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Συνοπτική Περίληψη 

BUS.TRAINERS 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος του έργου “BuS.Trainers – Ανάπτυξη των Πράσινων ∆εξιοτήτων των Εκπαιδευτών 
από τον Κατασκευαστικό Κλάδο” είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο των 
κατασκευών µέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτών της 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στα ειδικά θέµατα της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας (ΕνΑπ) και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), έτσι ώστε οι “δάσκαλοι” 
αυτοί να είναι σε θέση στη συνέχεια να µεταδώσουν τις καινούριες γνώσεις και δεξιότητες 
στους εργάτες και τους µελλοντικούς εργαζόµενους του κατασκευαστικού κλάδου. Με βάση 
τις Ευρωπαϊκές τάσεις, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της ΕΕΚ στα θέµατα 
της ΕνΑπ και των συστηµάτων ΑΠΕ αποτελεί την αναγκαία εξέλιξη ώστε να αντιµετωπιστεί 
ο αδύναµος κρίκος µεταξύ εκπαίδευσης και καινοτοµίας στα θέµατα EνΑπ και ΑΠΕ στον 
κλάδο. Πρόκειται για µια συνειδητή προσπάθεια που θα συµβάλλει στην εκπλήρωση του 
ενεργειακού στόχου 20-20-20 της ΕΕ µέχρι το 2020, δεδοµένου ότι, όπως καθορίστηκε από 
την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία BUILD UP Skills, ο εκπαιδευτής αποτελεί ένα πρόσωπο-κλειδί 
για την ευαισθητοποίηση των σπουδαστών σχετικά µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα που 
αφορούν τις κατασκευαστικές δραστηριότητες.  

Η ειδικότητα του “Εκπαιδευτή BuS στον κατασκευαστικό κλάδο" αποτελεί το δεύτερο κύριο 
αποτέλεσµα του έργου «BuS.Trainers». Η παρούσα αναφορά περιγράφει τη νέα Ευρωπαϊκή 
τοµεακή ειδικότητα και τα σχετικά περιεχόµενα κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών, η οποία περιλαµβάνει δεξιότητες για την 
προώθηση της EνΑπ και των ΑΠΕ στα κτίρια ενόσω αυτοί θα διδάσκουν στα προγράµµατα 
κατάρτισης, όπως σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του ΠΕ3 του έργου «BuS.Trainers». Η εργασία 
που παρουσιάζεται στις ακόλουθες ενότητες βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στο προηγούµενο 
αποτέλεσµα του έργου, δηλαδή στο “Προφίλ του εκπαιδευτή των κατασκευών σε πράσινες 
δεξιότητες”, όπου προσδιορίστηκαν και αναλύθηκαν οι ελλείψεις σε Πράσινες ∆εξιότητες 
των εκπαιδευτών που παρέχουν κατάρτιση σε θέµατα ΕνΑπ και ΑΠΕ στον κατασκευαστικό 
κλάδο. Επίσης, η εργασία βασίστηκε στο “Τελικός χάρτης και περίγραµµα των πράσινων 
δεξιοτήτων” (ένα άλλο αποτέλεσµα του ΠΕ2), το οποίο στην ουσία αποτελεί έναν χάρτη των 
βασικών θεµάτων και υποθεµάτων που πρέπει να περιληφθούν στο αναλυτικό Πρόγραµµα 
Σπουδών κατάρτισης (δηλαδή όλα όσα θα πρέπει να διδάσκονται οι Εκπαιδευτές BuS), 
προκειµένου να καλυφθούν τα κενά που διαπιστώθηκαν. 

Η ανάπτυξη της νέας ‘ειδικότητας’ ακολουθεί τη µεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων (EQF), δηλαδή βασίζεται στην ευρέως αποδεκτή προσέγγιση των «Γνώσεων – 
∆εξιοτήτων - Ικανοτήτων» (Γ∆Ι). Επιπλέον, το αποτέλεσµα αυτό βασίζεται στα πλαίσια και 
τις κατευθυντήριες γραµµές του EQF και του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πιστωτικών Μονάδων 
για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), πράγµα που σηµαίνει ότι το 
Πρόγραµµα Σπουδών έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στο αντίστοιχο επίπεδο του 
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Συνοπτική Περίληψη 

ΕQF, λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα, την έκταση και το επίπεδο του µαθησιακού 
αποτελέσµατος που αναµένεται. Υπό αυτή την έννοια, η ‘ειδικότητα’ του “Εκπαιδευτή BuS 
στον κατασκευαστικό κλάδο” περιέχει τα εξής βασικά στοιχεία: 

� Περιγραφή  

� Εργασιακό πλαίσιο 

� Επίπεδο EQF 

� Γενική αρµοδιότητα 

� Τις διδακτικές ενότητες µε τα αντίστοιχα µαθησιακά τους αποτελέσµατα σε όρους 
(πραγµατικών) γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (+ στάση) 

� Τις ώρες συνολικής εκµάθησης, συµπεριλαµβανοµένων των ωρών επαφής µε τον 
εκπαιδευτή, της πρακτικής άσκησης, της αυτοδιδασκαλίας και της αξιολόγησης, και 
την κατανοµή των αντίστοιχων µονάδων ECVET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να υπενθυµιστεί ότι, βάσει των περιγραφικών δεικτών των 
επιπέδων του EQF, οι τρεις πυλώνες των ‘µαθησιακών αποτελεσµάτων’ (Γ∆Ι) ορίζονται ως 
ακολούθως: 

- Γνώσεις: Πραγµατική και θεωρητική γνώση σε ευρύτερα πλαίσια στο πεδίο της εργασίας 
ή των σπουδών. 

Αλλιώς: Η κατανόηση βασικών, πραγµατικών και θεωρητικών πληροφοριών1. 

- ∆εξιότητες: Ένα εύρος γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριµένα προβλήµατα στο πεδίο της εργασίας ή των σπουδών. 

                                            

1 Manual for the Conversion of Qualifications into the ECVET System (Εγχειρίδιο για την Μετατροπή 
των Προσόντων στο Σύστηµα ECVET). ∆ιαθέσιµο στη διεύθυνση: http://eupa.org.mt/wp-content/ 
uploads/2015/07/ECVET-Conversion-Manual.pdf 
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Συνοπτική Περίληψη 

Αλλιώς: Εφαρµογή της αποκτηθείσας γνώσης και κατανόησης των πραγµάτων σε 
διαφορετικά πλαίσια1. 

- Ικανότητες: α) Εξάσκηση της αυτοδιαχείρισης εντός των κατευθυντηρίων γραµµών των 
πλαισίων εργασίας ή σπουδών που είναι συνήθως προβλέψιµα, αλλά υπόκεινται σε 
αλλαγές, β) Επίβλεψη της συνήθους εργασίας άλλων ατόµων, αναλαµβάνοντας κάποια 
ευθύνη για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων εργασίας ή σπουδών.  

Αλλιώς: Συνδυασµός γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται µε το επίπεδο αυτονοµίας 
και υπευθυνότητας που αναµένεται να έχει το άτοµο σε αυτό το επίπεδο1. 
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Εισαγωγή και Στόχοι 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Έχοντας ως βάση το περίγραµµα της ειδικότητας όπως ορίστηκε στο ΠΕ2 (∆ράση 2.3) του 
έργου «BuS.Trainers», εδώ (στο πλαίσιο του ΠΕ3 του έργου) προδιαγράφεται µία νέα 
Ευρωπαϊκή τοµεακή ειδικότητα (τίτλος σπουδών) καθώς και τα σχετιζόµενα περιεχόµενα 
κατάρτισης για τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό 
κλάδο. Η νέα αυτά τοµεακή ειδικότητα, ο “Εκπαιδευτής BuS στον κατασκευαστικό κλάδο”, 
θα περιλαµβάνει δεξιότητες για την προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EνΑπ) και 
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα κτίρια, ενόσω θα γίνεται η διδασκαλία των 
µαθηµάτων κατάρτισης. 

Ένα βασικό σηµείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη των Γνώσεων, 
∆εξιοτήτων και Ικανοτήτων της νέας αυτής Ειδικότητας είναι το επίπεδο του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων (ΕQF). Το αρχικό σκεπτικό ήταν αυτό να κυµαίνεται µεταξύ των 
επιπέδων 4 και 7. Εποµένως, έπρεπε να ελεγχθεί η Ευρωπαϊκή Ταξινόµηση ∆εξιοτήτων, 
Ικανοτήτων και Επαγγελµάτων (ESCO)2 προκειµένου να προσδιοριστεί το κατά πόσο η εν 
λόγω ταξινόµηση καθορίζει επακριβώς το επίπεδο EQF των Εκπαιδευτών για τον Κλάδο των 
Κατασκευών. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ελέγχθηκε λεπτοµερώς η ESCO, δεν βρέθηκε 
τίποτα σχετικό για το σκοπό αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ (κατά ESCO)  

Από την άλλη, οι ίδιοι οι εκπαιδευτές προσδιόρισαν το περίγραµµα του εκπαιδευτή που 
χρήζει κατάρτισης στις πράσινες δεξιότητες µέσω µιας on-line έρευνας και µιας σειράς από 
ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕ2 του έργου 
«BuS.Trainers». Τα αποτελέσµατα που αφορούν το επίπεδο σπουδών όσων απάντησαν στο 

                                            

2 https://ec.europa.eu/esco/portal/home  

Επαγγελµατίες 

Επάγγελµα 103 

Καθηγητής 
κατασκευής 

κατοικιών και έργων 
πολιτικού µηχανικού 

Επάγγελµα 23931 

Καθηγητής 
κατασκευαστικών 

έργων 

Επάγγελµα 14878 

Εκπαιδευτής τέχνης 

Επάγγελµα 14764 

Καθηγητές 
επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης 

Επάγγελµα 344 

Καθηγητές 
επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης 
Επάγγελµα 465 

∆ιδάσκοντες 
επαγγελµατίες 

Επάγγελµα 583 
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Τίτλος σπουδών “Εκπαιδευτής BuS”  

 

Εισαγωγή και Στόχοι 

ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο (περίπου 460 επαγγελµατίες, από τις 5 ευρωπαϊκές χώρες 
που συµµετέχουν στο έργο) παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφηµα. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BUS.TRAINERS (ΠΕ2) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ 

 

Όπως φαίνεται από το γράφηµα, το 83,1% του δείγµατος απάντησε ότι είναι απόφοιτοι 
ανώτατης ή/και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης (κάτοχοι ∆ιδακτορικού, Μάστερ και ανώτατης 
ΕΕΚ). Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του ΠΕ2, θα πρέπει να θεωρηθεί ένα επίπεδο 6 του ΕQF. Οι περιγραφικοί δείκτες 
του πλαισίου προσόντων του EQF που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών 
βασίζονται στα Μαθησιακά Αποτελέσµατα όσον αφορά τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες τις οποίες οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει µε την ολοκλήρωση 
ενός προγράµµατος κατάρτισης, και τα οποία στην περίπτωση του επιπέδου 6 του ΕQF είναι 
τα ακόλουθα: 

Περιγραφικοί δείκτες των Γνώσεων, ∆εξιοτήτων και Ικανοτήτων (δηλ. των ‘Μαθησιακών 

αποτελεσµάτων’) για το Επίπεδο 6 του ΕQF 

ΕΠ
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Μ
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ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

� Προχωρημένες 

γνώσεις ενός πεδίου 

εργασίας ή 

σπουδών, που 

περιλαμβάνουν την 

κριτική κατανόηση 

των θεωριών και των 

βασικών αρχών 

� Προχωρημένες 

δεξιότητες που 

επιδεικνύουν δεξιοτεχνία 

και καινοτομία, οι οποίες 

απαιτούνται για την 

επίλυση περίπλοκων και 

απρόβλεπτων 

προβλημάτων σε ένα 

συγκεκριμένο πεδίο 

εργασίας ή σπουδών 

� Διαχείριση σύνθετων 

τεχνικών ή επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων ή έργων, 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη 

για τη λήψη αποφάσεων σε 

μη προβλέψιμα πλαίσια 

εργασίας ή σπουδών 

� Ανάληψη ευθύνης για τη 

διαχείριση της 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

ατόμων και ομάδων 

 

1%

7%

9%

83%

Επίπεδο Σπουδών των Εκπαιδευτών

Πρωτοβάθµια

∆ευτεροβάθµια

ΕΕΚ*

Ανώτατη και µεταπτυχιακή

* ΕΕΚ - Επαγγελµατική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση 
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Τίτλος σπουδών “Εκπαιδευτής BuS” 

 
 

 

 

Εισαγωγή και Στόχοι 

Για την καλύτερη υποστήριξη της µεταφοράς και της αναγνώρισης των διακριβωµένων 
µαθησιακών αποτελεσµάτων, το αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του BuS.Trainer επίσης 
ακολουθεί τις τεχνικές συνιστώσες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πιστωτικών Μονάδων 
για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Στο πλαίσιο αυτό, ο ορισµός 
των µαθησιακών αποτελεσµάτων της ΕΕΚ οργανώνεται σύµφωνα µε τις αναγκαίες γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες και δοµείται υπό τη µορφή συγκεκριµένων Μονάδων «Γνώσεων –
∆εξιοτήτων - Ικανοτήτων» (Γ∆Ι). Κάθε µία από αυτές τις Μονάδες µπορεί να υπόκειται σε 
αξιολόγηση και αυτόνοµη επικύρωση, γεγονός το οποίο διευκολύνει την ενσωµάτωση στα 
υφιστάµενα στις χώρες των εταίρων εθνικά πλαίσια προσόντων. 

