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Πίνακας περιεχοµένων 
1.	 Οργανισµοί (υπουργεία, εµπειρογνώµονες, ενώσεις εµπορικών εκπροσώπων…) που 
είναι υπεύθυνοι για τα σχολικά προγράµµατα στο επίπεδο EQF4 & 5 για επαγγέλµατα που 
σχετίζονται µε το κτίριο. 2 
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2.	 Προσδιορισµός θεµάτων που καλύπτουν την ενεργειακή απόδοση, την υγεία και την 
άνεση των χρηστών στα υπάρχοντα προγράµµατα σπουδών / µονάδες / ενότητες που 
σχετίζονται µε την ανακαίνιση του κτιρίου σκυροδέµατος. 
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1.  Οργανισµοί (υπουργεία, εµπειρογνώµονες, ενώσεις 
εµπορικών εκπροσώπων…) που είναι υπεύθυνοι για τα σχολικά 
προγράµµατα στο επίπεδο EQF4 & 5 για επαγγέλµατα που 
σχετίζονται µε το κτίριο. 

 

ΕΣΘΟΝΙΑ 
 

Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης χωρίζονται σε εθνικά και σχολικά 
προγραµµάτων σπουδών. 

 Τα εθνικά προγράµµατα σπουδών, αποτελούν τα σχεδιαγράµµατα για την παροχή 
ανώτερης δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης και υπόκεινται σε 
κανονισµούς που υπογράφονται από τον Υπουργό Παιδείας και Έρευνας. Τα εθνικά 
προγράµµατα σπουδών καταρτίζονται σε συνεργασία µε κοινωνικούς εταίρους και 
λαµβάνοντας υπόψη τα πρότυπα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και το εθνικό 
πρόγραµµα σπουδών για τα Γυµνάσια. 

Τα σχολικά προγράµµατα καταρτίζονται για κάθε ατοµικό επάγγελµα ή επαγγέλµατα 
που µπορούν να αποκτηθούν στο σχολείο. Τα επίσηµα προγράµµατα σπουδών των 
σχολείων (εξαιρουµένων των προγραµµάτων επαγγελµατικής δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης) καταρτίζονται µε βάση τα πρότυπα επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Σε 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν επαγγελµατικά πρότυπα, τα σχολεία πρέπει να 
υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης των προγραµµάτων σπουδών από τους 
κοινωνικούς εταίρους. Τα προγράµµατα σπουδών της επαγγελµατικής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα διαµορφωθούν µε βάση τα εθνικά προγράµµατα 
σπουδών. 

Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης καθορίζουν τα ακόλουθα: 

• τους στόχους και τα καθήκοντα των επαγγελµατικών, εξειδικευµένων και 
επαγγελµατικών σπουδών · 

• επιτεύξιµα µαθησιακά αποτελέσµατα · 

• συνδέσεις µε το Εσθονικό Πλαίσιο Προσόντων · 

• απαιτήσεις για την έναρξη και ολοκλήρωση των µελετών · 
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• διδακτικές ενότητες και τους τόµους τους µαζί µε µαθησιακά αποτελέσµατα και 
κριτήρια αξιολόγησης · 

• επιλογές και προϋποθέσεις για την επιλογή ενοτήτων · 

• ευκαιρίες εξειδίκευσης · 

• συγκεκριµένα προσόντα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια σπουδών. 

 

ΓΑΛΛΙΑ 
 

Στη Γαλλία, τα προγράµµατα σπουδών των επαγγελµατικών διπλωµάτων, 
καθορίζονται και πιστοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Ορίζονται σε 
συνεργασία µε επαγγελµατικές επιτροπές. 

Υπάρχουν κάποιες άλλες επαγγελµατικές πιστοποιήσεις, ανάλογα µε το Υπουργείο 
Εργασίας. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 
 

Στην Ελλάδα ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Εκπαίδευσης το οποίο είναι και αρµόδιο για τα προγράµµατα σπουδών. O ΕΟΠΠΕΠ 
ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη δηµιουργίας και διατήρησης ενός ολιστικού 
και αλληλένδετου πλαισίου πολιτικής για την ανάπτυξη της δια βίου µάθησης και 
πιστοποίησης των προσόντων στην Ελλάδα, τη σύνδεση µε την ανοιχτή αγορά και 
την ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, ένα κεντρικό ζήτηµα στην πολιτική της 
ΕΕ. 

Από το 2015 το EOPPEP αναπτύσσει και εφαρµόζει ολοκληρωµένα εθνικά 
συστήµατα για τη διαπίστευση της µη τυπικής και άτυπης µάθησης και παρέχει 
επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της εθνικής 
πολιτικής επαγγελµατικής καθοδήγησης, καθώς και την παροχή τέτοιων υπηρεσιών 
στην Ελλάδα. 

Ο ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρίζει επαγγελµατικές ειδικότητες µε την ενεργή συµβολή των 
κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία ανάπτυξής τους. Η επαγγελµατική ιδιότητα 
ορίζεται ως η εργασία και οι απαιτούµενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την 
άσκηση ενός επαγγέλµατος ή ειδικότητας. 

