». 

2.1.7. Εφαρμογή τεχνικών καιρικής αντιστάθμισης της θερμοκρασίας 
νερού κεντρικής θέρμανσης 

4  «εφαρμογή της μελέτης». 

2.1.8. Εφαρμογή τεχνικών αυτομάτου ελέγχου της θερμοκρασίας και 
ανακυκλοφορίας του ζεστού νερού χρήσης 

4  «εφαρμογή της μελέτης». 

2.1.9. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 
εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

5   

2.1.10. Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη των 
απαιτήσεων σχετικά με τα προϊόντα και υλικά που φέρουν σήμανση CE 

5   

2.2. 
Εγκαταστάτε

ς / 
συντηρητές 

2.2.1. Εξειδίκευση στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (στοιχεία 
επιλογής, τεχνολογία ελέγχου, τρίοδες βαλβίδες για ρύθμιση 
θερμοκρασίας αέρα, φίλτρα, διατάξεις ανακυκλοφορίας αέρα, στοιχεία 
με εναλλάκτες ανάκτησης θερμότητας)  

1  Όπως είναι διατυπωμένη η ερώτηση, 
αφορά δραστηριότητα που 

εξαντλείται στο πλαίσιο της σύνταξης 

της μελέτης. Θα ήταν υψηλότατη η 



 

Εφαρμογές ΕΞΕ / 
ΕνΑ στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες που σε σχέση με την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

των 

συστημάτων 

HVAC 
(θέρμανσης, 
αερισμού και 

κλιματισμού)  

βαθμολογίας αν αντί για τον όρο 

«στοιχεία επιλογής» 
χρησιμοποιούνταν ο όρος 

«κατανόηση των στοιχείων 
επιλογής» 

2.2.2. Εφαρμογή τεχνικών κατασκευής και τοποθέτησης αεραγωγών 
(γωνιακά, καμπύλες, διασταυρώσεις), καθώς και θερμομόνωσης των 
αεραγωγών (θερμομονωτικά υλικά) 

5   

2.2.3. Εφαρμογή τεχνικών κατασκευής και τοποθέτησης σωληνώσεων 
προσαγωγής και επιστροφής θερμού / ψηγμένου νερού, κυκλοφορητών, 
βαλβίδων και λοιπού υδραυλικού εξοπλισμού 

5   

2.2.4. Εφαρμογή τεχνικών μετρήσεων και παραλαβής εγκαταστάσεων 
HVAC ‐ ρύθμιση ταχύτητας αέρα στους αεραγωγούς 

3  Σε ένα μεγάλο βαθμό, για αυτές τις 
εγκαταστάσεις, το στοιχείο της 
«ρύθμισης της ταχύτητας του αέρα 
στους αεραγωγούς»εξαντλείται κατά 
τη σύνταξη της μελέτης. Για 
υψηλότερη βαθμολόγηση 

αντιπροτείνεται η έκφραση: 
«Εφαρμογή τεχνικών μετρήσεων και 
παραλαβής εγκαταστάσεων HVAC ‐ 
ρύθμιση σύμφωνα με τις σχετικές 

τεχνικές προδιαγραφές» 

2.2.5. Ευχέρεια με τις εναλλακτικές τεχνολογίες εγκαταστάσεων 
θέρμανσης / ψύξης / κλιματισμού (συστήματα με αέρα, συστήματα με 
στοιχεία ανεμιστήρα, μεικτά συστήματα, επαγωγικά συστήματα) 

3   

2.2.6. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 

5   



 

Εφαρμογές ΕΞΕ / 
ΕνΑ στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες που σε σχέση με την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

2.2.7. Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη των απαιτήσεων 
σχετικά με τα προϊόντα και υλικά που φέρουν σήμανση CE 

5   

2.3. 
Εγκαταστάτε

ς 

συστημάτων 

συμπαραγωγ

ής 

ηλεκτρισμού 

& 
θερμότητας 

(ΣΗΘ) 