Επιπροσθέτως, η προσέγγιση του ECVET προάγει την εκχώρηση πιστωτικών µονάδων στο 
επαγγελµατικό περίγραµµα του Εκπαιδευτή BuS, ενισχύοντας έτσι τη συµβατότητα µεταξύ 
των διαφορετικών εθνικών συστηµάτων ΕΕΚ. Αυτό θα διευκολύνει τους επαγγελµατίες που 
ασχολούνται µε την καθοδήγηση / εκπαίδευση / κατάρτιση των εργατών και των τεχνιτών 
του κατασκευαστικού κλάδου να αποκτήσουν την πιστοποίηση και την αναγνώριση των 
δεξιοτήτων καθώς και των αποκτηθέντων γνώσεων που σχετίζονται µε την εργασία τους, 
ανεξάρτητα από το µαθησιακό πλαίσιο εντός του οποίου αυτές έχουν αναπτυχθεί. 

 

2.2 ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Το Πρόγραµµα Σπουδών του “Εκπαιδευτή BuS στον κατασκευαστικό κλάδο” αποτελείται 
από οκτώ (8) συνολικά Σπονδύλους, καθένας από τους οποίους αποτελείται µε τη σειρά του 
από ένα πλήθος εκπαιδευτικών Ενοτήτων (3 για κάθε έναν από τους Σπονδύλους 1 έως 7, 
και 8 για τον Σπόνδυλο 8). Οι πρώτοι επτά από τους Σπόνδυλους κατάρτισης είναι καθαρά 
τεχνικής φύσεως και προέκυψαν από την κατάλληλη οµαδοποίηση των θεµάτων και των 
υποθεµάτων του “Τελικού χάρτη και περιγράµµατος των πράσινων δεξιοτήτων” (σύµφωνα 
µε τις ανάγκες για την κάλυψη των προσδιορισµένων κενών σε δεξιότητες). Ο τελευταίος 
Σπόνδυλος (Σπόνδυλος 8) καταγίνεται µε µια σειρά Παιδαγωγικών και Γενικών δεξιοτήτων 
που περιλαµβάνονταν στην έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του ΠΕ2, για τις οποίες έχει 
επίσης βρεθεί ότι υφίστανται κενά. 

Καθορίστηκε ένας συνολικός χρόνος εκµάθησης διάρκειας 250 ωρών, περιλαµβανοµένων 
των ωρών επαφής µε τον εκπαιδευτή (δηλ. της παρακολούθησης), της πρακτικής άσκησης, 
της αυτοδιδασκαλίας και της αξιολόγησης (εξέτασης). Για λόγους πληρότητας, σηµειώνεται 
ότι, σύµφωνα µε την ισχύουσα ορολογία: 

� Οι ώρες παρακολούθησης αναφέρονται σε ώρες θεωρίας (όχι πρακτικής). Στην 
περίπτωση των ζωντανών συνεδριών επικοινωνίας µέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον 
αυτές διεξάγονται σε σχολικό περιβάλλον υπό επίβλεψη, τότε αυτές θεωρούνται ότι 
αποτελούν µέρος των ωρών επαφής µε τον εκπαιδευτή (παρακολούθησης). 

� Οι ώρες αυτοδιδασκαλίας αναφέρονται στη µελέτη ενός αντικειµένου κατ’ ιδίαν και 
χωρίς την άµεση επίβλεψη ή παρακολούθηση εντός αιθούσης. Στην περίπτωση των 
επιτόπιων επισκέψεων, εάν αυτές δεν γίνονται υπό εποπτεία, τότε θεωρούνται ως 
αυτοδιδασκαλία. 

� Οι ώρες πρακτικής αναφέρονται σε συνεδρίες πρακτικής εξάσκησης, που µπορεί να 
γίνονται υπό επίβλεψη. Στην περίπτωση των επιτόπιων επισκέψεων, εάν αυτές δεν 
γίνονται υπό εποπτεία, αυτές θεωρούνται ως πρακτική άσκηση. 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
Σελίδα | 7 

Τίτλος σπουδών “Εκπαιδευτής BuS”  

 

Εισαγωγή και Στόχοι 

� Οι ώρες αξιολόγησης πρέπει να περιλαµβάνουν το χρόνο που απαιτείται για την 
προετοιµασία της εργασίας που ανατίθεται στο σπουδαστή (π.χ. εάν ο σπουδαστής 
πρέπει να αφιερώσει 6 ώρες µελετώντας ένα βιβλίο προκειµένου να είναι σε θέση 
να διεκπεραιώσει την εργασία, θα πρέπει να συµπεριληφθούν αυτές οι 6 ώρες). 
Στην περίπτωση των εξετάσεων, υπολογίζεται µόνο ο χρόνος που διατίθεται για την 
εξέταση, για παράδειγµα 2 ώρες. 

Όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα, από το συνολικό χρόνο των 
προαναφερθέντων 250 ωρών εκµάθησης οι 80 θα διατεθούν στις λεγόµενες ‘ώρες επαφής 
µε τον εκπαιδευτή’, δηλαδή, τις ώρες που προβλέπονται για την κατάρτιση εντός αιθούσης 
ή άλλου τύπου κατάρτιση (π.χ. τηλεκπαίδευση ή εκπαίδευση µε χρήση κινητών συσκευών). 
Πρέπει ακόµα να αναφερθεί ότι, καθώς το πρόγραµµα κατάρτισης «Bus.Trainers» κυρίως 
απευθύνεται σε έµπειρους εκπαιδευτές που θα ήθελαν να εξειδικευτούν στα συγκεκριµένα 
(τεχνικά) ζητήµατα της αειφόρου δόµησης, ο Σπόνδυλος 8, στον οποίο αναπτύσσονται οι 
«Παιδαγωγικές και Γενικές ∆εξιότητες» των εκπαιδευτών, δεν πρέπει να παραµείνει µόνο 
στο θεωρητικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί µε µια ‘µεθοδολογία επίλυσης 
προβληµάτων’. Για το σκοπό αυτό, είναι σηµαντικά αυξηµένες οι ‘ώρες πρακτικής’ για τον 
εν λόγω Σπόνδυλο (δηλ. τον Σπόνδυλο 8), καθώς η προτεινόµενη “µεθοδολογία επίλυσης 
προβληµάτων” θεωρείται ως µέρος αυτών. 

 

Ώρες 

Παρακο-

λούθησης 

Ώρες 

Πρακτικής 

Ώρες  

Αυτο-

διδασκαλίας  

Ώρες 

Αξιολόγησης  
ΣΥΝΟΛΟ 

Σπόνδυλος 1: 

Αειφόρος δόµηση 
10 5 15 1 31 

Σπόνδυλος 2: 

Πιστοποίηση και 

σήµανση 

8 4 12 1 25 

Σπόνδυλος 3: Υλικά 10 5 16 1 32 

Σπόνδυλος 4: 

Αποδόµηση 
8 4 12 1 25 

Σπόνδυλος 5: 

Ενεργειακή 

αποδοτικότητα 

10 5 15 1 31 

Σπόνδυλος 6: 

Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας 

10 5 15 1 31 

Σπόνδυλος 7: Κύκλος 

ζωής 
8 4 12 1 25 

Σπόνδυλος 8: 

Παιδαγωγική 
16 17 16 1 50 

 80 48 114 8 250 
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Τίτλος σπουδών “Εκπαιδευτής BuS” 

 
 

 

 

Εισαγωγή και Στόχοι 

Τέλος, όσον αφορά στην ήδη αναφερθείσα απόδοση πιστωτικών µονάδων (ECVET) για τον 
“Εκπαιδευτή BuS στον κατασκευαστικό κλάδο”, και ακολουθώντας τη Σύσταση3 του ECVET 
για την διευκόλυνση µίας κοινής προσέγγισης για τη χρήση των µονάδων ECVET για µία 
δεδοµένη ειδικότητα στην ΕΕ, η κατανοµή των µονάδων ECVET θα πρέπει να γίνεται ως 
εξής: 

- Η κατανοµή των µονάδων ECVET σε µία ειδικότητα βασίζεται στη χρήση µίας συνήθους 
πρακτικής σύµφωνα µε την οποία 60 µονάδες ECVET αντιστοιχούν στα µαθησιακά 
αποτελέσµατα που αναµένεται να επιτευχθούν σε ένα έτος επίσηµης ΕΕΚ πλήρους 
φοίτησης. 

- Εναπόκειται στους αρµόδιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασµό των 
επαγγελµατικών περιγραµµάτων το να αποφασίσουν ποιό συγκεκριµένο πρόγραµµα θα 
επιλεγεί ως σηµείο αναφοράς (π.χ. η αρχική ΕΕΚ ή το πιο κοινό πρόγραµµα). 

- Η διάρκεια του επιλεγµένου προγράµµατος αναφοράς, µαζί µε την συνήθη πρακτική του 
ECVET για τις µονάδες ECVET (60 µονάδες για 1 έτος), θα δώσει τον αριθµό µονάδων 
ECVET που αντιστοιχούν στην ειδικότητα. 

Υπό αυτό το πρίσµα, και λαµβάνοντας υπόψη την ευρέως αποδεκτή προσέγγιση κατά την 
οποία: 1 µονάδα ECVET (πίστωση) = 25 ώρες συνολικής εκµάθησης, η οποία αντιστοιχεί 
κατά µέσο όρο σε 1.500 ώρες για 1 έτος ΕΕΚ πλήρους φοίτησης (όπως εφαρµόζεται, για 
παράδειγµα, στο πρόγραµµα Erasmus στην περίπτωση της κινητικότητας των εργαζοµένων 
–συµβατό επίσης µε το µοντέλο του ECTS), µπορεί να θεωρηθεί ότι το Πρόγραµµα Σπουδών 
του “Εκπαιδευτή BuS στον κατασκευαστικό κλάδο” προβλέπει την απόδοση 10 µονάδων 
ECVET. Εντούτοις, αυτό είναι µόνο ενδεικτικό, καθώς πρέπει πρώτα να αποφασιστεί το 
πρόγραµµα κατάρτισης που θα χρησιµοποιηθεί ως αναφορά, ενώ µπορεί να χρειαστεί να 
αναθεωρηθεί η κατανοµή της ωρών εκµάθησης σύµφωνα µε τις εθνικές ανάγκες καθώς και 
µε τα οργανωτικά πλαίσια των καθοδηγητών, των εκπαιδευτών, των καθηγητών και των 
συµβούλων που εµπλέκονται στον κατασκευαστικό κλάδο ή/και στην πράσινη – αειφόρο 
ανάπτυξη. 

  

                                            

3 RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 on the 
establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) (2009/C 
155/02) 
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Τίτλος σπουδών “Εκπαιδευτής BuS”  

 

Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

3. ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ∆ΟΜΗΣΗ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΣ 1:

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Ενότητα 1: Τυποποίηση της αειφόρου δόµησης  

Ενότητα 2: Νέες τεχνολογίες εφαρµοζόµενες στη συντήρηση και ανακαίνιση των κτιρίων 

Ενότητα 3: Αναδυόµενες τεχνολογίες και ψηφιοποίηση 

 

 Τυποποίηση της αειφόρου δόµησης Ενότητα 1:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στην 1η Ενότητα του Σπονδύλου 1 οι εκπαιδευόµενοι θα διδαχθούν τις αρχές της αειφόρου 
δόµησης, συµπεριλαµβανοµένων των ορισµών, των στόχων, των εµποδίων και των οφελών 
από την εφαρµογή τους. Επίσης, θα τους γίνει µια γενική επισκόπηση των κύριων τεχνικών 
αειφόρου δόµησης και των δεικτών αειφορίας που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση 
των επιδόσεων αειφορίας των νέων ή /και υφιστάµενων κτιρίων, που σχετίζονται µε το 
σχεδιασµό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την ανακαίνιση και το τέλος της 
ζωής αυτών. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Γνωρίζει καλά τις βασικές αρχές της αειφόρου δόµησης (ορισµοί, στόχοι, 
εµπόδια, οφέλη) 

Γ2. Έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά µε τις τεχνικές της αειφόρου δόµησης 
και τους δείκτες αειφορίας που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης 
των κτιρίων 

Γ3. Έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά µε την εκτίµηση αειφορίας των κτιρίων 

∆εξιότητες 

∆1. Είναι ικανός/ή να αναλύει τις αρχές, τα εµπόδια και τα οφέλη της αειφόρου 
δόµησης  

∆2. Είναι ικανός/ή να εξηγήσει τις αρχές της αειφόρου δόµησης σε τρίτους 

Ικανότητες 

Ι1. Κατανοεί και προωθεί την αξία της αειφόρου δόµησης 

Ι2. Βοηθάει τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τις αρχές της αειφόρου 
δόµησης 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε την αειφόρο δόµηση 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα Περιγραφή 

Εισαγωγή - Αειφορία στο 
δοµηµένο περιβάλλον 

• Ορισµοί της αειφόρου ανάπτυξης, της αειφόρου δόµησης και 
των αειφόρων κατασκευών. 

• Παγκόσµιες προσπάθειες για την αειφόρο ανάπτυξη, την 
αειφόρο δόµηση και τις αειφόρες κατασκευές. 

• Η έννοια των υψηλής απόδοσης πράσινων κτιρίων. 

Αειφορία των εργασιών 
δόµησης 

• Ρόλοι και υπευθυνότητες των εµπλεκοµένων στα κτίρια 
• Ενεργά µέτρα: 

- στάδια σχεδιασµού/κατασκευής: πράσινη δόµηση / υλικά 
- κτίρια σε χρήση: η σηµασία της συντήρησης των κτιρίων 

• Παθητικά µέτρα: 

- νοµοθεσίες και κανονισµοί (π.χ. ως προς τη θέρµανση, 
τον εξαερισµό, την ηλεκτρική ενέργεια, κλπ.) 

- ενεργειακή επιθεώρηση  
- αξιολόγηση κύκλου ζωής 

Τεχνικές της αειφόρου δόµησης 

Βασικές αρχές για:  
• Πράσινες στέγες,  
• Παθητικά ηλιακά συστήµατα,  
• Γεωθερµικά συστήµατα ψύξης,  
• Τοίχοι µάζας 

Παραδοσιακές (βιοκλιµατικές) 
κατασκευές 

Θεωρητικές και πρακτικές αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτο-
νικής: Το κλίµα, η θερµική άνεση του ανθρώπου, τα θερµικά 
ηλιακά κέρδη και η σκίαση, ο φυσικός φωτισµός και ο φυσικός 
αερισµός στα κτίρια. 