Το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για τον καθορισµό του συστήµατος 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, η Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης 
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(Γ.Γ.Δ.Β.Μ) µαζί µε τον Εθνικό Οργανισµό Προσόντων δεξιοτήτων (Ε.Ο.Π.Ε.Π) είναι 
υπεύθυνοι για την τεχνικής εκπαίδευσης. Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης-
Ι.Ε.Κ (είτε ιδιωτικά είτε δηµόσια) είναι EQF 5 και απαιτούν 4 εξάµηνα συν 1 επιπλέον 
εξάµηνο πρακτικής εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ θα πρέπει να λάβουν 
Βεβαίωση Επαγγελµατικών Προσόντων (B.E.Π) για να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις 
εργασίας. 

 

 

 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Το Υπουργείο Παιδείας (MI) είναι υπεύθυνο για το σύστηµα δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και για τον τοµέα της τριτοβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης ITS (EQF5). 

Σε αυτό το πλαίσιο, µεταξύ άλλων, οι κύριες λειτουργίες του Υπουργείου Παιδείας 
είναι: 

• γενικοί στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθορισµός µαθησιακών 
στόχων για τα διαφορετικά επίπεδα και είδη εκπαίδευσης  

§ αναλυτικά προγράµµατα, υποχρεωτικά µαθήµατα και ετήσιο χρονοδιάγραµµα 
διδασκαλίας · 

§ γενική διαχείριση, προγραµµατισµός και αξιολόγηση στον τοµέα της ανώτατης 
τεχνικής εκπαίδευσης. 

 Οι 20 περιφέρειες έχουν αποκλειστική νοµοθετική εξουσία επί του συστήµατος 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ( EQF3). 

Η περιφερειακή αρµοδιότητα περιλαµβάνει ανώτερη τεχνική και επαγγελµατική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (EQF4-EQF5), περαιτέρω εκπαίδευση και 
επανεκπαίδευση, συνεχή κατάρτιση, κ.λπ. Καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες 
κατάρτισης που οδηγούν σε προσόντα, δίπλωµα υψηλότερης πιστοποίησης ή 
πίστωση κατάρτισης, αλλά δεν οδηγούν σε ένα πτυχίο. 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Στην Πολωνία, το Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών καθορίζει προγράµµατα 
σπουδών για όλους τους τοµείς. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Εργασίας και 
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Τεχνολογίας (Τοµέας Κατασκευών, Σχεδιασµού και Χωρικής Ανάπτυξης και 
Στέγασης) παίζει συµβουλευτικό ρόλο για το Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών, 
ενώ αναπτύσσει προγράµµατα σπουδών που σχετίζονται µε τον κατασκευαστικό 
τοµέα. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2021 µε τον 
κανονισµό του Υπουργικού Συµβουλίου της 22ας Δεκεµβρίου 2020 για τη σύσταση 
του Υπουργείου Παιδείας και Επιστηµών και την κατάργηση του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και του Υπουργείου Επιστηµών και Ανώτερων Επιστηµών Εκπαίδευση 
(Journal of Laws of 2020, θέση 2334). 

 
2. Προσδιορισµός θεµάτων που καλύπτουν την ενεργειακή 
απόδοση, την υγεία και την άνεση των χρηστών στα υπάρχοντα 
προγράµµατα σπουδών / µονάδες / ενότητες που σχετίζονται µε 
την ανακαίνιση κτιρίων σκυροδέµατος. 
Όλα τα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωµένα να αναπτύξουν και να 
εισαγάγουν το ίδιο Τοµεακό Πλαίσιο Προσόντων για την Ευρωπαϊκή Βιοµηχανία 
Κατασκευών (SQF-Con), εποµένως, τα προφίλ επαγγέλµατος στον τοµέα είναι 
τυποποιηµένα. Παρόλο που ήταν δύσκολο να εντοπιστούν συγκεκριµένα µαθήµατα 
που σχετίζονται µε την ανακαίνιση κτιρίων σκυροδέµατος στα εθνικά προγράµµατα 
σπουδών στις περισσότερες χώρες που συµµετέχουν στην έρευνα γραφείου, αξίζει 
να υπογραµµιστεί ότι θέµατα που σχετίζονται µε την ενεργειακή απόδοση ή την υγεία 
και την άνεση των χρηστών, πρέπει να καλύπτονται ως συνέπεια της τήρησης του 
αντίστοιχου Κατασκευαστικού Νόµου και να συµµορφώνονται µε τη νοµοθεσία 
σχετικά µε τη συνολική ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 

 

 

ΕΣΤΟΝΙΑ 
 

Reference to the qualification/ jobs 

Διαχειριστής ακινήτων 

 

Type of recommendations Module/learning outcome in NATIONAL/REGIONAL 
curriculum 

Όλα τα προγράµµατα σπουδών είναι σύµφωνα µε τον τρέχοντα κατασκευαστικό 
νόµο που λαµβάνει υπόψη τη βιώσιµη κατασκευή και ανακαίνιση. Η τήρηση του 
νόµου και η γνώση της νοµοθεσίας βοηθούν τους µαθητές να γνωρίζουν πώς να 
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εργάζονται σε συγκεκριµένα κτίρια για να επιτύχουν τη γενική βιωσιµότητα του 
κτιρίου. 