2.3.1. Εγκατάσταση σωληνώσεων και υδραυλικού εξοπλισμού για τη 
διανομή του παραγόμενου νερού θέρμανσης,  κυκλοφορητών, 
εναλλακτών θερμότητας  μονάδας συμπαραγωγής, διόδων βαλβίδων και 
αυτοματισμών ρύθμισης της παροχής του νερού θέρμανσης, διατάξεων 
ρύθμισης θερμοκρασίας παρεχόμενου νερού θέρμανσης 

5   

2.3.2. Σωστή χρήση και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και 
των σχετικών αυτοματισμών (ηλεκτρικός πίνακας, διατάξεις 
συγχρονισμού παραγομένου ρεύματος ΣΗΘ με το ρεύμα του δικτύου, 
διατάξεις προστασίας της μονάδας ΣΗΘ από υπερτάσεις, διατάξεις 
ασφαλούς λειτουργίας της μονάδας ΣΗΘ και αυτομάτου διακοπής 

λειτουργίας) 

5   

2.3.3. Εφαρμογή τεχνικών ηχομόνωσης μηχανοστασίων συμπαραγωγής 
(ηχομονωτικό κέλυφος, ηχομόνωση μηχανοστασίου, ηχομόνωση 
αεραγωγών προσαγωγής αέρα  στο μηχανοστάσιο) 

3  Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει από 

εξειδικευμένο ανεξάρτητο συνεργείο 

2.3.4. Εφαρμογή τεχνολογιών ψυκτών απορρόφησης  (τρόποι και 
τεχνολογίες ελέγχου θερμοκρασίας και παροχής νερού θέρμανσης 

αναλόγως προς την ζήτηση των ψυκτικών φορτίων, τεχνικές διασύνδεσης 
και αλληλουχίας λειτουργίας των ψυκτών απορρόφησης) 

4  «εφαρμογή της μελέτης». 

2.3.5. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 
εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

5   

2.3.6. Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη των απαιτήσεων 
σχετικά με τα προϊόντα και υλικά που φέρουν σήμανση CE 

5   

3. Εξοικονόμηση  3.1. 
3.1.1. Εντοπισμός, ιεράρχηση και επιλογή ηλεκτρικών φορτίων τα οποία 
δύναται να ετεροχρονιστούν κατά τις περιόδους αιχμής (φωτισμός, 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 



 

Εφαρμογές ΕΞΕ / 
ΕνΑ στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες που σε σχέση με την ΕΞΕ /ΕνΑ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

ηλεκτρικής 

ισχύος (πέραν 
των εφαρμογών 

θέρμανσης & 
ψύξης) 

Ηλεκτρολόγο

ι  

ψυγεία, κλπ.)  αντίστοιχης μελέτης. 
3.1.2. Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση επιτηρητών αιχμής 
(ηλεκτρολογικός πίνακας επιτηρητή, τεχνολογίες αναίρεσης δράσης 
επιτηρητή) ‐ διασύνδεση ηλεκτρικών φορτίων  

3  Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 

αντικείμενο εξειδίκευσης και για το 

λόγο αυτό δεν λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 5 καθώς δεν θα κληθούν 
όλοι οι «ηλεκτρολόγοι» να 
αναπτύξουν αυτή τη δραστηριότητα. 

3.1.3. Παροχή συμβουλών στους πελάτες σχετικά με την επιλογή 
ενεργειακά αποδοτικών συσκευών και τεχνολογιών για τον φωτισμό και 

τις λοιπές ηλεκτρικές χρήσεις 

2  Όπως είναι διατυπωμένη η ερώτηση, 
αφορά δραστηριότητα που 

εξαντλείται στο πλαίσιο της σύνταξης 

της μελέτης. Θα ήταν υψηλότερη η 
βαθμολογίας αν αντί για τον όρο 

«επιλογής» χρησιμοποιούνταν ο 
όρος «ορθή και κατάλληλη χρήση και 
συντήρηση των» 

3.1.4. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 
εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

5   

3.1.5. Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη των απαιτήσεων 
σχετικά με τα προϊόντα και υλικά που φέρουν σήμανση CE 

5   

 



 

 