Αξιολόγηση της αειφορίας των 
κτιρίων 

• Σκοπός των αξιολογήσεων αειφορίας: η συγκέντρωση και η 
αναφορά (έκθεση) πληροφοριών µε στόχο την υποβοήθηση 
της λήψης αποφάσεων κατά τις φάσεις του σχεδιασµού, της 
κατασκευής και της χρήσης ενός κτιρίου. 

• Οι τελευταίες εξελίξεις στις µεθοδολογίες αξιολόγησης της 
αειφορίας. 

• Πρότυπο ISO 15392: “Sustainability in building construction – 
General principles”. 

• Πρότυπο EN 15643-1: “Sustainability of construction works – 
Sustainability assessment of buildings - Μέρος 1 έως 4”. 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων 
� πρακτικής 
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

 Νέες τεχνολογίες εφαρµοζόµενες στη συντήρηση και ανακαίνιση Ενότητα 2:
κτιρίων 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας του Σπονδύλου 1 θα παρουσιαστούν και επιδειχθούν στους 
εκπαιδευόµενους οι νέες τεχνολογίες που εφαρµόζονται στη συντήρηση και την ανακαίνιση 
των κτιρίων (για παράδειγµα, η προληπτική συντήρηση ως εργαλείο διαχείρισης κτιρίων, η 
αειφόρος ανακαίνιση των εξωτερικών τοίχων και των προσόψεων του κτιρίου µε Σύνθετα 
Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης – ETICS, κλπ.), καθώς και η σπουδαιότητα αυτών 
για µια καλύτερη ποιότητα και απόδοση των υφιστάµενων κτιρίων (όσον αφορά τόσο στην 
ενέργεια όσο και στο περιβάλλον). 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Γνωρίζει καλά τις βασικές αρχές σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες που 
εφαρµόζονται στη συντήρηση και την ανακαίνιση των κτιρίων 

Γ2. Έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά µε τις κύριες τάσεις και δυνατότητες 
στις νέες τεχνολογίες στο πεδίο των εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης κτιρίων 

∆εξιότητες 

∆1. Είναι ικανός να εξηγήσει και να επιδείξει σε τρίτους τις νέες τεχνολογίες που 
εφαρµόζονται στη συντήρηση και την ανακαίνιση των κτιρίων 

∆2. Ερευνά και ενηµερώνεται σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες που εφαρµόζονται στη 
συντήρηση και την ανακαίνιση των κτιρίων  

Ικανότητες 

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές του/της ικανότητες 

Ι2. Βοηθά τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τις νέες τεχνολογίες που 
εφαρµόζονται στα κτίρια 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες που εφαρµόζονται στα κτίρια  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα Περιγραφή 

Αρχές συντήρησης 

• ∆ιαδικασίες διαχείρισης κτιρίων: προληπτική συντήρηση, 
διατήρηση της ανθεκτικότητας του εξοπλισµού, διαδικασίες 
ασφαλείας, λειτουργία και υπηρεσίες 

• Στρατηγικές συντήρησης κτιρίων (προγραµµατισµένη - 
προληπτική συντήρηση και µη προγραµµατισµένη - 
διορθωτική συντήρηση). 

Προληπτική συντήρηση 

• ∆ιάγνωση ελαττωµάτων/ατελειών σε υλικά και σε 
εξαρτήµατα. 

• Αναγνώριση αιτιών και επιλογή κατάλληλων µεθόδων 
αποκατάστασης. 

• Χρήση των δεδοµένων από αισθητήρες για την 
παρακολούθηση ενός συστήµατος και συνεχής αξιολόγηση 
αυτού σε σχέση µε το ιστορικό του, ώστε να προβλεφθούν 
αστοχίες προτού εµφανιστούν 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

Νέες τεχνολογίες που 
εφαρµόζονται για την αειφόρο 
ανακαίνιση των κτιρίων 

Νέες τεχνολογίες που σχετίζονται µε: 

• τη µόνωση και τα συναφή µέτρα για τη µείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων,  

• την εγκατάσταση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως οι 
ηλιακοί θερµοσίφωνες και τα φωτοβολταϊκά,  

• τη µείωση της κατανάλωσης νερού,  

• αλλαγές για τη µείωση της υπερθέρµανσης, βελτίωση του 
εξαερισµού και βελτίωση της εσωτερικής άνεσης. 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων 
� πρακτικής 
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 

 Αναδυόµενες τεχνολογίες και ψηφιοποίηση Ενότητα 3:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στην 3η Ενότητα του 1ου Σπονδύλου του προγράµµατος θα παρουσιαστούν και επιδειχθούν 
στους εκπαιδευόµενους οι αναδυόµενες τεχνολογίες που εφαρµόζονται στην κατασκευή 
των κτιρίων (για παράδειγµα, η εγκατάσταση ραδιο-αισθητήρων ή ασύρµατων αισθητήρων 
στα υλικά δόµησης, η µοντελοποίηση BIM - Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας, η 
χρήση τεχνολογιών επαυξηµένης πραγµατικότητας και drones/τηλεκατευθυνόµενων για τη 
διάγνωση βλαβών, κλπ.), ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται µε την ψηφιοποίηση, καθώς 
και τα πλεονεκτήµατά αυτών αλλά και οι δυνατότητές τους για καλύτερη παρακολούθηση 
των κτιρίων. 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Γνωρίζει καλά τις βασικές αρχές για τις αναδυόµενες τεχνολογίες που 
εφαρµόζονται στην κατασκευή κτιρίων 

Γ2. Γνωρίζει καλά τις κύριες τάσεις και τις δυνατότητες στο πεδίο της κατασκευής 
κτιρίων  

∆εξιότητες 

∆1. Είναι ικανός να επιδείξει και να εξηγήσει σε τρίτους τις αναδυόµενες τεχνολογίες 
που εφαρµόζονται στις κατασκευές 

∆2. Ερευνά και να ενηµερώνεται για τις αναδυόµενες τεχνολογίες που εφαρµόζονται 
στη δόµηση κτιρίων 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
Σελίδα | 13 

Τίτλος σπουδών “Εκπαιδευτής BuS”  

 

Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

Ικανότητες 

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές του/της ικανότητες 

Ι2. Βοηθά τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τις αναδυόµενες τεχνολογίες 
που εφαρµόζονται σε κτίρια 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τις αναδυόµενες τεχνολογίες που εφαρµόζονται στα κτίρια 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα Περιγραφή 

Επιπτώσεις των νέων 
τεχνολογιών στον κλάδο των 
κατασκευών 

• Παρουσίαση των στρατηγικών επιχειρηµατικών ευκαιριών, 
κινδύνων και απειλών που προκύπτουν από τις αναδυόµενες 
τεχνολογίες και τις τεχνολογικές αλλαγές στον κλάδο των 
κατασκευών. 

• Η επίδραση των αναδυόµενων τεχνολογιών στη βιοµηχανία: 
– Ψηφιακός µετασχηµατισµός και ψηφιοποίηση 
– Τεχνολογίες αυτοµατισµού 
– Νέα υλικά 

Μοντελοποίηση Κτιριακής 
Πληροφορίας (BIM) 

• Η έννοια του BIM: η εικονική «κατασκευή» του έργου, έτσι 
ώστε όλες οι όψεις του να µπορούν να σχεδιαστούν πριν την 
έναρξη της κατασκευής. 

• Χωρικός συντονισµός όλων των υλικών και των εργατικών, 
καθορισµός της αλληλουχίας για την κατασκευή του έργου. 

Εικονική και επαυξηµένη 
πραγµατικότητα 

• ∆ιαφορές εικονικής και επαυξηµένης πραγµατικότητας.  
• Εφαρµογές στη δόµηση (οι χρήστες µπορούν να αλληλεπιδρούν 

µε τα σχέδια, να συγκρίνουν την προγραµµατισµένη και την 
πραγµατική αποπεράτωση, να κατευθύνουν τον µηχανικό 
εξοπλισµό, να φροντίζουν για την ασφάλεια των εργαζοµένων 
και την εξέλιξη των εγγράφων). 

Άλλες αναδυόµενες 
τεχνολογίες 

• Τρισδιάστατη εκτύπωση & σάρωση µε λέιζερ: ∆ηµιουργώντας 
µια ψηφιακή εικόνα του χώρου, η οµάδα σχεδιασµού µπορεί 
στη συνέχεια να χειριστεί τον υφιστάµενο χώρο εικονικά 
αξιοποιώντας το BIM, και στη συνέχεια ο προτεινόµενος χώρος 
µπορεί να προβληθεί επάνω στον υφιστάµενο ώστε να φανεί η 
βελτίωσή του.  

• Χρήση κινητών συσκευών για τη συλλογή δεδοµένων και την 
επικοινωνία στο εργοτάξιο.  

• Χρήση drones και go pro cameras για την παρακολούθηση του 
εργοταξίου. 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων 
� πρακτικής 
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

� γραπτών ασκήσεων / τεστ 

 
 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΣ 2:

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Ενότητα 1: Περιβαλλοντική σήµανση  

Ενότητα 2: Ενεργειακή σήµανση 

Ενότητα 3: Συστήµατα πιστοποίησης των αειφόρων κτιρίων 

 

 Περιβαλλοντική σήµανση  Ενότητα 1:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι εκπαιδευόµενοι θα ενηµερωθούν σχετικά µε την (προαιρετική) περιβαλλοντική σήµανση 
που εφαρµόζεται τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς (για παράδειγµα, το Ευρωπαϊκό Οικολογικό 
Σήµα – EU Ecolabel, η Περιβαλλοντική ∆ήλωση Προϊόντος), καθώς και για ποιους λόγους 
είναι χρήσιµη στον κατασκευαστικό κλάδο. Επίσης, οι εκπαιδευόµενοι θα µάθουν τι είναι 
ένα περιβαλλοντικό σήµα, ποιά διαφορετικά είδη περιβαλλοντικών σηµάτων υφίστανται 
στην αγορά και πώς µπορεί να διασφαλισθεί η αξιοπιστία αυτών. 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 
Γ1. Γνωρίζει σχετικά µε τους διαφόρους τύπους της Περιβαλλοντικής Σήµανσης 

Γ2. Γνωρίζει καλά τις αρχές των βασικών σχηµάτων περιβαλλοντικής σήµανσης 

∆εξιότητες 

∆1. Είναι ικανός να επιδείξει και εξηγήσει σε τρίτους την Περιβαλλοντική Σήµανση 

∆2. Εφαρµόζει αποτελεσµατικές µορφές επικοινωνίας για την ενίσχυση της χρήσης 
της Περιβαλλοντικής Σήµανσης 

Ικανότητες 

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές του/της ικανότητες  

Ι2. Βοηθάει τους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τη χρήση της Περιβαλλοντικής 
Σήµανσης στον κατασκευαστικό κλάδο 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τη χρήση της Περιβαλλοντικής σήµανσης στον κατασκευαστικό κλάδο 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα Περιγραφή 

Εισαγωγή στα υφιστάµενα 
περιβαλλοντικά σήµατα στην ΕΕ 

• Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα (EU Ecolabel) - Εθελοντικό 

• Άλλα Οικολογικά Σήµατα (Nordic Swan, Blue Angel, 
εκποµπών CO2 για τα αυτοκίνητα, Οργανικής γεωργίας, κλπ.) 

• Σχήµατα Περιβαλλοντικής ∆ήλωσης Προϊόντος (EPDs) 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα 
• Προϊόντα που καλύπτονται 
• Κριτήρια: Περιβαλλοντικά και λειτουργικότητας 

Σχήµατα Περιβαλλοντικής 
∆ήλωσης Προϊόντων (Π∆Π) 

• Τι είναι η Π∆Π; 
• ISO 14025:2006 -Περιβαλλοντικά σήµατα και δηλώσεις 
• Πρότυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) EN 

15804:2012 - Αειφορία των κατασκευαστικών έργων 
• ∆ιάφορα σχήµατα Π∆Π και αντίστοιχα. 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων 
� πρακτικής 
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 

 Ενεργειακή σήµανση  Ενότητα 2:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Θα παρουσιασθούν και θα επιδειχθούν στους εκπαιδευόµενους η υποχρεωτική Ενεργειακή 
Σήµανση που εφαρµόζεται τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς (για παράδειγµα, η ενεργειακή 
ετικέτα της ΕΕ, η Ενεργειακή Σήµανση Κτιρίων) και η χρησιµότητά αυτής στον κλάδο των 
κατασκευών. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Έχει αποκτήσει καλή γνώση σχετικά µε τους διαφόρους τύπους της Ενεργειακής 
Σήµανσης 

Γ2. Γνωρίζει καλά τις αρχές των βασικών σχηµάτων περιβαλλοντικής σήµανσης 

∆εξιότητες 

∆1. Είναι ικανός να επιδείξει και να εξηγήσει σε τρίτους την Ενεργειακή Σήµανση 

∆2. Εφαρµόζει αποτελεσµατικές µεθόδους επικοινωνίας για την ενίσχυση της χρήσης 
της (υποχρεωτικής) Ενεργειακής Σήµανσης 

Ικανότητες 

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές ικανότητές του/της 

Ι2. Βοηθά τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τη χρήση της (υποχρεωτικής) 
Ενεργειακής Σήµανσης 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τη χρήση της (υποχρεωτικής) Ενεργειακής Σήµανσης 
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ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα Περιγραφή 

Εισαγωγή στις επίσηµες 
Ενεργειακές ετικέτες στην ΕΕ 

• Τα οφέλη της Ενεργειακής Σήµανσης.  
• Εφαρµοσιµότητα των υποχρεωτικών ενεργειακών ετικετών. 
• Η νοµοθεσία περί Ενεργειακής Σήµανσης.  
• Η ενεργειακή απόδοση του σπιτιού. 