Τίτλος ενότητας 

Βασικές γνώσεις κτιρίων από τον διαχειριστή ακινήτων 
Συντήρηση και συντήρηση του αντικειµένου ακινήτων 
 
EQF-Επίπεδο: EQF 5 

Παράδοση διπλώµατος (συνεχής αξιολόγηση, τελική εξέταση) 

Τελική εξέταση, επαγγελµατική πιστοποίηση 

 

Θέµατα/ µαθησιακές ενότητες 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών, ο µαθητής θα µπορεί να: 

§ Κατανοεί τον φέροντα οργανισµό και των κατασκευών, των ορίων των 
κτιρίων, και των δοµικών υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή και 
εγκατάσταση τους 

§ γνωρίζει τη δοµή και τις αρχές λειτουργίας των τεχνικών συστηµάτων που 
απαιτούνται για τη λειτουργία και τη χρήση του κτιρίου για τη διασφάλιση του 
εσωτερικού κλίµατος και της ασφαλούς λειτουργίας του κτηρίου 

§ κατανοεί τις απαιτήσεις που ορίζονται από τη νοµοθεσία για την κατασκευή, 
τη χρήση, τη συντήρηση και την ανακατασκευή κτιρίων και συναφών 
τεχνικών συστηµάτων στο βαθµό που είναι απαραίτητο για µελλοντικές 
εργασίες 

§ κατανοεί τις δυνατότητες αειφόρου χρήσης ενέργειας και άλλων πόρων στη 
χρήση και συντήρηση του κτιρίου και τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε 
αυτό 

§ κατανοεί τις αρχές διασφάλισης της ασφάλειας χρήσης , των υπηρεσιών 
κατανάλωσης και συντήρησης και τις απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται 
από τη νοµοθεσία 

§ αξιολογεί την κατάσταση των κατασκευών του κτιρίου 
(συµπεριλαµβανοµένων των γεµισµάτων ανοίγµατος) και προσδιορίζει την 
ανάγκη για εργασίες συντήρησης (συµπεριλαµβανοµένης της επισκευής), 
λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί για τη λειτουργική 
ασφάλεια του αντικειµένου 

§ αναλύει τις τιµές των υπηρεσιών και των προϊόντων και προετοιµάζει µια 
εκτίµηση των δραστηριοτήτων συντήρησης (για την προετοιµασία των 
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εγγράφων προµήθειας) και ένα πρόγραµµα που λαµβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες του αντικειµένου και τις ανάγκες του πελάτη 

§ αναλύει την ορθή απόδοση και τη σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας των 
τεχνικών συστηµάτων του κτιρίου και προσδιορίζει την ανάγκη για εργασίες 
συντήρησης (συµπεριλαµβανοµένης της επισκευής), λαµβάνοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί για την άνεση και την ασφάλεια του κτηρίου 
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ΓΑΛΛΙΑ 
Οι προκλήσεις για την ενέργεια και το περιβάλλον αποτελούν µέρος της εκπαίδευσης 
και λαµβάνονται υπόψη σε όλες τις επαγγελµατικές δραστηριότητες. Όλοι οι 
επαγγελµατίες πρέπει να επιτύχουν την αναµενόµενη απόδοση σε σχέση µε το 
περιβάλλον, τη µείωση των ενεργειακών αναγκών και την αειφόρο ανάπτυξη. Ο 
οικοδοµικός τοµέας πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων που τίθενται στο 
γαλλικό σχέδιο οικοδόµησης «Grenelle de l'Environnement». 

Παρακάτω θα δείτε παραδείγµατα πιστοποίησης:  

Τεχνικός κτιρίων για δοµικές εργασίες (επίπεδο EQF 4) 

Τεχνικός συντήρησης κτιρίων (επίπεδο EQF 3) 

Χτίστης ( επίπεδο EQF 3) / Τίτλος ενότητας: Κατασκευή δοµών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα 

Μονωτής (επίπεδο EQF 3) / Τίτλος ενότητας: Μόνωση 

Αλουµινάς (επίπεδο EQF 3) 

Εγκαταστάτης ξυλουργός (επίπεδο EQF 3) 

Ελαιοχρωµατιστής (επίπεδο EQF 3) 

Εγκαταστάτης ειδών υγιεινής (επίπεδο EQF 4) 

Τεχνικός θερµοµόνωσης (επίπεδο EQF 3) 

NVQ Συντηρητής κοινόχρηστων κτηρίων(επίπεδο EQF 3) 

Τεχνικός Οικονοµικής Διαχείρισης του Κτιρίου(επίπεδο EQF 5) 

Reference to the qualification/ jobs 
BTEC HND Building 
EQF-Επίπεδο 5 
Παράδοση διπλώµατος (συνεχής αξιολόγηση, τελική εξέταση) 
 