Εφαρμογές ΑΠΕ 

στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες σε σχέση με τις ΑΠΕ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

4. 
Θέρμανση/Ψύξ

η 

4.1. 
Εγκαταστάτ

ες / 
συντηρητές 

θερμικών 

ηλιακών 

συστημάτω

ν 

4.1.1. Ευχέρεια με όλους τους τύπους και  τις τεχνολογίες ηλιοθερμικών 
συστημάτων θέρμανσης χώρων και ζεστού νερού χρήσης, συμβατικών 
ηλιακών θερμοσίφωνων, κεντρικών ηλιακών συστημάτων, ηλιοθερμικών 
τεχνολογιών τύπου COMBI 

5   

4.1.2. Κατανόηση των βασικών προδιαγραφών των ηλιακών συλλεκτών,  
θερμοδοχείω ν και υδραυλικού εξοπλισμού 

3   

4.1.3. Σωστή εφαρμογή των τεχνικών διάταξης και υδραυλικής 
διασύνδεσης των ηλιακών συλλεκτών (επιλογή κατάλληλου τύπου 
σωλήνωσης, ρύθμιση παροχής ηλιακού ρευστού ανά συστοιχία ηλιακών 
συλλεκτών, θερμομόνωση σωληνώσεων ηλιοθερμικού πεδίου) 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 

4.1.4. Εφαρμογή των τεχνικών διασύνδεσης των θερμοδοχείων 
αποθήκευσης θερμού νερού (απλά δοχεία, δοχεία θερμικής 
διαστρωμάτωσης) με τις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και 
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 

4   

4.1.5. Επιλογή της σωστής θέσης και κλίσης της δομής στήριξης των 
ηλιακών πλαισίων για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 

4.1.6. Παροχή συμβουλών στον πελάτη για τη σωστή προμήθεια 
εξοπλισμού και την αποδοτική και ασφαλή χρήση του 

3  Αντί για «προμήθεια» 
αντιπροτείνουμε: «χρήση και 
συντήρηση του» 

4.1.7. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 
εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

5   

4.1.8. Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη των απαιτήσεων 
σχετικά με τα προϊόντα και υλικά που φέρουν σήμανση CE 

5   



 

Εφαρμογές ΑΠΕ 

στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες σε σχέση με τις ΑΠΕ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

4.2. 
Εγκαταστάτ

ες / 
συντηρητές 

συστημάτω

ν 

θέρμανσης 

πελλετών 

(pellets) και 
άλλων 

στερεών 

καυσίμων 

βιομάζας  

4.2.1. Επιλογή και διαστασιολόγηση της καμινάδας αναλόγως του τύπου 
του λέβητα και του καυστήρα βιομάζας, τοποθέτηση‐όδευση  καμινάδας 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κτιριοδομικού κανονισμού 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 

4.2.2. Λήψη μετρήσεων και ανάλυση καύσης βιομάζας και πελλετών, 
παραγόμενα καυσαέρια και αέριοι ρύποι, ρύθμιση καυστήρα και αέρα 
καύσης, έλεγχος εκπομπών σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία 

5   

4.2.3. Λήψη μετρήσεων για τον προσδιορισμό του περιεχομένου σε 
υγρασία, της θερμιδικής αξίας, της φαινόμενης πυκνότητας και του 
ενεργειακού δυναμικού των βιοκαυσίμων 

1  Αυτό αποτελεί δραστηριότητα 

πιστοποίησης προϊόντος και 

διεξάγεται από διαπιστευμένο 

φορέα ο οποίος για τις μετρήσεις 

συνεργάζεται με διαπιστευμένο 

εργαστήριο. 
Εναλλακτικά θα μπορούσε να 

τονιστεί σε αυτό το ερώτημα η 

ανάγκη για κατανόηση των σχετικών 

τεχνικών προδιαγραφών και παροχή 

συμβουλών προς τον πελάτη ως 

προς την ορθή χρήση και συντήρηση. 