Το πρόγραµµα ENERGY STAR 
της ΕΕ 

• Ένα σχήµα εθελοντικής ενεργειακής σήµανσης για τον 
εξοπλισµό γραφείου. 

• Κύριες κατηγορίες προϊόντων µε κριτήρια επιλεξιµότητας: 
υπολογιστές, οθόνες, συσκευές απεικόνισης, UPS και servers 
(διακοµιστές) επιχειρήσεων. 

Ενεργειακή σήµανση κτιρίων 

• Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 
• Ερµηνεία και χρησιµότητα των Πιστοποιητικών Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΠΕΑ).  
• Πότε απαιτείται ένα ΠΕΑ; 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων 
� πρακτικής 
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 

 Συστήµατα πιστοποίησης των αειφόρων κτιρίων Ενότητα 3:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σ’ αυτήν την Ενότητα του Σπονδύλου 2 θα παρουσιαστούν στους εκπαιδευόµενους τα 
διαθέσιµα συστήµατα πιστοποίησης ή/και αξιολόγησης αειφόρων κτιρίων στην Ευρώπη και 
στον υπόλοιπο κόσµο (για παράδειγµα, τα σχήµατα LEED, Green Globes, BREEAM, άλλα 
εθνικά συστήµατα) καθώς και τα οφέλη τους.  
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Γνωρίζει καλά τις βασικές αρχές των συστηµάτων πιστοποίησης ή/και 
αξιολόγησης των αειφόρων κτιρίων 

Γ2. Έχει αποκτήσει καλή γνώση των οφελών των συστηµάτων πιστοποίησης ή/και 
αξιολόγησης αειφόρων κτιρίων 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

∆εξιότητες 

∆1. Είναι ικανός να επιδείξει και να εξηγήσει σε τρίτους τα καίρια ζητήµατα των 
συστηµάτων πιστοποίησης των αειφόρων κτιρίων  

∆2. Εφαρµόζει αποτελεσµατικές µεθόδους επικοινωνίας για την ενίσχυση της χρήσης 
των συστηµάτων πιστοποίησης αειφόρων κτιρίων 

Ικανότητες 

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές ικανότητές του/της 

Ι2. Βοηθά τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τη χρήση των συστηµάτων 
πιστοποίησης αειφόρων κτιρίων 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τη χρήση των συστηµάτων πιστοποίησης αειφόρων κτιρίων 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα Περιγραφή 

Οι αρχές των συστηµάτων 
πιστοποίησης αειφόρων 
κτιρίων 

Τα συστήµατα αξιολόγησης των πράσινων κτιρίων είναι ένα 
είδος συστηµάτων πιστοποίησης κτιρίων που αξιολογούν ή 
ανταµείβουν τα σχετικά επίπεδα συµµόρφωσης ή απόδοσης µε 
συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς στόχους και απαιτήσεις. 

Αειφορική απόδοση των 
κτιρίων µέσω του σχήµατος 
Level(s) 

• Εισαγωγή στο Level(s) – ένα εθελοντικό πλαίσιο αναφοράς 
για τη βελτίωση της αειφορίας των κτιρίων / ένα εργαλείο 
για το σχεδιασµό και την κατασκευή αειφόρων κτιρίων - και 
πώς λειτουργεί. 

• Πώς γίνεται η αξιολόγηση της απόδοσης χρησιµοποιώντας το 
Level(s). 

Η Ηγεσία στον Ενεργειακό και 
Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό 
(LEED) 

Το LEED είναι ένα πρόγραµµα πιστοποίησης πράσινων κτιρίων 
που χρησιµοποιείται διεθνώς. Περιλαµβάνει µια σειρά από 
συστήµατα αξιολόγησης για το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη 
λειτουργία και τη συντήρηση των πράσινων κτιρίων, κατοικιών 
και γειτονιών το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τόσο τους 
ιδιοκτήτες όσο και τους χρήστες των κτιρίων να γίνουν 
περιβαλλοντικά υπεύθυνοι και να χρησιµοποιούν µε αποδοτικό 
τρόπο τους (ενεργειακούς) πόρους. 

Η Μέθοδος Αξιολόγησης των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του Building Research 
Establishment (BREEAM) 

Η BREEAM είναι µια µέθοδος για την εκτίµηση, την αξιολόγηση 
και την πιστοποίηση της αειφορίας των κτιρίων. Τα κτίρια 
αξιολογούνται και πιστοποιούνται βάσει µιας κλίµακας από 
‘Ικανοποιητικό’, ‘Καλό’, ‘Πολύ καλό’, ‘Άριστο’ έως Εξαιρετικό’. 

Άλλα συστήµατα πιστοποίησης 
κτιρίων στην Ευρώπη 

Περιγραφή των πιστοποιητικών Verde (Ισπανία), HQE (Γαλλία), 
Protocollo ITAC (Ιταλία), SBtool-PT και LiderA (Πορτογαλία), 
κ.ά. 

Άλλα πολύ-συναρτησιακά 
συστήµατα αξιολόγησης 
Πράσινων Κτιρίων 

• Green Globes (προέρχεται από τον Καναδά και υιοθετήθηκε 
και στις ΗΠΑ µέσω της πρωτοβουλίας Green Building) 

• Living Building Challenge (LBC) 
• NZEB (παρέχεται από το International Living Future Institute 

for a Net Zero Energy Building) 
• Passive house (στα Γερµανικά: Passivhaus) 
• EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) 
• WELL (Certification promoting health& wellness in buildings) 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

� συζητήσεων 
� πρακτικής 
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 

 
 

 ΥΛΙΚΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΣ 3:

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Ενότητα 1: Επιλογή δοµικών υλικών και προϊόντων µε όρους αειφορίας 

Ενότητα 2: Υλικά χαµηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Ενότητα 3: Νέα και καινοτόµα υλικά 

 

 Επιλογή δοµικών υλικών και προϊόντων µε όρους αειφορίας Ενότητα 1:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στην Ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν στους εκπαιδευόµενους οι βασικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την επιλογή των δοµικών υλικών και προϊόντων από την άποψη της αειφορίας, 
µια σειρά από τεχνικές για τη διευκόλυνση αυτής της επιλογής, καθώς και η επίδραση / ο 
αντίκτυπος αυτής της επιλογής στην απόδοση των κτιρίων. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Έχει αποκτήσει καλή κατανόηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την 
επιλογή των δοµικών υλικών και των προϊόντων 

Γ2. Γνωρίζει καλά πώς να επιλέξει τα κατάλληλα δοµικά υλικά και προϊόντα µε 
όρους αειφορίας 

∆εξιότητες 

∆1. Είναι ικανός να επιδείξει και εξηγήσει σε τρίτους την επιλογή των κατάλληλων, 
µε όρους αειφορίας, οικοδοµικών υλικών και προϊόντων  

∆2. Εφαρµόζει τεχνικές που διευκολύνουν την ορθή επιλογή των δοµικών υλικών 
και προϊόντων 

Ικανότητες 

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές ικανότητές του/της 

Ι2. Βοηθά τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τα υλικά και τα προϊόντα που 
χρησιµοποιούνται στα κτίρια 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τα υλικά και τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται στα κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα Περιγραφή 

Εισαγωγή - ορολογία 

• Αειφόρα υλικά έναντι Ανακυκλώσιµων ή Πράσινων υλικών 
• Οι ιδιότητες των υλικών ορίζονται ως οι απτές πτυχές, ή οι 

πραγµατικές µετρήσιµες ιδιότητες του επιλεγµένου υλικού. Οι 
πτυχές αυτές συνδέονται άµεσα µε τη (φυσική) συµπεριφορά 
του υλικού και την τεχνική παραγωγής.  

• Πολλοί φυσικοί πόροι και οικοδοµικά υλικά απαιτούν 
εξόρυξη, επεξεργασία, εξευγενισµό και τελική επεξεργασία, 
µεταφορά και παράδοση προτού αυτά χρησιµοποιηθούν στην 
κατασκευή. Η ενέργεια που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια 
αυτών των διεργασιών είναι κοινώς γνωστή ως 
ενσωµατωµένη ενέργεια. 

Τα βασικά οικοδοµικά υλικά και 
η επίδρασή τους στην απόδοση 
των κτιρίων 

Εισαγωγή στα βασικά οικοδοµικά υλικά, τις πηγές τους και την 
επίδρασή τους στην απόδοση των κτιρίων: 

• Ασβεστόλιθος 

• Σκυρόδεµα 

• Χάλυβας 

• Αλουµίνιο 

• Τούβλα και κεραµίδια 

• Πετροχηµικά 

• Ξυλεία 

Βασικός κτιριακός εξοπλισµός 
και η επίδρασή του στην 
απόδοση των κτιρίων 

Στα περισσότερα από τα σύγχρονα κτίρια χρησιµοποιούνται 
µηχανήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των υδραυλικών, των 
ανελκυστήρων, των συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού. 
Σύντοµη περιγραφή του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται 
συχνότερα σε κτίρια καθώς και της επίδρασης αυτού στην 
απόδοση των κτιρίων. 

Κριτήρια για την επιλογή του 
υλικού 

• Πρόληψη της ρύπανσης κατά την κατασκευή 
• Ανακύκλωση των αποβλήτων κατά την κατασκευή 
• Μείωση της ενσωµατωµένης ενέργειας και χρήση φυσικών 

υλικών 
• Χρήση τοπικών υλικών  
• Ενεργειακή αποδοτικότητα 
• Χρήση µη τοξικών υλικών  
• Μακροζωία, αντοχή και συντήρηση των υλικών  
• Ανακυκλωσιµότητα και δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης  
• Βιοαποδοµησιµότητα 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων 
� πρακτικής 
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 

 Υλικά χαµηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ενότητα 2:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σ’ αυτήν την Ενότητα θα παρουσιαστούν και θα επιδειχθούν στους εκπαιδευόµενους τα 
υλικά χαµηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (για παράδειγµα, υλικά χαµηλής εκποµπής 
πτητικών οργανικών ενώσεων - VOC, υλικά χαµηλής ενσωµατωµένης ενέργειας, καθώς και 
τα επονοµαζόµενα «τοπικά υλικά») και οι χρήσεις αυτών σε οικοδοµικές εφαρµογές, καθώς 
και τα ζητήµατα που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την επιλογή τους, και, τέλος, 
κάποια σχετικά παραδείγµατα. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Γνωρίζει καλά τα βασικά στοιχεία σχετικά µε τις ιδιότητες των υλικών χαµηλών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Γ2. Έχει αποκτήσει λεπτοµερή γνώση των διαθέσιµων υλικών χαµηλών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και των κύριων χρήσεων αυτών 

∆εξιότητες 

∆1. Είναι ικανός/ή να επιδείξει και να εξηγήσει σε τρίτους τα διαθέσιµα υλικά 
χαµηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις κύριες χρήσεις αυτών 

∆2. Ερευνά και να ενηµερώνεται γύρω από τις νέες τάσεις στο πεδίο των υλικών 
χαµηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Ικανότητες 

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές ικανότητές του/της 

Ι2. Βοηθάει τους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τα υλικά που χρησιµοποιούνται στα 
κτίρια 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τα υλικά που χρησιµοποιούνται στα κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα Περιγραφή 

Εισαγωγή στα υλικά χαµηλών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

• Γενικές τάσεις σχετικά µε τα υλικά που χρησιµοποιούνται στις 
κτιριακές κατασκευές  

• Ταξινόµηση των χαµηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
υλικών (δηλ. των φιλικών προς το περιβάλλον – Eco-friendly) 

• Κύριες ιδιότητες των υλικών χαµηλών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (χαρακτηριστικά σχετικά µε τις επιπτώσεις στην 
υγεία ή/και το περιβάλλον) 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

Εξέταση των υλικών χαµηλών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

• ∆ιαπερατά υλικά (επιτρέπουν στο νερό να διεισδύει και να 
ανατροφοδοτεί τους υδροφόρους ορίζοντες, αντί να 
αποστέλλεται σε συνδυασµένα συστήµατα οµβρίων και 
ακαθάρτων υδάτων)  

• Ανακλαστικά, «ψυχρά», ή λευκά υλικά (συµβάλλουν στη 
µείωση της θερµοκρασίας του αέρα και του ενεργειακού 
κόστους µε την ελαχιστοποίηση της χρήσης του κλιµατισµού 
για την ψύξη των κτιρίων)  

• Επιλογές αειφόρου ξυλείας  

• Επιλογές αειφόρου σκυροδέµατος  

Τοπικά υλικά και οι χρήσεις 
τους σε εφαρµογές στον 
κατασκευαστικό τοµέα 

• Τοπικά υλικά (άχυρο, πέτρα, χώµα, αργιλώδες κονίαµα, 
ασβεστοκονίαµα) και οι χρήσεις τους στις κατασκευές 

• Συµβατότητα µε τις κλιµατικές, πολιτιστικές και αισθητικές 
συνθήκες 

• Χρήση τοπικών υλικών (για παράδειγµα, άχυρο, φελλός, 
µαλλί) για εφαρµογές θερµοµόνωσης 

• Επιπτώσεις από τη µεταφορά (περιορισµός των αποστάσεων 
µεταφοράς, µε αποτέλεσµα τη µείωση της ρύπανσης του αέρα 
που οφείλεται στα οχήµατα) 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων 
� πρακτικής 
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 

 Νέα και καινοτόµα υλικά Ενότητα 3:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στην εν λόγω Ενότητα θα παρουσιαστούν και θα επιδειχθούν στους εκπαιδευόµενους τα 
διαθέσιµα ή τα αναδυόµενα νέα και καινοτόµα υλικά (π.χ. θερµοµονωτικά τούβλα, αυτο-
θεραπευόµενο σκυρόδεµα, υλικά αλλαγής φάσης, κλπ.), καθώς και οι χρήσεις και οι 
ιδιότητές αυτών. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

Γνώσεις 

Γ1. Γνωρίζει καλά τα βασικά γύρω από τις ιδιότητες των νέων και καινοτόµων 
υλικών και τις τάσεις ως προς αυτά  

Γ2. Έχει αποκτήσει λεπτοµερείς γνώσεις σχετικά µε τα διαθέσιµα νέα και καινοτόµα 
υλικά και τις χρήσεις τους 

∆εξιότητες 

∆1. Είναι ικανός να επιδείξει και να εξηγήσει σε τρίτους τα νέα και καινοτόµα υλικά 
και τις βασικές χρήσεις τους 

∆2. Ερευνά και ενηµερώνεται για τις νέες τάσεις στον τοµέα των νέων / καινοτόµων 
υλικών 

Ικανότητες 

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές του/της ικανότητες 

Ι2. Βοηθάει τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τα νέα και καινοτόµα υλικά 
που χρησιµοποιούνται στα κτίρια 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τα νέα και υλικά που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα Περιγραφή 

Βασικές τάσεις στα νέα και 
καινοτόµα υλικά 

• Όσον αφορά τη θερµοκρασία (για εφαρµογές ψύξης / 
θέρµανσης)  

• Εξαερισµός  

• Σύστηµα φωτισµού  

• Φωτισµός 

• Εξοικονόµηση ενέργειας 

• Χαµηλού κόστους και υψηλής ανθεκτικότητας  

• Αειφόρα / πράσινα  

• Καθαρά / καθαριστικά 

Λίστα υλικών και οι ιδιότητές 
τους 

• Έξυπνα υλικά: Πιεζοηλεκτρικά, Ηλεκτροστατικά, Μαγνητο-
συστολικά, Κράµατα µνήµης σχήµατος, Οπτικές ίνες, Υλικά µε 
επιπλέον λειτουργίες, άλλα. 