Θέµατα: 
Με την ολοκλήρωση αυτού του µαθήµατος, ο µαθητής: 
-µπορεί να προτείνει το σχεδιασµό τεχνικών λύσεων για την κατασκευή και την 
ανακαίνιση ενός κτιρίου από µπετόν λαµβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του 
κτιρίου: δοµικά (πλαίσια και προσόψεις κατασκευασµένα επί τόπου, τοίχοι, στύλοι, 
δάπεδα, δοκάρια, προκατασκευασµένα πλαίσια και προσόψεις ) και στέγες 
δευτερεύοντος έργου, στεγανοποίηση, πλαισίωση, εξωτερικά κουφώµατα, αγωγοί 
και αγωγοί, εξαρτήµατα, φινιρίσµατα). 
- επικυρώνει και βελτιστοποιεί τεχνικά και οικονοµικά τη σχέση «εργασιακής 
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διαδικασίας-υλικών», ιδίως στην περίπτωση συνύπαρξης µεταξύ δοµικών και 
δευτερογενών τεχνικών · 
- αναλύει τους κινδύνους και προτείνει λύσεις · µπορεί να κάνει δοκιµές και να 
ερµηνεύσει τα αποτελέσµατα. 
 
 

 

 

Reference to the qualification/ jobs 
BTEC HND Οικονοµική διαχείριση ενός κτιρίου 
 
EQF-Επίπεδο 5 
Παράδοση διπλώµατος (συνεχής αξιολόγηση, τελική εξέταση) 
Θέµατα 
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο µαθητής θα µπορεί: 
-µπορεί να παρέµβει σε όλα τα στάδια της κατασκευής ενός κτιρίου, από την ιδέα 
έως την ολοκλήρωση του κτιρίου. Παρεµβαίνει στις επιλογές και τα χαρακτηριστικά 
των υλικών και του εξοπλισµού για να εγγυηθούν τη συµµόρφωση του έργου ως 
προς τους κανονισµούς, ικανοποιούν την ανάγκη που εκφράζει ο πελάτης και 
σέβονται τον προϋπολογισµό του έργου κατασκευής. 
- διεξάγει ανάλυση αναγκών, ανάλυση κινδύνων (υγεία και ασφάλεια) 
- πραγµατοποιεί διάγνωση για την ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου σε σχέση µε τους 
στόχους απόδοσης. 
- παρέχει συµβουλές για την άνεση του κτιρίου: την ποιότητα των εσωτερικών 
χώρων (ακουστική, θερµική, φωτεινή, ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου) αλλά και 
για τη δοµή του κτιρίου: το κέλυφος του κτιρίου, τον εσωτερικό σχεδιασµό του 
κτιρίου, τεχνικός εξοπλισµός. 
- είναι σε θέση να παρέχει συµβουλές για βιώσιµη ανάπτυξη και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις: κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων, ενεργειακή απόδοση, ποιότητα 
υγιεινής των εγκαταστάσεων, αξιολόγηση κύκλου ζωής, αποτύπωµα άνθρακα. 
 
 

Αναφορά στα προσόντα / θέσεις εργασίας 
  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
EQF-επίπεδο 4   
Παράδοση διπλώµατος (συνεχής αξιολόγηση, τελική εξέταση) 
Τελικές εξετάσεις 
Θέµατα 
Με την ολοκλήρωση αυτού του µαθήµατος, ο µαθητής µπορεί: 
- πραγµατοποιεί δοµικές εργασίες σε χώρους κατασκευής, ανακαίνισης ή 
αποκατάστασης (µεµονωµένα σπίτια, διάφορα κτίρια, µηχανικές κατασκευές, γενικές 
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εργασίες τοιχοποιίας, κατασκευή συγκεκριµένων στοιχείων για κατασκευή) 
λαµβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. 
- έχει γνώση για την υλοποίηση λύσεων λαµβάνοντας υπόψη την άνεση διαβίωσης 
του κατοίκου (άνεση διαβίωσης, προσωπική άνεση, θερµική άνεση, ακουστική 
άνεση, άνεση που σχετίζεται µε στεγανότητα νερού και αέρα, άνεση φωτισµού και 
άνεση που σχετίζεται µε την ανανέωση αέρα). 
- µπορεί να πραγµατοποιήσει µηχανικές µελέτες και να κάνει τεχνικές επιλογές. 
- γνωρίζει τον τρόπο συµπεριφοράς του οπλισµένου σκυροδέµατος και τις πιθανές 
παθολογίες του. 
- εκτελεί έργα τοιχοποιίας και κατασκευάζει δοµές οπλισµένου σκυροδέµατος. 
  
