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Preface to the Deliverable 

The elaboration of the Roadmap is a synthetic procedure, based on the work executed within 
all Work Packages (WPs). It has been carefully designed in a way that facilitates its 
replication of the schemes and processes to other crafts, (see D5.1 for more information). 
The main steps to be realized towards the roadmap’s finalization and publication include: 
 
 Step 1 – Roadmap draft version: The work carried out within all first 5 WPs, such as 

analysis of the national status quo, needs and barriers analysis to 2020, energy training 
and qualification priorities, action plan, has already been incorporated in the draft version 
of the Roadmap, so as to produce an initial document that will be the basis for further 
discussions with all stakeholders. The draft version of the report encompasses apart from 
WP2 and WP4 outputs, an integrated action plan on the implementation of the identified 
measures, including among others: 

 
√ study on potential incentives to the RES and EE technicians, such as internships 

and/ or apprentice, 
√ structural measures to monitor developments in skills requirements for the building 

sector, 
√ the stakeholders that are responsible for each of these measures, 
√ a detailed time-schedule, accompanied with thorough resources allocation 

 
 Step 2 – Roadmap enhanced version: Comments gathered through the intermediate step 

are analysed and integrated in the draft version of the roadmap. The enhanced version of 
the Roadmap emerges and is set under further commenting and public consultation. 
 

 Step 3 – Stakeholders’ mobilization on the public consultation process: The initiation of 
the public consultation process prerequisites for a wide mobilization of the technical 
sector through invitations to associations and organizations to participate in the 
procedure, as well as broad dissemination activities targeted to attract the interested 
stakeholders. 

 
 Step 4 – Online public consultation of the enhanced roadmap: The public consultation of 

the enhanced roadmap is realized online, through the web platform to be developed 
under Task 6.2. The public has the opportunity to provide its feedback in the form of 
comments in the appropriately developed web forms in 2-month duration. 

 
 Step 5 – Roadmap’s finalization: The comments acquired by all stakeholders are properly 

incorporated in the roadmap under the supervision of the Strategic Planning Committee 
(SPC).  

 
 
Comments gathered  

The 1st draft version of the roadmap, produced in step 1, was set under consultation by the 
NQP members in a specifically devoted consultation meeting (4th consultation meeting) of the 
NQP. The draft version of the manuscript had been sent to all NQP members one week 
before the meeting.  
 
For the stakeholders attending the meeting, a clarified and illustrative presentation of the 
methodology towards the roadmap’s development and the proposed measures and actions 
was elaborated. All the results on the prioritization of measures, new emerging skills and the 
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resulting action plan were presented to them, prior to receiving their feedback. Then, the 
roadmap, with all its features and results, was set under public consultation.  
 
In particular, the 1st draft version of the roadmap was sent to the following recipients.  
 

 Ministry of Environment, Energy and 
Climate Change (MINEDU) 

 Greek Manpower Employment 
Organisation (OAED) 

 Hellenic Association of Photovoltaic 
Companies (HELAPCO) 

 Greek Solar industry Association 
(EBHE) 

 Union of Hellenic Enterprises for Heating 
and Energy (ENEEPITHE) 

 Panhellenic Federation of Electrical 
Contractors’ Association (POSEH) 

 Hellenic Federation of Aluminum and Iron 
Constructers Craftsmen (POVAS) 

 Panhellenic Federation of Glass 
Tradesmen & Manufacturers (POEVY) 

 Hellenic Federation of Craftsmen & 
Plumbers (OBYE) 

 Federation of Refrigeration Technicians 
of Greece (OPSE) 

 Federation of Greek Electrotechnicians 
(OHE) 

 Federation of Building and Wood 
Workers of Greece (OOXE) 

 Greek Association of Insulating 
Companies (PSEM) 

 Greek Association of Expandable 
Polystyrene (PA.SY.DIP) 

 Hellenic Organization for Standardization 
S.A. (ELOT) 

 Hellenic Accreditation System S.A. 
(ESYD) 

 Association of Greek Contracting 
Companies (SATE) 

 Federation of Technical Employees in 
Greece (STYE) 

 Panhellenic Association of Engineers 
Contractors of Public Works (PEDMEDE) 

 Hellenic Association of Chemical 
Engineers (HACE)  

 Hellenic Association of Companies of 
Vocational Education (ELSEKEK) 

 Adult Education Association (SEE) 

 Aluminium Association of Greece (ΕΕΑ)  Bank of Attica 

 
Comments, during the meeting, were recorded by the consortium and were then analyzed 
before getting introduced to the enhanced version of the roadmap. Moreover, a number of 
printed versions of the roadmap with comments on them were returned to National Technical 
University of Athens working team, for further analysis prior to getting incorporated to the 
enhanced version. Two indicative detailed responses are annexed within this Deliverable. 
The first is from SATE and the second one from PEDMEDE. 
 
After the 4th consultation meeting, a number of supplementary comments were received via 
email, focusing mainly on the structure and definitions of the “new skills” to be acquired by 
laborers in the construction sector, outlined in Section 4 of the roadmap. An indicative email 
with basic comments by PSDMH is illustrated in the Appendix of the Deliverable1. It is 
important to mention that a large number of emails were received throughout the roadmap’s 
development process, providing feedback on the draft and/or the enhanced version of the 
Roadmap. In particular, comments were received by: 

 OOXE,  
 DEPANOM,  
 SEF,  

                                                 
1 All comments gathered, within the consultation procedure and are presented in the Appendix, are in Greek 
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 POVAS,  
 PA.SY.DIP,  
 POEVY,  
 POSEH,  
 HELAPCO,  
 OPSE and,  
 PEDMEDE. 

 
In summary, this deliverable presents the most significant comments gathered through the 
consultation procedure, following the 1st draft version of the roadmap, towards its finalization 
in Step 5. All comments to be presented in the rest of the document correspond to those 
gathered from: (i) NQP members in the 4th consultation meeting and (ii) feedback gathered 
by email and other means of communications.  
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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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