• Υψηλής τεχνολογίας (διαφανή, ελαφριά, ανταποκρινόµενα) 
υλικά. 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων 
� πρακτικής 
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
Σελίδα | 23 

Τίτλος σπουδών “Εκπαιδευτής BuS”  

 

Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

 ΑΠΟ∆ΟΜΗΣΗ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΣ 4:

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Ενότητα 1: Τεχνικές αποδόµησης 

Ενότητα 2: Πρόληψη των Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) 

Ενότητα 3: Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των ΑΚΚ 

 

 Τεχνικές αποδόµησης Ενότητα 1:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στην Ενότητα 1 θα παρουσιαστούν στους εκπαιδευόµενους οι κύριες τεχνικές αποδόµησης 
που συµβάλλουν στην αειφορία, µειώνοντας την ποσότητα των Αποβλήτων Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) στις χωµατερές και την εξαγωγή φυσικών αδρανών δοµικών υλικών, 
κατά συνέπεια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών, όπως είναι για παράδειγµα η 
επιλεκτική κατεδάφιση.  
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Γνωρίζει καλά τις βασικές αρχές των διαθέσιµων τεχνικών αποδόµησης 

Γ2. Έχει αποκτήσει καλή γνώση των βασικών αρχών σχετικά µε τον προσδιορισµό 
της κατάλληλης τεχνικής αποδόµησης 

∆εξιότητες 

∆1. Είναι ικανός/η να επιδείξει και εξηγήσει σε τρίτους τις κατάλληλες τεχνικές 
αποδόµησης 

∆2. Προσδιορίζει την για κάθε περίπτωση κατάλληλη τεχνική αποδόµησης  

Ικανότητες 

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές του/της ικανότητες 

Ι2. Βοηθάει τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τις διαθέσιµες τεχνικές 
αποδόµησης 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τις διαθέσιµες τεχνικές αποδόµησης 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα Περιγραφή 

Εισαγωγή στην αποδόµηση 

• Τι είναι η αποδόµηση  
• Σκοπιµότητα και οικονοµική αποδοτικότητα της αποδόµησης  
• Αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κατά τη διαδικασία 

προγραµµατισµού της αποδόµησης.  
• Βασικά βήµατα για την αποδόµηση των κτιρίων 
• Σχεδιασµός για αποδόµηση (DfD) 
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Τίτλος σπουδών “Εκπαιδευτής BuS” 

 
 

 

 

Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

Τεχνικές αποδόµησης 

• Κατηγορίες έργων αποδόµησης και τα κύρια χαρακτηριστικά 
τους: 

– πλήρης δοµική αποσυναρµολόγηση  
– µικρό έργο ήπιας απογύµνωσης 
– έργο επιµέρους αποσυναρµολόγησης 

• Τυπικές µέθοδοι αποδόµησης (δοµικές / µη δοµικές) 

Σχέδιο κατεδάφισης 

• Προσδιορισµός κινδύνων  

• Εκτίµηση κινδύνων 

• Καθορισµός κατάλληλων µέτρων ελέγχου,  
µετά από συνεννόηση µε όλα τα αρµόδια πρόσωπα που 
εµπλέκονται στην εργασία, συµπεριλαµβανοµένων του κύριου 
αναδόχου, του εργολάβου της κατεδάφισης, των πολιτικών 
µηχανικών και των χειριστών κινητού εξοπλισµού. 

 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων 
� πρακτικής 
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 

 Πρόληψη των Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) Ενότητα 2:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Θα γίνει στους εκπαιδευόµενους µια γενική επισκόπηση των βασικών εννοιών που διέπουν 
την Πρόληψη των Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) και της υφιστάµενης 
σχετικής νοµοθεσίας, ενώ θα τους παρουσιαστούν και επιδειχθούν οι πιο καθιερωµένες 
διεθνώς µέθοδοι / τεχνικές για την πρόληψη των ΑΚΚ. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Κεφαλαίου, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 
Γ1. Έχει αποκτήσει µια καλή γνώση των µεθόδων/τεχνικών πρόληψης των ΑΚΚ και 
της υφιστάµενης σχετικής νοµοθεσίας 

∆εξιότητες 

∆1. Είναι ικανός/η να επιδείξει και εξηγήσει σε τρίτους τις µεθόδους/τεχνικές 
πρόληψης των ΑΚΚ 

∆2. Αναγνωρίζει τις κατάλληλες ανά περίπτωση µεθόδους/τεχνικές πρόληψης των 
ΑΚΚ  
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

Ικανότητες 

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές ικανότητές του/της 

Ι2. Βοηθάει τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τις µεθόδους/τεχνικές 
πρόληψης των ΑΚΚ 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τις µεθόδους /τεχνικές πρόληψης των ΑΚΚ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα Περιγραφή 

Βασικές αρχές πρόληψης 
των ΑΚΚ 

• Τα πλεονεκτήµατα των ολοκληρωµένων διεργασιών για την 
πρόληψη των ΑΚΚ 

• Θεµελιώδεις πληροφορίες σχετικά µε την «λιτότητα» µε στόχο 
την µεγιστοποίηση της αξίας του πελάτη, µε την παράλληλη 
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων µέσω του κύκλου ζωής των 
έργων κατασκευής, ανακαίνισης ή κατεδάφισης 

Νοµοθετικό πλαίσιο 

• Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα 2008/98/ΕΚ  

• Το Πρωτόκολλο για τα Απόβλητα Κατασκευής και Κατεδάφισης 
της ΕΕ  

• Πρότυπα EN 303 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) 

• Τοπική νοµοθεσία/πρότυπα 

Παραδείγµατα µέτρων 
πρόληψης των αποβλήτων 

• Μέτρα που µπορούν να επηρεάσουν τις συνθήκες πλαισίου που 
σχετίζονται µε την παραγωγή αποβλήτων 

• Μέτρα που µπορούν να επηρεάσουν τις φάσεις σχεδιασµού και 
παραγωγής, και διανοµής.  

• Μέτρα που µπορούν να επηρεάσουν τη φάση κατανάλωσης και 
χρήσης. 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων 
� πρακτικής 
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 

 Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των ΑΚΚ  Ενότητα 3:

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σε αυτή την Ενότητα θα παρουσιαστούν στους εκπαιδευόµενους οι καθιερωµένες µέθοδοι / 
τεχνικές που εφαρµόζονται για την επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των Αποβλήτων 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ), το είδος των υλικών από τα ΑΚΚ που µπορούν να 
επαναχρησιµοποιηθούν ή/και να ανακυκλωθούν, καθώς και το ζήτηµα του διαχωρισµού και 
της διαλογής των ΑΚΚ στο εργοτάξιο. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Κεφαλαίου, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Έχει αποκτήσει καλή γνώση των µεθόδων και τεχνικών επαναχρησιµοποίησης 
και ανακύκλωσης των ΑΚΚ 

Γ2. Γνωρίζει καλά τα είδη των υλικών που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν 
ή/και να ανακυκλωθούν  

∆εξιότητες 

∆1. Είναι ικανός/η να επιδείξει και εξηγήσει σε τρίτους τις µεθόδους επανα-
χρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΚΚ  

∆2. Αναγνωρίζει τα είδη των υλικών που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν ή/και 
ανακυκλωθούν 

Ικανότητες  

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές ικανότητές του/της 

Ι2. Βοηθάει τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν την επαναχρησιµοποίηση 
και ανακύκλωση των υλικών ΑΚΚ 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών ΑΚΚ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

Ορισµοί σχετικά µε την 
επαναχρησιµοποίηση και την 
ανακύκλωση ΑΚΚ 

• Προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση: περιλαµβάνει τον 
έλεγχο, τον καθαρισµό ή την αποκατάσταση των εργασιών 
ανάκτησης µέσω των οποίων προετοιµάζονται προϊόντα ή 
συστατικά των προϊόντων που έχουν καταστεί απόβλητα ώστε να 
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία. 

• Ανακύκλωση: κάθε εργασία ανάκτησης µε την οποία τα 
απόβλητα υφίστανται επανεπεξεργασία σε προϊόντα, υλικά ή 
ουσίες είτε για τον αρχικό τους είτε για άλλους σκοπούς. 

∆ιαχωρισµός/διαλογή των 
ΑΚΚ στο εργοτάξιο 

• Παράγοντες που επηρεάζουν την επί τόπου διαλογή των ΑΚΚ 
(στο εργοτάξιο) 

• ∆ιαθέσιµες/εφαρµόσιµες διεργασίες διαλογής 
• Τύποι κάδων και µηχανηµάτων 

Συχνά 
επαναχρησιµοποιηµένα 
υλικά ΑΚΚ και εφαρµογές 
αυτών  

• Αντικείµενα που µπορούν να αφαιρεθούν εύκολα όπως πόρτες, 
υλικός εξοπλισµός, συσκευές και εξαρτήµατα, που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν κατά την ανακατασκευή ή σε άλλες εργασίες. 

• Αποκοπές ξύλου (χρησιµοποιούνται για φράκτες, πρέκια και 
σφήνες για την εξάλειψη της ανάγκης κοπής ξυλείας πλήρους 
µήκους), υπολείµµατα ξύλου για να πελεκηθούν επιτόπου και να 
χρησιµοποιηθούν ως επίστρωµα ή εδαφοκάλυψη. 

• Ο αποφλοιωµένος και ο θρυµµατισµένος γύψος µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν (σε µέτριες ποσότητες) ως τροποιητικό 
εδάφους. 

• Τα τούβλα, το σκυρόδεµα και η λιθοδοµή µπορούν να 
ανακυκλωθούν στο εργοτάξιο ως υλικό πλήρωσης, υλικό για 
υπόστρωµα ή για την επίστρωση δρόµων. 

• Η πλεονάζουσα µόνωση από την εξωτερική τοιχοποιία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε εσωτερικούς τοίχους ως ηχοµονωτικό υλικό. 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

• Τα επιχρίσµατα (βαφές) µπορούν να αναµιχθούν εκ νέου και να 
χρησιµοποιηθούν σε γκαράζ ή χώρους αποθήκευσης ή ως πρώτη 
επίστρωση σε άλλες εργασίες. 

• Τα υλικά συσκευασίας µπορούν να επιστραφούν στους 
προµηθευτές για επαναχρησιµοποίηση. 

Υλικά που µπορούν να 
ανακυκλωθούν 

• Η άσφαλτος, το σκυρόδεµα και τα µπάζα ανακυκλώνονται σε 
συµφύρµατα ή νέα προϊόντα ασφάλτου και σκυροδέµατος. 

• Το ξύλο µπορεί να ανακυκλωθεί σε επεξεργασµένα προϊόντα 
ξύλου, όπως έπιπλα, καθώς και σε προστατευτικό στρώµα 
εδάφους, κοµπόστ και άλλα προϊόντα. 