 
 

ΕΛΛΑΔΑ 
 

Αναφορά στα προσόντα / θέσεις εργασίας 

 Τεχνίτης κατασκευών αλουµινίου και σιδήρου 

Type of recommendations Module/learning outcome in NATIONAL/REGIONAL 
curriculum 

-  

Τίτλος ενότητας 

Κατασκευή/τοποθέτηση συστηµάτων αλουµινίου 

EQF-Επίπεδο 

EQF 5 

Παράδοση διπλώµατος (συνεχής αξιολόγηση, τελική εξέταση) 

Εθνικές εξετάσεις πιστοποίησης 

Θέµατα 

Οικοδοµικά και αρχιτεκτονικά σχέδια: 

§ χρήση σχεδιαστικών εργαλείων για αποτύπωση κατασκευών σε υπάρχοντα 
αρχιτεκτονικά σχέδια 

§ προσόψεις κτιρίων, κατόψεις σε κλίµακες και αποτύπωση των σχετικών τους 
διαστάσεων 

Τύποι αλουµινίου στον κατασκευαστικό τοµέα: 

§ δυνατότητα επιλογής κατάλληλου προφίλ αλουµινίου σύµφωνα µε τις 
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ανάγκες τις κατασκευής 

§ συστήµατα, σειρές και προφίλ για κατασκευαστικές εφαρµογές 

§ Επιλογές κουφωµάτων αλουµινίου (πόρτες, παράθυρα, θύρες εισόδου) 

Χρήση νέων τεχνολογιών για την υλοποίηση ειδικών κατασκευών σε παραδοσιακά 
κτίρια  

Πιστοποίηση καταλληλόλητας πρώτων υλών και χρήση του εγκεκριµένου 
εξοπλισµού επεξεργασίας τους  

Χρήση και συντήρηση εργαλείων και κατασκευαστικού εξοπλισµού  

Αξεσουάρ αλουµινίου, επεξεργασίας κρυστάλλων   

 

 

Αναφορά στα προσόντα / θέσεις εργασίας 

Τεχνικός εγκατάστασης εξαερισµού και κλιµατισµού 

Τύπος συστάσεων Ενότητα / µαθησιακό αποτέλεσµα στο ΕΘΝΙΚΟ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ πρόγραµµα σπουδών 

Τίτλος ενότητας 

Συντήρηση, εγκατάσταση και βελτίωση οικιακών συστηµάτων αέρα  

EQF-επίπεδο: EQF 5 

Παράδοση διπλώµατος (συνεχής αξιολόγηση, τελική εξέταση) 

Εθνικές εξετάσεις πιστοποίησης 

Θέµατα 

Συναρµολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση, επισκευή, αντικατάσταση, δοκιµή, 
συντήρηση. Επίβλεψη λειτουργίας και επιθεώρηση εξοπλισµού ψύξης και 
κλιµατισµού. 

Οικιακός, επαγγελµατικός, οικοδοµικός και βιοµηχανικός τοµέας και τοµέας των 
µεταφορών. 

 

Αναφορά στα προσόντα / θέσεις εργασίας 

Τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
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Τίτλος ενότητας 

Τεχνικές δεξιότητες για πιστοποιηµένη ηλεκτρική εγκατάσταση & δίκτυα 

EQF-Επίπεδο: EQF 5 

Παράδοση διπλώµατος (συνεχής αξιολόγηση, τελική εξέταση) 

Εθνικές Εξετάσεις πιστοποίησης 

Θέµατα / Μαθησιακά αποτελέσµατα 

Εργασίας κατασκευής, επισκευής και συντήρησης εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων. 

Θα είναι ικανός να πραγµατοποιήσει εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρικών συσκευών 
διαφόρων τύπων, σύνδεση και αποσύνδεση διαφόρων τύπων συσκευών, 
επιθεωρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µε την χρήση του ειδικά απαιτούµενου 
εξοπλισµού. 

 

ΙΤΑΛΙΑ 
 

Αναφορά στα προσόντα / θέσεις εργασίας 

Ξυλουργός 
 Ενότητα / µαθησιακό αποτέλεσµα στο ΕΘΝΙΚΟ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ πρόγραµµα 
σπουδών 

Δοµικά έργα από οπλισµένο σκυρόδεµα κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του τεχνικού έργου 
 
Τίτλος ενότητας 

Κατασκευαστικές ξυλουργικές εργασίες 
EQF-Επίπεδο: 4 

Ολοκλήρωση διπλώµατος (αξιολόγηση, τελική εξέταση): 