4.2.4. Εφαρμογή των τεχνικών διακίνησης και αποθήκευσης της βιομάζας 
και καθορισμός των διαθέσιμων πηγών καυσίμων βιομάζας σε τοπικό 

επίπεδο (τύπος καυσίμου, προμηθευτές, τιμές) 

1  Το πρώτο σκέλος της ερώτησης 

αφορά τους εμπόρους / διακινητές 
καυσίμων και το δεύτερο αφορά τις 

αρμόδιες αρχές για την 

αδειοδότησης της δραστηριότητας 

εμπορίας καυσίμων. 

4.2.5. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 
εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

5   



 

Εφαρμογές ΑΠΕ 

στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες σε σχέση με τις ΑΠΕ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

4.2.6. Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη των απαιτήσεων 
σχετικά με τα προϊόντα και υλικά που φέρουν σήμανση CE 

5   

4.3. 
Εγκαταστάτ

ες/συντηρη
τές αντλιών 

θερμότητας 

4.3.1. Κατανόηση των αρχών λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας και 
των χαρακτηριστικών μεγεθών της, των διαθέσιμων τεχνολογιών αντλιών 
θερμότητας και των τύπων γεωεναλλακτών 

4   

4.3.2. Σωστή διαστασιολόγηση και εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας 
και των δοχείων αποθήκευσης και αδρανείας από πλευράς 

γεωεναλλάκτη και από πλευράς φορτίου 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 

4.3.3. Εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών  κατασκευής του δικτύου 
σωληνώσεων γεωεναλλάκτη για κάθε τύπο αυτού 

4  Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 

αντικείμενο εξειδίκευσης και για το 

λόγο αυτό δεν λαμβάνει τη μέγιστη 

βαθμολογία 5 καθώς δεν θα κληθούν 
όλοι οι «εγκαταστάτες/συντηρητές 
αντλιών θερμότητας» να 
αναπτύξουν αυτή τη δραστηριότητα. 

4.3.4. Διενέργεια δοκιμών και ελέγχων, εκκίνηση λειτουργίας, 
καθαρισμός και συντήρηση εναλλακτών θερμότητας, έλεγχος και 
συντήρηση συμπιεστών 

5   

4.3.5. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 
εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

5   

4.3.6. Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη των απαιτήσεων 
σχετικά με τα προϊόντα και υλικά που φέρουν σήμανση CE 

5   

5. Ηλεκτρική 
ενέργεια 

5.1. 
Εγκαταστάτ

5.1.1. Εφαρμογή τεχνικών εγκατάστασης, τοποθέτησης και στήριξης Φ/Β 
πλαισίων με τον ενεργειακά αποδοτικότερο τρόπο, σε συνάρτηση με τον 
διαθέσιμο χώρο και σύμφωνα με τα υφιστάμενη πρότυπα 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 



 

Εφαρμογές ΑΠΕ 

στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες σε σχέση με τις ΑΠΕ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

ες / 
συντηρητές 

Φ/Β 
συστημάτω

ν 

Επίσης, η δραστηριότητα στήριξης 
των Φ/Β πλαισίων εκτελείται από 
εξειδικευμένα συνεργεία. 

5.1.2. Διενέργεια των ηλεκτρολογικών διασυνδέσεων σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές για την εκάστοτε ηλεκτρική τάση, και συγχρονισμός των 
Φ/Β συστημάτων με το δίκτυο  

5   

5.1.3. Παροχή συμβουλών για την αποδοτική λειτουργία και διατήρηση 
της βέλτιστης απόδοσης της εγκατάστασης 

3   

5.1.4. Διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας 
κατά την εργασία επάνω στις στέγες και για προστασία από κινδύνους 

ηλεκτροπληξίας 

5  Ο ορθός όρος είναι «υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία και όχι 

«υγιεινή και ασφάλεια στην 
εργασία». 
Επίσης θα πρέπει να καλύπτει το 

σύνολο των κινδύνων και όχι μόνο 

της ηλεκτροπληξίας (π.χ. είναι ο 
κίνδυνος πτώσης από ύψος) 
Για το περιεχόμενο αυτού του 

ερωτήματος θα πρέπει να θεωρείται 

δεδομένη η τήρηση του Σχεδίου 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ, όπου 
απαιτείται και υπάρχει) και των 
συστάσεων του Τεχνικού Ασφάλειας 

(ΤΑ, όπου υπάρχει) 
Βλέπε ερώτημα 5.1.8. 