• Τα µέταλλα (π.χ. χάλυβας, χαλκός, ορείχαλκος) αποτελούν 
επίσης πολύτιµα αγαθά προς ανακύκλωση. 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 

 

 ENΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΣ 5:

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Ενότητα 1: Αποδοτική µόνωση 

Ενότητα 2: Αποδοτικά παράθυρα 

Ενότητα 3: Αποδοτικός φωτισµός 

 

 Αποδοτική µόνωση Ενότητα 1:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στην παρούσα Ενότητα θα παρουσιαστούν και θα επιδειχθούν στους εκπαιδευόµενους η 
σπουδαιότητα των τύπων θερµοµόνωσης και οι απαιτήσεις των συστηµάτων µόνωσης όσον 
αφορά τη θερµική απόδοση των κτιρίων στις νότιες Ευρωπαϊκές χώρες, τα υλικά, οι 
απαιτήσεις εκτέλεσης και ποιότητας, η καταλληλότητα και η βιωσιµότητα των τεχνικών 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

εφαρµογής για το µετριασµό των ανωµαλιών και την ενεργειακή αποκατάσταση των 
κτιρίων.  
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις  

Γ1. Γνωρίζει καλά τους τύπους θερµοµόνωσης και τις απαιτήσεις των συστηµάτων 
µόνωσης 

Γ2. Έχει αποκτήσει καλή γνώση των διαθέσιµων µεθόδων / τεχνικών αποδοτικής 
µόνωσης 

∆εξιότητες  

∆1. Είναι ικανός/η να επιδείξει και εξηγήσει σε τρίτους τις κατάλληλες διαθέσιµες 
τεχνικές/µεθόδους αποδοτικής µόνωσης 

∆2. Ερευνά και ενηµερώνεται για τις νέες τάσεις στο πεδίο της αποδοτικής θερµο-
µόνωσης 

Ικανότητες 

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές του/της ικανότητες 

Ι2. Βοηθάει τους άλλους επαγγελµατίες στην κατανόηση των νέων τεχνολογιών που 
εφαρµόζονται στα κτίρια 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες που εφαρµόζονται στα κτίρια  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

Περιεχόµενα Περιγραφή  

Εισαγωγή στη µόνωση 

• Τι είναι η µόνωση; 
• Οφέλη της µόνωσης 
• Προτεραιότητες για τη µόνωση 
• Βασικές προδιαγραφές σχεδιασµού 
• Ορολογία µόνωσης 
• Τύποι µόνωσης 
• Σχετικές ρυθµίσεις για την υγιεινή, την ασφάλεια και την 

πρόληψης πυρκαγιάς 

Μόνωση τοίχων  

• Απαιτήσεις που απορρέουν από τα σχετικά πρότυπα και τους 
Κτιριοδοµικούς Κανονισµούς 

• Επιλογή µόνωσης σύµφωνα µε τον τύπο της τοιχοποιίας 
• Μονωτικά υλικά 
• Κριτήρια επιλογής υλικών 

Μόνωση στέγης και οροφής 

• Επιλογή µονωτικών υλικών στέγης / οροφής (ανάλογα µε τον 
τύπο της στέγης) 

• Κριτήρια επιλογής υλικών 
• Προβλήµατα υγρασίας - συµπύκνωση 
• Πυρκαγιά και άλλοι κίνδυνοι σε σοφίτες 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 

 Αποδοτικά παράθυρα Ενότητα 2:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν και θα επιδειχθούν στους εκπαιδευόµενους οι 
βασικές έννοιες των νέων ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων και τα σχετικά µε την 
αποτελεσµατική θερµοµόνωση και ακουστική πρότυπα, οι συσκευές σκίασης και οι 
δυνατότητες εξαερισµού, καθώς επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές για τους υαλοπίνακες και 
τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία που αφορούν τη συναρµολόγηση των υαλοπινάκων και 
την ενεργειακή σήµανση των παραθύρων. 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις  

Γ1. Έχει αποκτήσει καλή γνώση των βασικών χαρακτηριστικών των αποδοτικών 
παραθύρων 

Γ2. Γνωρίζει καλά τις βασικές αρχές των αποδοτικών παραθύρων 

∆εξιότητες  

∆1. Είναι ικανός να επιδείξει και να εξηγήσει σε τρίτους τις έννοιες των αποδοτικών 
παραθύρων 

∆2. Ερευνά και ενηµερώνεται σχετικά µε τις νέες τάσεις στο πεδίο των αποδοτικών 
παραθύρων  

Ικανότητες  

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές του/της ικανότητες 

Ι2. Βοηθάει τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τις νέες τεχνολογίες που 
εφαρµόζονται στα κτίρια  

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες που εφαρµόζονται στα κτίρια  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

Εισαγωγή στα ενεργειακά 
αποδοτικά παράθυρα 

• Το ενεργειακό ισοζύγιο ενός παραθύρου 
• Προσδιορισµός της κατάλληλης λύσης υαλοπινάκων για 

συγκεκριµένο παράθυρο 
• Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των παραθύρων 
• Ενεργειακή σήµανση των παραθύρων 

Τύποι υαλοπινάκων και 
χαρακτηριστικά  

• Πολλαπλά στρώµατα (χρήση δύο ή περισσότερων τζαµιών ή 
ταινιών) 

• Πλήρωση του χώρου µεταξύ των στρωµάτων µε αέριο 
χαµηλής αγωγιµότητας 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

• Θερµικά βελτιωµένα διαχωριστικά παρυφών 
• Επιχρίσµατα χαµηλής εκποµπής 

Τύποι πλαισίων και τα 
χαρακτηριστικά τους 

• Μεταλλικά πλαίσια (αλουµινίου) 
• Μεταλλικά πλαίσια µε θερµοδιακοπή 
• Μη µεταλλικά πλαίσια (PVC, ξύλινα, ξύλινα µε επίστρωση από 

µέταλλο / βινύλιο, υαλοβάµβακας, υβρίδιο) 
• Κατάλληλη διαστασιολόγηση πλαισίων 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής 
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 

 Αποδοτικός φωτισµός Ενότητα 3:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν και επιδειχθούν στους εκπαιδευόµενους οι βασικές 
αρχές του αποδοτικού φωτισµού (δηλ. τεχνικές φωτισµού και σχετικές φωτεινο-τεχνικές 
παράµετροι, διαθέσιµες λύσεις και εφαρµογή των υλικών φωτισµού, κτιριακή νοµοθεσία 
σχετικά µε τον αποδοτικό φωτισµό και υποχρεωτικοί κανονισµοί που αφορούν τον τεχνητό 
φωτισµό, πυκνότητα ισχύος και ενίσχυση της µείωσης της κατανάλωσης κλπ.). 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις  Γ1. Έχει αποκτήσει καλή γνώση των βασικών αρχών του αποδοτικού φωτισµού 

∆εξιότητες  

∆1.Είναι ικανός να επιδείξει και να εξηγήσει σε τρίτους τις αρχές του αποδοτικού 
φωτισµού 

∆2. Ερευνά και ενηµερώνεται σχετικά µε τις νέες τάσεις στο πεδίο του αποδοτικού 
φωτισµού 

Ικανότητες  

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές του/της ικανότητες 

Ι2. Βοηθάει τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τις νέες τεχνολογίες που 
εφαρµόζονται στα κτίρια 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες που εφαρµόζονται στα κτίρια 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

Βασικές αρχές και όροι του 
φωτισµού  

• Ποσότητα και ποιότητα φωτισµού  
• Κατανάλωση ενέργειας 
• Χρήσεις και συστήµατα φωτισµού 
• Πρότυπα και κώδικες φωτισµού 

Σχεδιασµός του συστήµατος 
φωτισµού 

• Αρχές σχεδιασµού του συστήµατος φωτισµού 
• Προσδοκίες και θεωρήσεις κατά τον σχεδιασµό του φωτισµού 
• Αρχές υπολογισµού 
• Συντήρηση του συστήµατος φωτισµού 

Ενεργειακά αποδοτικός 
φωτισµός 

• Ενεργειακά αποδοτικοί λαµπτήρες 
• Ενεργειακά αποδοτικά στραγγαλιστικά πηνία 
• Φωτιστικά 
• Μηχανισµοί ελέγχου και άλλοι τρόποι εξοικονόµησης ενέργειας 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 

 
 

 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΣ 6:

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Ενότητα 1: Συστήµατα µικρών ανεµογεννητριών για κτιριακές εφαρµογές 

Ενότητα 2: Συστήµατα βιοµάζας για θέρµανση νερού και χώρων  

Ενότητα 3: Αναδυόµενες τεχνολογίες 

 

 Συστήµατα µικρών ανεµογεννητριών για κτιριακές εφαρµογές Ενότητα 1:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο πλαίσιο της Ενότητας αυτής θα παρουσιαστούν και επιδειχθούν στους εκπαιδευόµενους 
τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων µικρών ανεµογεννητριών για αυτοπαραγωγή 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

σε κτίρια και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το φάσµα εφαρµογών των µικρών 
ανεµογεννητριών (Α/Γ), καθώς και οι λειτουργικές τους συνιστώσες, τα θέµατα σχεδιασµού 
και εγκατάστασης, η σχετική νοµοθεσία και οι κανόνες ασφαλείας για τις ανεµογεννήτριες, 
αλλά και τα ζητήµατα λειτουργίας και συντήρησης αυτών. 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις  
Γ1. Γνωρίζει καλά τις βασικές αρχές και τα κύρια χαρακτηριστικά των συστηµάτων 
µικρών Α/Γ 

∆εξιότητες  

∆1. Είναι ικανός να επιδείξει και εξηγήσει σε τρίτους τα βασικά χαρακτηριστικά των 
συστηµάτων µικρών Α/Γ για ιδιοκατανάλωση σε κτίρια 

∆2. Ερευνά και ενηµερώνεται σχετικά µε τις νέες τάσεις στο πεδίο των συστηµάτων 
µικρών Α/Γ 

Ικανότητες  

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές του/της ικανότητες 

Ι2. Βοηθάει τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τις νέες τεχνολογίες που 
εφαρµόζονται στα κτίρια 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες που εφαρµόζονται στα κτίρια 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

Εισαγωγή στην αιολική 
ενέργεια 

• Είδη ανέµων και βασικές αρχές φυσικής 
• Χάρτες αιολικού δυναµικού  
• Απόσπαση ενέργειας από τον άνεµο 
• Μεταβλητότητα του ανέµου (µε το ύψος, στο χώρο, µε το 

χρόνο) 
• Επίδραση της τυρβώδους ροής 
• Τεχνολογική ανάπτυξη - Αγορά αιολικής ενέργειας (τρέχουσα 

κατάσταση / τάσεις-προοπτικές) 

Χαρακτηριστικά 
ανεµογεννητριών 

• Αρχή λειτουργίας 
• Τύποι ανεµογεννητριών 
• Μέρη µιας ανεµογεννήτριας 
• Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Σχεδιασµός - Μελλοντικές εξελίξεις 
• Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 

Εγκαταστάσεις αιολικής 
ενέργειας µε µικρές 
ανεµογεννήτριες 

• Τεχνολογικές εφαρµογές 
• Θεωρήσεις σχεδιασµού 
• Οικονοµική βιωσιµότητα 
• Θεσµικό πλαίσιο 
• Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας (ΕΑΠ) και σχετικοί κανόνες 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
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� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 

 Συστήµατα βιοµάζας για θέρµανση νερού και χώρων  Ενότητα 2:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας θα παρουσιαστούν και αναλυθούν στους εκπαιδευόµενους 
τα βασικά χαρακτηριστικά του φάσµατος εφαρµογής των λεβήτων στερεής βιοµάζας για 
ιδιοκατανάλωση ζεστού νερού (λέβητες, ανάκτηση θερµότητας) και για τη θέρµανση χώρων 
(ενδοδαπέδια θέρµανση, θερµοποµποί τοίχου), η εγκατάσταση και λειτουργία του σχετικού 
εξοπλισµού και οι αρχές συντήρησης των µηχανικών και ηλεκτρικών µερών, καθώς και η 
σχετική νοµοθεσία για την Ασφάλεια και Υγιεινή. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις  

Γ1. Γνωρίζει καλά τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων βιοµάζας που 
χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση νερού και χώρων 

Γ2. Έχει αποκτήσει καλή γνώση των ζητηµάτων ενδιαφέροντος γύρω από την 
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστηµάτων βιοµάζας 

∆εξιότητες  

∆1. Είναι ικανός να επιδείξει και εξηγήσει σε τρίτους τα βασικά χαρακτηριστικά των 
συστηµάτων βιοµάζας που χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση νερού και χώρων 

∆2. Ερευνά και ενηµερώνεται για τις νέες τάσεις στη χρήση συστηµάτων βιοµάζας 
για τη θέρµανση νερού και χώρων 

Ικανότητες  

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές του/της ικανότητες 

Ι2. Βοηθάει τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τις νέες τεχνολογίες που 
εφαρµόζονται στα κτίρια 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες που εφαρµόζονται στα κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

Εισαγωγή στην παραγωγή 
θερµότητας από βιοµάζα 

• Ιστορικές χρήσεις των πόρων βιοµάζας 
• Η βιοµάζα ως αποθήκη (συσσωρευτής) ηλιακής ενέργειας 
• Τύποι καυσίµων βιοµάζας: δασικές και γεωργικές πηγές, 

απόβλητα καλλιεργειών 
• Οφέλη από τη χρήση θέρµανσης από βιοµάζα 
• Εµπόδια στην ανάπτυξη της βιοµάζας 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

Χαρακτηριστικά του καυσίµου, 
τροφοδοσία και καύση 

• Το ξύλο ως καύσιµο 
- Επιλέγοντας το σωστό καύσιµο 
- Περιεκτικότητα σε υγρασία 
- Θερµιδική αξία 
- Συστατικά ξύλου 
- Ποιότητα και πρότυπα 
- Σύγκριση κόστους καυσίµων 

• Χαρακτηριστικά της καύσης 
- Η διεργασία της καύσης 
- Απόδοση της καύσης 
- Αέρας καύσης και λόγος περίσσειας αέρα (συντελεστής λ) 
- Εκποµπές 
- Αποδοτικότητα συστήµατος 

Συστήµατα θέρµανσης βιοµάζας 

• Τεχνική επισκόπηση - Τύποι συστηµάτων θέρµανσης από 
βιοµάζα (πελέτες, θραύσµατα ξύλου, λέβητες καυσόξυλων) 

• ∆ιαστασιολόγηση 
• Υδραυλικά συστήµατα 
• Συστήµατα αποθήκευσης του καυσίµου 
• Απαιτήσεις καµινάδας 
• Θέµατα εγκατάστασης 
• Υγεία, ασφάλεια και πρόληψη πυρκαγιάς 
• Κανονισµοί και Πρότυπα 
• Λειτουργία και Συντήρηση (Λ&Σ) 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 

 Αναδυόµενες τεχνολογίες Ενότητα 3:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σε αυτή την Ενότητα του Σπονδύλου για τις ΑΠΕ θα παρουσιαστούν και θα επιδειχθούν 
στους εκπαιδευόµενους οι αναδυόµενες τεχνολογίες στο πεδίο των ΑΠΕ (για παράδειγµα, οι 
αντλίες θερµότητας για αποδοτική θέρµανση και ψύξη, οι νέες ηλιακές τεχνολογίες, τα 
συστήµατα αβαθούς γεωθερµίας, τηλεθέρµανση, τα έξυπνα δίκτυα, η αποθήκευση πάγου) 
και οι διαθέσιµες λύσεις και εφαρµογές τους στην κτιριακή κλίµακα, καθώς και τα σχετικά 
προγράµµατα παροχής κινήτρων και η νοµοθεσία.  
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις  