Προφορική εξέταση 

Θέµατα 
Βασικές τεχνικές για την εκτέλεση εργασιών δοµικής ξυλουργικής: κατασκευή 
σιδηρουργικών ενισχύσεων, συναρµολόγηση ξυλότυπου, τοποθέτηση 
σκυροδέµατος, συστήµατα στήριξης οροφής και οροφής κ.λπ. 
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Πιστοποίηση 
Γνώσεις 
Η διαδικασία κατασκευής: στάδια έργου, διαδικασίες, εργαλεία και αρµοδιότητες 
Βασικές αρχές σχεδιασµού και ικανότητα υπολογισµού βασικών διαστάσεων 
(όγκος, ύψος, κλίσεις). 
Βασικές τεχνικές ξυλουργικών εργασιών: κατασκευή µεταλλικών ενισχύσεων στο 
ξύλο, κατασκευή οροφών και ξύλινων πλαισίων, συναρµολόγηση ξυλοτύπου κλπ. 
Περιγράψτε τις απαιτούµενες δεξιότητες της εργασίας. Η ικανότητα εφαρµογής 
γνώσης και χρήσης τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση 
προβληµάτων 
Υιοθετήστε, σύµφωνα µε τα πρότυπα σχεδιασµού, τεχνικές λύσεις για την ανέγερση 
ξυλότυπου και προκατασκευασµένων κατασκευών 
Εφαρµόστε τεχνικές κοπής, κάµψης, συγκόλλησης και τοποθέτησης για ατσάλινες ή 
/ και σιδερένιες ενισχύσεις. 
Ερµηνεύστε τεχνικά σχέδια για να προσδιορίσετε το κατασκευαστικό σύστηµα, το 
σχήµα, τις διαστάσεις και τις µετρήσεις των κατασκευαστικών εργασιών που θα 
εκτελεστούν 
Περιγράψτε τις κοινωνικές και επαγγελµατικές ικανότητες. Η αποδεδειγµένη 
ικανότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή / και 
µεθοδολογικών ικανοτήτων, στην εργασία σε καταστάσεις µελέτης και στην 
επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη 
Κατασκευή δοµικών έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του τεχνικού έργου. 
 
 

Reference to the qualification/ jobs 
Τεχνικός σε ενεργειακές λύσεις για το σύστηµα κτιρίων - εγκαταστάσεων 
Τύπος συστάσεων Ενότητα / µαθησιακό αποτέλεσµα στο ΕΘΝΙΚΟ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ πρόγραµµα σπουδών 
Κατάσταση του συστήµατος κτιρίων-εγκαταστάσεων που ορίζεται σε όλα τα 
συστατικά του (ενεργειακές ανάγκες, ενεργειακή απόδοση, κρίσεις, ανεπάρκειες 
κ.λπ.). 
Διαµόρφωση µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
 
Τίτλος ενότητας 
Αποτύπωση της ενεργειακής εικόνας του κτιρίου 
Προτεινόµενες τεχνικές παρεµβάσεις µε κοστολόγηση 
EQF-επίπεδο 6 
Τίτλος σπουδών 
Επαγγελµατική πιστοποίηση 
Θέµατα 
Βασικές κατασκευαστικές λύσεις για παθητική αναβάθµιση κτιρίου 
Βασικές τεχνολογίες κατασκευών (κλιµατισµός, υδραυλικά, φωτισµός) 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Γνώσεις 
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Δείκτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 
Κύρια εργαλεία και τεχνικές οργανοληπτικής ανάλυσης (θερµογραφία, έλεγχος φυσητήρα, 
θερµική µετάδοση κ.λπ.) 
Βασικές τεχνικής υπολογισµού µεγεθών  (πχ. Μέτρηση υγρασίας, ακουστικής χώρου). 
Μέθοδοι υπολογισµού κόστους/ωφέλειας  
Νοµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο στον τοµέα των κατασκευών 
Κύριες παθητικές τεχνικές 
Κύριες τεχνολογίες κτιρίων και πολιτικών µηχανικών (κλιµατισµός, υδραυλικά, φωτισµός) 
Περιγράψτε τις εργασιακές δεξιότητες. Η ικανότητα εφαρµογής γνώσης και χρήσης 
τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβληµάτων 
Αναγνώριση των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών στοιχείων του κτιρίου και των 
υπαρχουσών εγκαταστάσεων που επηρεάζουν την απόδοση και την απόδοση του κτιρίου 
και του συστήµατος εγκατάστασης 

Κατανόηση των βασικών στοιχείων των παρεµβάσεων βελτίωσης ενέργειας που πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν: τύπος παρέµβασης, χαρακτηριστικά, σκοπός, συµπεριφορά µε την 
πάροδο του χρόνου και συντήρηση / διαχείριση 
Προσδιορίστε τις κύριες τεχνολογίες / ενεργειακά συστήµατα που διατίθενται επί του 
παρόντος στην αγορά ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και αφοµοίωση, λαµβάνοντας 
ιδίως υπόψη τις καινοτόµες λύσεις που προωθούν η ισχύουσα νοµοθεσία 
Σχεδιάστε τα καταλληλότερα ενεργειακά συστήµατα για τις παρεµβάσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν, αξιολογώντας τα λειτουργικά και εφαρµοστικά χαρακτηριστικά των 
διαφόρων διαθέσιµων τεχνολογιών 
Αξιολογήστε τις διάφορες ευκαιρίες για τροποποίηση / ενσωµάτωση υφιστάµενων 
τεχνολογιών φακέλων κτιρίων και συστατικών εγκαταστάσεων 
Περιγράψτε τις κοινωνικές και επαγγελµατικές ικανότητες. Η αποδεδειγµένη ικανότητα 
χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή / και µεθοδολογικών 
ικανοτήτων, στην εργασία σε καταστάσεις µελέτης και στην επαγγελµατική και προσωπική 
ανάπτυξη 
Αναπαράσταση της ενεργειακής κατάστασης του συστήµατος εγκατάστασης κτιρίου 
Δηµιουργία τεχνικών λύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
 

 