5.1.5. Κατανόηση της λειτουργίας και ικανότητα σύνδεσης έξυπνων 
μετρητών και micro inverters στα Φ/Β συστήματα 

4   

5.1.6.α. Εκκίνηση λειτουργίας, διενέργεια ηλεκτρολογικών ελέγχων, … 
(βλέπε 5.1.6.β.) παρακολούθηση λειτουργίας και αποκατάσταση βλαβών 

5   



 

Εφαρμογές ΑΠΕ 

στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες σε σχέση με τις ΑΠΕ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

της εγκατάστασης 

5.1.6.β. … και επιθεωρήσεων …  1   

5.1.7.α. Ευχέρεια στη … (βλέπε 5.1.7.β.) εγκατάσταση υβριδικών και 
αυτόνομων συστημάτων 

5   

5.1.7.β. … μελέτη και …  1  Θα μπορούσε να έχει υψηλότερη 

βαθμολογία αν αφορούσε την 

«ευχέρεια στην εφαρμογή της 
μελέτης» 

5.1.8. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 
εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

5   

5.1.9. Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη των απαιτήσεων 
σχετικά με τα προϊόντα και υλικά που φέρουν σήμανση CE 

5   

5.2. 
Εγκαταστάτ

ες/συντηρη
τές των 

συστημάτω

ν αιολικής 

ενέργειας 

μικρής 

κλίμακας 

5.2.1. Εφαρμογή τεχνικών έδρασης και στήριξης ανεμογεννητριών ανά 
τύπο Α/Γ, τύπο εδάφους και μέγιστα αεροδυναμικά φορτία 

5   

5.2.2. Λήψη μετρήσεων για την εκτίμηση της ταχύτητας του ανέμου και 
την ενεργειακή απόδοση της ανεμογεννήτριας 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 
5.2.3. Ανάγνωση τοπογραφικών χαρτών και αεροφωτογραφιών για την 
επιλογή κατάλληλων τύπων στήριξης 

1  Αποτελεί δραστηριότητα η οποία 

εξαντλείται κατά τη σύνταξη της 

αντίστοιχης μελέτης. 
5.2.4. Κατανόηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και των κανονισμών για 
την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών σε στέγες 

3   

5.2.5. Εφαρμογή των τεχνικών ηλεκτρολογικών συνδέσεων 
ανεμογεννητριών με το δίκτυο (πίνακας Α/Γ και προστασίες 
υπερέντασης, υπέρτασης και διακοπής λειτουργίας) 

5   

5.2.6. Κατανόηση της λειτουργίας και ικανότητα σύνδεσης έξυπνων  4   



 

Εφαρμογές ΑΠΕ 

στα κτίρια 

Εμπλεκόμενα 

επαγγέλματα 
Νέες απαιτούμενες δεξιότητες σε σχέση με τις ΑΠΕ 

Αξιολόγηση 

Προτ/τας (1‐5) 
Σχόλια 

μετρητών στα συστήματα αιολικής ενέργειας 

5.2.7. Διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας 
κατά την εργασία επάνω στις στέγες 

5  «υγείας» και όχι «υγιεινής». 
Για το περιεχόμενο αυτού του 

ερωτήματος θα πρέπει να θεωρείται 

δεδομένη η τήρηση του Σχεδίου 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ, όπου 
απαιτείται και υπάρχει) και των 
συστάσεων του Τεχνικού Ασφάλειας 

(ΤΑ, όπου υπάρχει) 
Βλέπε ερώτημα 5.2.8. 

5.2.8. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων, των προμηθευτών των υλικών και των 
εξωτερικών συνεργείων στο χώρο εργασίας 

5   

5.2.9. Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη των απαιτήσεων 
σχετικά με τα προϊόντα και υλικά που φέρουν σήμανση CE 

5   
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