Γ1. Γνωρίζει καλά τις διαθέσιµες αναδυόµενες τεχνολογίες ΑΠΕ που µπορούν να 
εφαρµοστούν στα κτίρια 

Γ2. Έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά µε τα κύρια χαρακτηριστικά των 
διαθέσιµων αναδυόµενων τεχνολογιών ΑΠΕ 

∆εξιότητες  

∆1. Είναι ικανός να επιδείξει και εξηγήσει σε τρίτους τα κύρια χαρακτηριστικά των 
αναδυόµενων τεχνολογιών ΑΠΕ  

∆2. Ερευνά και ενηµερώνεται σχετικά µε τις νέες τάσεις στις τεχνολογίες ΑΠΕ που 
χρησιµοποιούνται σε κτιριακές εφαρµογές 

Ικανότητες  

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές του/της ικανότητες 

Ι2. Βοηθάει τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τις νέες τεχνολογίες που 
εφαρµόζονται στα κτίρια 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες που εφαρµόζονται στα κτίρια 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

Αντλίες θερµότητας για 
αποδοτική θέρµανση και ψύξη 

• Θεωρία / σχεδιασµός των εφαρµογών αντλιών θερµότητας 
• Τεχνικές λεπτοµέρειες του κύκλου των αντλιών θερµότητας 
• Τύποι συστηµάτων αντλιών θερµότητας (κλειστού βρόχου, 

ανοιχτού βρόχου, υβριδικό) 
• Κόστος ενός συστήµατος αντλίας θερµότητας 
• Τρόποι και έλεγχος λειτουργίας 
• Σχεδιασµός εναλλάκτη θερµότητας εδάφους 
• Εργαλεία σχεδιασµού και προσοµοίωσης των γεωθερµικών 

αντλιών θερµότητας  

Νέες ηλιακές τεχνολογίες 

• Εξελίξεις στα ενσωµατωµένα στα κτίρια ηλιακά στοιχεία 
• Φωτοβολταϊκό διαφανές υαλοπέτασµα - Ηλιακά παράθυρα 
• Ροµπότ τοποθέτησης ηλιακών πλαισίων 
• Ηλιακή ενέργεια από το διάστηµα 
• Υβριδικά φωτοβολταϊκά-θερµικά ηλιακά συστήµατα (ΦΒ/ΘΗ) 
• Εξελίξεις στα θερµικά ηλιακά συστήµατα (ΘΗΣ) τόσο για την 

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης όσο και για εφαρµογές 
θέρµανσης χώρων 

Αποθήκευση της παραγόµενης 
από ΑΠΕ ενέργειας  

• Κυψέλες καυσίµου 
• Μπαταρίες λιθίου-αέρα 
• Αποθήκευση ενέργειας µέσω του υδρογόνου 
• Θερµική αποθήκευση (αποθήκευση πάγου) 

Εξελίξεις στη διανοµή της 
παραγόµενης ενέργειας 

• Τηλεθέρµανση / ψύξη 
- Κύρια µέρη ενός σχήµατος τηλεθέρµανσης 
- Τροφοδοσία από ένα ευρύ φάσµα πηγών 
- Ισοζύγιο της τροφοδοσίας και παραγωγής θερµότητας 

• Έξυπνα δίκτυα 
- Έξυπνο δίκτυο πρώτης γενιάς 
- ∆ιεσπαρµένη παραγωγή 
- Έξυπνο ενεργειακό δίκτυο 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 
 

 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΣ 7:

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Ενότητα 1: Προοπτική του Κύκλου Ζωής 

Ενότητα 2: Κόστος του Κύκλου Ζωής 

Ενότητα 3: Ενσωµάτωση κριτηρίων αειφορίας στη διαδικασία σχεδιασµού 

 

 Προοπτική του Κύκλου Ζωής Ενότητα 1:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σε αυτή την Ενότητα οι εκπαιδευόµενοι θα διδαχθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του Κύκλου 
Ζωής µιας αειφόρου κατασκευής (κτιρίου), δηλ. από την εξόρυξη των υλικών έως το τέλος 
της ζωής της κατασκευής και ειδικότερα τι είναι η Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής (LCA), τα 
κύρια στάδια αυτής, καθώς και το ποιές πληροφορίες απαιτούνται για να γίνει µία LCA για 
ένα κτίριο (ο σκοπός δεν είναι να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι πώς να εκτελούν µία LCA, 
αλλά χρειάζεται να κατανοήσουν το τι χρειάζεται για την εκτέλεση µίας LCA και πώς είναι 
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα αυτής). 
  
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Κατανοεί πλήρως τη διαδικασία Αξιολόγησης του Κύκλου Ζωής (LCA) και τα 
κύρια στάδια αυτής 

Γ2. Γνωρίζει καλά ποιές πληροφορίες απαιτούνται για την πραγµατοποίηση µίας LCA 

Γ3. Έχει αποκτήσει καλή γνώση σχετικά µε το πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα 
αποτελέσµατα της LCA 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

∆εξιότητες  

∆1. Είναι ικανός να επιδείξει και εξηγήσει σε τρίτους τα κύρια χαρακτηριστικά του 
κύκλου ζωής ενός κτιρίου 

∆2. Εφαρµόζει τη διαδικασία Αξιολόγησης του Κύκλου Ζωής (LCA) σε περιπτώσεις 
κατασκευών 

Ικανότητες 

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές του/της ικανότητες 

Ι2. Βοηθάει τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τη διαδικασία LCA όπως 
εφαρµόζεται στα κτίρια 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε την προοπτική του κύκλου ζωής 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα Περιγραφή 

Βασικά στοιχεία της προοπτικής 
του Κύκλου Ζωής 

• Η φιλοσοφία του κύκλου ζωής 

• Σηµαντικές έννοιες για τον ποσοτικό προσδιορισµό των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα κτίρια και τα προϊόντα 
που τα απαρτίζουν 

• Τα στάδια του κύκλου ζωής των κτιρίων 

• Η Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής (LCA - ΑΚΖ) ως ένα εργαλείο 
για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Ο κύκλος ζωής των υλικών 

• Προοπτική του κύκλου ζωής των δοµικών στοιχείων / υλικών 

• Θεµελιώδη περιβαλλοντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τα 
βασικά δοµικά υλικά 

• Οικονοµικές και κοινωνικές θεωρήσεις που πρέπει να γίνουν 
για την επιλογή αειφόρων υλικών για τα κτίρια 

Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής 
(LCA - ΑΚΖ) 

• Η LCA ως ένα εργαλείο για την ποσοτική αξιολόγηση ενός 
χρησιµοποιούµενου υλικού, των ενεργειακών ροών και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων 

• Τα τέσσερα στάδια του µεθοδολογικού πλαισίου της LCA 

• Χρήση δεικτών µέτρησης της αειφορίας στην LCA 

• Επιλογή υλικών µε τη χρήση της µεθόδου LCA 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
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 Κόστος του Κύκλου Ζωής  Ενότητα 2:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σε αυτή την Ενότητα θα παρουσιαστούν και επιδειχθούν στους εκπαιδευόµενους τα κόστη 
που προκύπτουν στον Κύκλο Ζωής µίας κατασκευής / ενός κτιρίου (συµπεριλαµβανοµένων 
των δαπανών απόκτησης, συντήρησης και τερµατισµού της ύπαρξης), µαζί µε τα διαθέσιµα 
συστήµατα οικονοµικών κινήτρων για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη 
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις  
 

Γ1. Γνωρίζει καλά τα κόστη των αειφόρων κατασκευών στον Κύκλο Ζωής τους 

Γ2. Έχει αποκτήσει καλή γνώση του τρόπου αντιµετώπισης των δαπανών που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια του Κύκλου Ζωής µιας κατασκευής 

 
 

∆εξιότητες  
 

∆1. Είναι ικανός να επιδείξει και εξηγήσει σε τρίτους το Κόστος του Κύκλου Ζωής 
(LCCs) των κατασκευών 

∆2. Ερευνά και ενηµερώνεται σχετικά µε το κόστος του Κύκλου Ζωής των αειφόρων 
κατασκευών 

Ικανότητες  

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές του/της ικανότητες 

Ι2. Βοηθάει τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τη διαδικασία LCC όπως 
εφαρµόζεται στα κτίρια 

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε την προοπτική του κύκλου ζωής 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση 
του Κύκλου Ζωής (LCC)  

• Τι είναι η Κοστολόγηση του Κύκλου Ζωής (LCC) και ποια τα 
οφέλη από τη χρήση αυτής 

• Πώς υποστηρίζει η µεθοδολογία LCC την αειφορία 

• Η εφαρµογή της LCC στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον 

Περιγραφή της µεθόδου LCC 

• Σχετιζόµενα µε το κτίριο κόστη που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη: 
- Αρχικές δαπάνες - Αγορά, κτήση, κόστη κατασκευής 
- Κόστη καυσίµων (κόστος ενέργειας και νερού) 
- Έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής 
- Κόστη αντικατάστασης 
- Υπολειµµατικές αξίες- Αξίες µεταπώλησης ή αποκατάστασης 

ή κόστη διάθεσης 
- Έξοδα χρηµατοδότησης - Πληρωµές τόκων δανείων  
- Μη χρηµατικά οφέλη ή κόστη 

• Σχήµατα οικονοµικών κινήτρων για αποδοτική χρήση της 
ενέργειας και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

• Παράµετροι για την ανάλυση της παρούσας αξίας 

• Υπολογισµός του κόστους του κύκλου ζωής και κριτήρια 
αξιολόγησης 

• Εκτίµηση αβεβαιότητας στην ανάλυση LCC 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

Παραδείγµατα χρήσης της LCC 
Παραδείγµατα περιπτώσεων µελέτης που έχουν αναλυθεί µε τη 
χρήση της ανάλυσης LCC  

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 

 Ενσωµάτωση κριτηρίων αειφορίας στη διαδικασία σχεδιασµού Ενότητα 3:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στην Ενότητα αυτή οι εκπαιδευόµενοι θα µάθουν πώς να ενσωµατώνουν τα κριτήρια που 
σχετίζονται µε το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα ή, µε άλλα λόγια, εκείνα 
που σχετίζονται µε την "αειφορία", στη διαδικασία σχεδιασµού των κατασκευών, σε 
συνεργασία µε τους λοιπούς φορείς που εµπλέκονται στη διαδικασία κατασκευής (πελάτης, 
αρχιτέκτονας, άλλοι σχεδιαστές και σύµβουλοι, και ενδεχοµένως και µελλοντικοί ένοικοι), 
ανάλογα µε το σκοπό του κτιρίου. 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις  
Γ1. Έχει αποκτήσει καλή γνώση του τρόπου ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών 
κριτηρίων / κριτηρίων αειφορίας στη διαδικασία σχεδιασµού 

∆εξιότητες  

∆1. Είναι ικανός να επιδείξει και εξηγήσει σε τρίτους τα περιβαλλοντικά κριτήρια / 
κριτήρια αειφορίας που εφαρµόζονται στη διαδικασία σχεδιασµού 
∆2. Μπορεί να ενσωµατώνει τα κριτήρια που σχετίζονται µε το περιβάλλον και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα στη διαδικασία σχεδιασµού 

Ικανότητες  

Ι1. Έχει βελτιώσει τις τεχνικές του/της ικανότητες 

Ι2. Βοηθάει τους άλλους επαγγελµατίες να κατανοήσουν τα κριτήρια αειφορίας 
όπως εφαρµόζονται στη διαδικασία σχεδιασµού  

Ι3. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (τη δική του και άλλων επαγγελµατιών) 
σχετικά µε τα κριτήρια βιωσιµότητας στη διαδικασία σχεδιασµού 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

Εισαγωγή στην αειφορία κατά 
τη διαδικασία σχεδιασµού των • Περιβαλλοντική αειφορία (ικανότητα του περιβάλλοντος να 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

κτιρίων υποστηρίζει ένα ορισµένο επίπεδο περιβαλλοντικής ποιότητας 
και ρυθµού εξόρυξης φυσικών πόρων επ’ αόριστον) 

• Κοινωνική βιωσιµότητα (ικανότητα ενός κοινωνικού 
συστήµατος να λειτουργεί σε ένα καθορισµένο επίπεδο 
κοινωνικής ευηµερίας και αρµονίας επ’ αόριστον) 

• Οικονοµική βιωσιµότητα (ικανότητα µιας οικονοµίας να 
στηρίζει ένα καθορισµένο επίπεδο οικονοµικής παραγωγής 
επ’ αόριστον) 

Περιβαλλοντική αειφορία • ∆είκτες (βασικοί και επιπρόσθετοι) που πρέπει να 
προσδιοριστούν και να επιλεγούν 

Κοινωνική αειφορία  • ∆είκτες (βασικοί και επιπρόσθετοι) που πρέπει να 
προσδιοριστούν και να επιλεγούν 

Οικονοµική αειφορία  • ∆είκτες (βασικοί και επιπρόσθετοι) που πρέπει να 
προσδιοριστούν και να επιλέγουν 

Βοηθητικά εργαλεία που 
διευκολύνουν την ενσωµάτωση 
της αειφορίας στη διαδικασία 
του σχεδιασµού 

• Μη διαδραστικά εργαλεία (κατευθυντήριες γραµµές αειφόρου 
σχεδιασµού, λίστες ελέγχου και κατάλογοι στοιχείων) 

• Εργαλεία ανάλυσης – µέσω υπολογιστή (π.χ. προγράµµατα 
προσοµοίωσης της απόδοσης των κτιρίων) ή φυσικά εργαλεία 
(π.χ. τεχνητός ουρανός) 