Αναφορά στα προσόντα / θέσεις εργασίας 
Καινοτόµες τεχνικές κατασκευής -IFTS 
 
Τύπος συστάσεων Ενότητα / µαθησιακό αποτέλεσµα στο ΕΘΝΙΚΟ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ πρόγραµµα σπουδών 
Σχεδιασµός µέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κατασκευαστικών έργων 
Τίτλος ενότητας 
Σχεδιασµός κατασκευής, ανακαίνιση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων 
 
EQF-Επίπεδο: 4 
Παράδοση διπλώµατος 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Θέµατα 
§ Ανανεώσιµες και µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: χαρακτηριστικά, χρήση, 

αντίκτυπος. 
§ Τεχνολογίες κτιρίων και πολιτικών µηχανικών (κλιµατισµός, υδραυλικά, 

φωτισµός). 
§  Νοµοθετικές και κανονιστικές παραποµπές σχετικά µε το κτίριο και το 

εργοστάσιο. 
§  Προϊόντα και υλικά για οικολογικά βιώσιµα κτίρια. 
§  Δοµικά στοιχεία. 
§  Τεχνικές για την οικονοµική αξιολόγηση των επενδύσεων 
§  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
Γνώσεις 

§ Ανανεώσιµες και µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: χαρακτηριστικά, χρήση, 
αντίκτυπος. 

§ Τεχνολογίες κτιρίων και µηχανικής (κλιµατισµός, υδραυλικά, φωτισµός). 
§ Νοµοθετικές και κανονιστικές παραποµπές σχετικά µε το κτίριο και το 

εργοστάσιο. 
§  Προϊόντα και υλικά για οικολογικά βιώσιµα κτίρια. 
§  Στοιχεία domotics. 
§ Τεχνικές για την οικονοµική αξιολόγηση των επενδύσεων. 
§ Περιγράψτε το τµήµα δεξιοτήτων της εργασίας. Η ικανότητα εφαρµογής 

γνώσης και χρήσης τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την 
επίλυση προβληµάτων 

§  Εφαρµογή τεχνικών ενεργειακής διάγνωσης υπαρχόντων κτιρίων. 
§  Προσδιορισµός βασικών στοιχείων ενεργειακής βελτίωσης που πρέπει να 

εκτελεστούν: τύπος παρέµβασης, χαρακτηριστικά, σκοπός. 
§  Προσδιορισµός των καταλληλότερων ενεργειακών συστηµάτων για τις 

παρεµβάσεις που πρέπει να πραγµατοποιηθούν. 
§  Αξιολόγηση των λειτουργικών, εφαρµοστικών και οικονοµικών 

χαρακτηριστικών των διαφόρων διαθέσιµων τεχνολογιών, σε σχέση µε τις 
προδιαγραφές του τεχνικού έργου. 

Περιγράψτε τις κοινωνικές και επαγγελµατικές ικανότητες. Η αποδεδειγµένη 
ικανότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή / και 
µεθοδολογικών ικανοτήτων, στην εργασία σε καταστάσεις µελέτης και στην 
επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη 
§ Σχεδιάστε µέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικοδοµικών 

εργασιών 
 

 

Reference to the qualification/ jobs 
Ανώτερος τεχνικός για εξοικονόµηση ενέργειας σε βιώσιµες κατασκευές - ITS 
 
Τύπος συστάσεων Ενότητα / µαθησιακό αποτέλεσµα στο ΕΘΝΙΚΟ / 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ πρόγραµµα σπουδών 
 
Επιλέξτε και εφαρµόστε καινοτόµες τεχνολογίες στον τοµέα της ενέργειας, της 
µηχανικής εγκαταστάσεων και των υλικών που χρησιµοποιούνται 
Εφαρµόστε κανονισµούς ασφάλειας, ποιότητας και περιβάλλοντος 
Title of the Unit /module (if relevant) 
 
EQF-Επίπεδο 5 
 
Παράδοση διπλώµατος  
ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑ - ΕΞΕΤΑΣΗ 
 
Θέµατα 
Εργαλεία και τεχνικές οργάνωσης και διαχείρισης έργων ανακαίνισης κτιρίων 
Οικολογικά βιώσιµα νεόδµητα κτίρια και λύσεις για την ενεργειακή απόδοση των 
υπαρχόντων κτιρίων 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Γνώσεις 
Τυπολογική και τεχνολογική ανάλυση του δοµηµένου περιβάλλοντος 
Ανάλυση του δοµηµένου περιβάλλοντος σε σχέση µε την υποβάθµιση 
Ενεργειακή απόδοση σε υπάρχοντα και νέα κτίρια 
 Περιγράψτε το τµήµα δεξιοτήτων της εργασίας. Η ικανότητα εφαρµογής γνώσης και 
χρήσης τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβληµάτων 

 
Χρησιµοποιήστε εργαλεία και τεχνικές για να υποστηρίξετε την ενεργειακή-
περιβαλλοντική διάγνωση και παρακολούθηση κτιρίων. 
Προσδιορίστε πιθανές λύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας, από άποψη µονωτικών 
υλικών και καινοτόµων τεχνολογιών 
Ενθάρρυνση της εφαρµογής εξειδικευµένων συστατικών, λειτουργιών και 
δεξιοτήτων και της µέγιστης ολοκληρωµένης χρήσης ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, πιθανώς διαθέσιµων επί τόπου, σε έργα ενεργειακής απόδοσης 
Περιγράψτε τις κοινωνικές και επαγγελµατικές ικανότητες. Η αποδεδειγµένη 
ικανότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή / και 
µεθοδολογικών ικανοτήτων, στην εργασία σε καταστάσεις µελέτης και στην 
επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη 
Διαχείριση δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε: εξοικονόµηση ενέργειας, φάκελοι 
κτιρίων υψηλής απόδοσης, συστήµατα θέρµανσης µε εναλλακτικές ενέργειες, 
ακουστική, οικιακός αυτοµατισµός, εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
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ΠΟΛΩΝΙΑ 

Το διάταγµα του Υπουργού Εθνικής Παιδείας της 15ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά 
µε τους γενικούς σκοπούς και τους σκοπούς της εκπαίδευσης στα επαγγέλµατα της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και την κατάταξη των επαγγελµάτων της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης ισχύει από την 1η Σεπτεµβρίου 2019. Η νέα δοµή της 
ταξινόµησης των επαγγελµάτων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης λαµβάνει υπόψη 
την ανάθεση ατοµικών επαγγελµάτων σε έναν από τους 32 κλάδους, λαµβάνοντας 
υπόψη την ιδιαιτερότητα των επαγγελµατικών δεξιοτήτων ή τον βαθµό στον οποίο 
αυτές οι δεξιότητες χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση επαγγελµατικών καθηκόντων. 

Μεταξύ 32 ειδικοτήτων που υπάρχουν στην κατασκευαστική βιοµηχανία (BUD) 
αναφέρουµε τα παρακάτω επαγγέλµατα και επαγγελµατικά προσόντα στον 
κατασκευαστικό κλάδο (BUD),  2019: 

Τεχνικός κατασκευής, 

Τεχνικός τοπογράφος,  

Τεχνικός Υγειονοµικής Μηχανικής, 

Τεχνικός εσωτερικών έργων κτιρίου, 

Τεχνικός κατασκευής κτιρίων, 

Τεχνικός µόνωσης κτιρίων, 

Υγειονοµικά συστήµατα και εγκαταστάσεις Fitter, 

Συναρµολόγηση ξυλουργικής , 

Βοηθός Ολοκλήρωσης και Φινιρίσµατος Κτιρίων, 

Εργάτης τοιχοποιίας και σοβάτισµα, 

Εργαζόµενος Σκυροδέµατος και Ενίσχυσης, 

Ξυλουργός, 

Τεχνίτης στεγών, 

Τεχνίτης πέτρας, 

Τεχνικός σόµπας. 

Η εισαγωγή νέων κατασκευαστικών επαγγελµάτων στο εκπαιδευτικό σύστηµα και η 
αλλαγή των ήδη υπαρχόντων, ανταποκρίνεται στη ζήτηση της αγοράς εργασίας για 
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πλήρως εκπαιδευµένους αποφοίτους των οικοδοµικών σχολών, ως µελλοντικοί 
υπάλληλοι µε σχετικές γνώσεις (ενηµερωµένες για τις απαιτήσεις της 
κατασκευαστικής αγοράς)και δεξιότητες απαραίτητες για την κάλυψη των 
απαιτήσεων της σύγχρονης αγοράς στον τοµέα των κατασκευών. 

 

Αναφορά στα προσόντα / θέσεις εργασίας 

7 SRK-BUD 

Τύπος συστάσεων Ενότητα / µαθησιακό αποτέλεσµα στο ΕΘΝΙΚΟ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ πρόγραµµα σπουδών 

Π.χ. Πανεπιστήµιο τουLodz 

Η µελέτη της αστικής ανάπλασης είναι µια µοναδική εκπαιδευτική πρόταση, που 
δηµιουργήθηκε ως απάντηση στις τρέχουσες τάσεις στην ανάπτυξη αστικών 
κέντρων. 

 

Τίτλος Ενότητας 

Αστική Ανάπλαση 

EQF-Επίπεδο 

EQF 7 και άνω 

Επίπεδο πτυχίου ( αξιολόγηση, τελική εξέταση) 

Μεταπτυχιακό / Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό / Μεταπτυχιακό Δίπλωµα 

 

Θέµατα 

Δίνοντας µια νέα κατεύθυνση στους µεταβιοµηχανικούς χώρους και ορίζοντας µια 
νέα πορεία για πόλεις µε βιοµηχανικό παρελθόν, αναζωογονώντας κέντρα πόλεων, 
οικοδοµώντας κοινωνικούς δεσµούς σε πολυκατοικίες που στερούνται κοινοτικής 
ζωής - αυτές είναι µόνο µερικές από τις προκλήσεις που θα αντιµετωπίσουν οι 
απόφοιτοι αστικής αναγέννησης στη µελλοντική τους σταδιοδροµία. 

 

 

 

 