• Μέθοδοι περιβαλλοντικής εκτίµησης - κατηγοριοποιηµένες σε 
δυο οµάδες: ποσοτικές και ποιοτικές µέθοδοι 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 

 

 

 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΣ 8:

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Ενότητα 1: Στρατηγικές επικοινωνίας 

Ενότητα 2: Στρατηγικές κινήτρων 

Ενότητα 3: Επίλυση συγκρούσεων και διαµεσολάβηση 

Ενότητα 4: Επίλυση προβληµάτων 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

Ενότητα 5: Εξάσκηση 

Ενότητα 6: Χρήση συσκευών επικοινωνίας 

Ενότητα 7: Αυτοβελτίωση 

Ενότητα 8: ∆υναµισµός 

 

 Στρατηγικές επικοινωνίας Ενότητα 1:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σε αυτήν την Ενότητα του 8ου Σπονδύλου του προγράµµατος κατάρτισης θα παρουσιαστούν 
στους εκπαιδευόµενους οι στρατηγικές επικοινωνίας που µπορούν να εφαρµοστούν κατά τη 
διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Γνωρίζει καλά το πώς να επικοινωνεί καλύτερα µε τους σπουδαστές / άλλους 
επαγγελµατίες 

Γ2. Έχει αποκτήσει καλή γνώση των διαθέσιµων στρατηγικών επικοινωνίας 

∆εξιότητες  

∆1. Είναι ικανός να επικοινωνεί καλύτερα µε τους σπουδαστές του/της και άλλους 
επαγγελµατίες 

∆2. Είναι ικανός να µεταδίδει τις γνώσεις του/της στους σπουδαστές µε µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα 

Ικανότητες  

Ι1. Οργανώνει καλύτερα τη δουλειά του/της 

Ι2. Επικοινωνεί πιο αποτελεσµατικά µε άλλους επαγγελµατίες (περιλαµβανοµένων 
των εκπαιδευοµένων) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

Αρχές επικοινωνίας 

• Ορολογία και χρησιµότητα 
• Τρόποι αποδοτικής επικοινωνίας µε την οµάδα σας 
• Βήµατα για αποτελεσµατική επικοινωνία στο χώρο εργασίας: 

- Αναπτύξτε µία στρατηγική επικοινωνίας 
- ∆ηµιουργείστε µία διαδικασία επικοινωνίας 
- Πολλαπλασιάστε το µήνυµα 
- Αιτιολογείστε 
- ∆ηµιουργείστε µια διαδικασία ανατροφοδότησης 

Τύποι στρατηγικών 
επικοινωνίας  

• Οι στρατηγικές λεκτικής επικοινωνίας µπορούν να αναλυθούν 
στις δυο κατηγορίες, της γραπτής και της προφορικής 
επικοινωνίας, αντίστοιχα. 

• Οι στρατηγικές µη λεκτικής επικοινωνίας αποτελούνται 
κυρίως από οπτικές ενδείξεις, όπως η γλώσσα του σώµατος, 
οι εκφράσεις του προσώπου, η φυσική απόσταση µεταξύ των 
προσώπων που επικοινωνούν ή ο τόνος της φωνής. 
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• Οι στρατηγικές οπτικής επικοινωνίας (που χρησιµοποιούνται 
στο χώρο εργασίας για να τραβήξουν την προσοχή και να 
παράσχουν τεκµηρίωση) µπορούν να παρατηρηθούν µέσω 
σηµάτων, ιστοσελίδων και εικόνων. 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 

 Στρατηγικές κινήτρων Ενότητα 2:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μια σοβαρή ένδειξη ενός επιτυχηµένου διευθυντή είναι εκείνος ο οποίος προΐσταται σε 
εργαζόµενους που έχουν κίνητρα να εκτελούν την εργασία τους σε υψηλό επίπεδο. Στην 
Ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν και επιδειχθούν στους εκπαιδευόµενους οι πιο γνωστές 
και ευρέως εφαρµόσιµες στρατηγικές κινήτρων που χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση της 
κινητοποίησης των εργαζοµένων/σπουδαστών. 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 
Γ1. Γνωρίζει καλά πώς να βελτιώσει το κίνητρο των εργαζοµένων / σπουδαστών 

Γ2. Έχει αποκτήσει καλή γνώση των εφαρµόσιµων στρατηγικών κινήτρων 

∆εξιότητες  
∆1. Είναι ικανός να βελτιώσει το κίνητρο ενός εργαζόµενου ή/και σπουδαστή 

∆2. Είναι ικανός να αυξήσει την απόδοση των εργαζοµένων / φοιτητών 

Ικανότητες  
Ι1. Οργανώνει καλύτερα τη δουλειά του/της 

Ι2. Αυξάνει την απόδοση άλλων επαγγελµατιών 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

Εισαγωγή στην ανάγκη για 
παροχή κινήτρων στους 
εργαζοµένους 

• Η ενδυνάµωση λαµβάνει χώρα όταν στα άτοµα που 
απασχολούνται σε έναν οργανισµό παρέχεται αυτονοµία, 
κύρος, εµπιστοσύνη και ενθάρρυνση για την ολοκλήρωση 
µιας εργασίας. 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

• Η προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος στο πλαίσιο των 
εταιρειών ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να ακολουθήσουν 
νέες ιδέες και τους δίνει την εξουσία να τις προωθήσουν. 

Παροχή ενός αποτελεσµατικού 
συστήµατος επιβράβευσης 

• Τύποι επιβραβεύσεων: 

− Οι εξωγενείς επιβραβεύσεις χορηγούνται εξω-εταιρικά. 
Πρόκειται για αξιολογηµένα αποτελέσµατα που δίνονται σε 
κάποιον από ένα άλλο πρόσωπο, τυπικά έναν προϊστάµενο ή 
ανώτερο διευθυντή. 

− Οι ενδογενείς επιβραβεύσεις αυτο-χορηγούνται (το ερέθισµα 
είναι εσωτερικής φύσης και δεν εξαρτάται από τις ενέργειες 
άλλων ανθρώπων). 

• Στοιχεία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος επιβράβευσης. 

Επανασχεδιασµός εργασιών 

Οι προσπάθειες επανασχεδιασµού µπορεί να αφορούν τα εξής: 

• ∆ιεύρυνση εργασίας, η οποία αυξάνει την ποικιλία των 
εργασιών / καθηκόντων που περιλαµβάνει µια εργασία. 

• Εναλλαγή θέσεων εργασίας (ή εκ περιτροπής εργασία), η 
οποία µετακινεί εργαζόµενους από µια θέση εργασίας σε άλλη 
(ή σετ δραστηριοτήτων), σε προσωρινή βάση. 

• Εµπλουτισµός εργασίας, η οποία παρέχει σε έναν υπάλληλο 
µεγαλύτερη ευθύνη και εξουσία. 

∆ηµιουργία ευελιξίας 

• Το ελαστικό ωράριο, το οποίο επιτρέπει στους εργαζόµενους 
να καθορίζουν και να ελέγχουν τις δικές τους ώρες εργασίας, 
αποτελεί ένα τρόπο ώστε οι οργανισµοί να ικανοποιούν τις 
ανάγκες των εργαζοµένων τους. 

• Άλλες επιλογές που προσπαθούν οι οργανισµοί είναι: 
− Συµπιεσµένη εβδοµάδα εργασίας, δηλ. µια µορφή ευέλικτου 

ωραρίου που επιτρέπει την ολοκλήρωση µιας εργασίας 
πλήρους απασχόλησης σε λιγότερο από την τυπική 
πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία των 40 ωρών. 

− Ο καταµερισµός εργασίας ή διασύνδεση (twinning) γίνεται 
όταν µία εργασία πλήρους απασχόλησης καταµερίζεται σε 
δύο ή περισσότερα άτοµα. 

− Τηλεργασία, επίσης γνωστή µε τον όρο flexiplace, δηλ. 
ένας διακανονισµός της εργασίας που επιτρέπει τουλάχιστον 
ένα µέρος των προγραµµατισµένων ωρών εργασίας να 
ολοκληρώνεται εκτός του εργασιακού χώρου, µε την 
εργασία από το σπίτι ως µία από τις επιλογές. 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής 
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 



 

 
 

 

 

 

  

 
 

Σελίδα | 44 

Τίτλος σπουδών “Εκπαιδευτής BuS” 

 
 

 

 

Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

 Επίλυση συγκρούσεων και διαµεσολάβηση Ενότητα 3:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο πλαίσιο της 3ης Ενότητας του Σπονδύλου της «Παιδαγωγικής» θα παρουσιαστούν στους 
εκπαιδευόµενους οι αρχές της επίλυσης συγκρούσεων και της διαµεσολάβησης. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Έχει αποκτήσει καλή γνώση των βασικών αρχών της επίλυσης συγκρούσεων και 
διαµεσολάβησης 

Γ2. Γνωρίζει πολύ καλά το πώς να πραγµατοποιεί την επίλυση συγκρούσεων και τη 
διαµεσολάβηση 

∆εξιότητες  

∆1. Είναι ικανός να επιλύει οποιοδήποτε πρόβληµα µπορεί να προκύψει στις ενδο-
εργασιακές σχέσεις  

∆2. Είναι ικανός να ενεργεί ως µεσολαβητής για την επίλυση συγκρούσεων 

Ικανότητες  
Ι1. Οργανώνει καλύτερα τη δουλειά του/της 

Ι2. Συνεργάζεται πιο αποτελεσµατικά µε άλλους επαγγελµατίες 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

Οι βασικές αρχές της επίλυσης 
συγκρούσεων 
 

• Τύποι συγκρούσεων 

• Βασικές δεξιότητες για την διαχείριση των συγκρούσεων 

• Στρατηγικές αντιµετώπισης των συγκρούσεων: 
- Ανταγωνιστείτε ή αγωνιστείτε 
- Συνεργασία 
- Συµβιβασµός ή διαπραγµάτευση 
- Άρνηση ή αποφυγή 
- Εξοµάλυνση του προβλήµατος 

• ∆ιαµεσολάβηση στην πράξη 

∆ιαπραγµάτευση  
 

• Επισκόπηση θεωριών και µοντέλων για τον καθορισµό των 
βασικών αρχών για αποτελεσµατική διαπραγµάτευση 

• Πρακτικές ασκήσεις διαπραγµάτευσης για την ανάπτυξη 
γνώσεων και δεξιοτήτων που καλύπτουν θέµατα όπως οι 
επιχειρηµατικές συµβάσεις, ο δηµόσιος τοµέας και οι 
σωµατικές βλάβες. 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
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� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 

 Επίλυση προβληµάτων Ενότητα 4:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας θα παρουσιαστούν στους εκπαιδευόµενους οι δοκιµασµένες 
στρατηγικές και τεχνικές για την επίλυση προβληµάτων (κατά την αντιµετώπιση 
επιχειρησιακών δυσκολιών).  
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Έχει αποκτήσει καλή γνώση των δοκιµασµένων στρατηγικών για την επίλυση 
προβληµάτων  

Γ2. Γνωρίζει πολύ καλά πώς να εφαρµόσει τις στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων 

∆εξιότητες  
∆1. Είναι ικανός να προσδιορίσει και να λύσει προβλήµατα 

∆2. Είναι δηµιουργικός όταν προσφέρει λύσεις 

Ικανότητες  
Ι1. Οργανώνει καλύτερα τη δουλειά του/της  

Ι2. Επικοινωνεί αποτελεσµατικότερα µε άλλους επαγγελµατίες 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

Οι βασικές αρχές της επίλυσης 
προβληµάτων 

• Τι είναι η επίλυση προβληµάτων; 

• Βασικά βήµατα για την επίλυση ενός προβλήµατος: 
- Καθορισµός του προβλήµατος 
- ∆ηµιουργία εναλλακτικών  
- Αξιολόγηση και επιλογή των εναλλακτικών  
- Εφαρµογή λύσεων 

• Απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση προβληµάτων 

Τα στάδια της επίλυσης 
προβληµάτων 

• Αξιολόγηση του προβλήµατος 
• ∆ιαχείριση του προβλήµατος 
• Λήψη αποφάσεων 
• Επίλυση του προβλήµατος 
• Θεώρηση των αποτελεσµάτων 

Σχέδιο επίλυσης προβληµάτων Άσκηση: ∆ηµιουργία πλάνων επίλυσης προβληµάτων 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 

 Εξάσκηση Ενότητα 5:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στην 5η Ενότητα του Σπονδύλου «Παιδαγωγική» θα παρουσιαστούν και επιδειχθούν στους 
εκπαιδευόµενους οι βασικές αρχές σχετικά µε το πώς να εξασκήσουν την κατάρτιση, µε 
άλλα λόγια το ‘πώς να εφαρµόσουν τη θεωρία στην πράξη’. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά µε το πώς να εφαρµόζει τη θεωρία στην 
πράξη 

Γ2. Γνωρίζει καλά τις βασικές αρχές της εξάσκησης 

∆εξιότητες  

∆1. Είναι ικανός να εφαρµόσει τη θεωρητική γνώση στην πράξη 

∆2. Είναι ικανός/η να µεταδίδει τις γνώσεις του/της στους σπουδαστές πιο 
αποτελεσµατικά (µέσω της εξάσκησης) 

Ικανότητες  
Ι1. Μπορεί να βελτιώσει την απόδοση µίας οµάδας επαγγελµατιών 

Ι2. Μπορεί να ενισχύσει ή να τελειοποιήσει µια νεοαποκτηθείσα δεξιότητα 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα Περιγραφή  

Βασικές αρχές της εξάσκησης 
• Η διαφορά µεταξύ εξάσκησης και κατάρτισης 

• Η αξία της άσκησης 

• Ενθάρρυνση της ενεργού µάθησης µέσω της εξάσκησης 

Βασικές αρχές βελτίωσης της 
διδασκαλίας µέσω της 
εξάσκησης 

• Πίεση πέρα από τη ζώνη άνεσης του ατόµου 

• Εργασία προς σαφώς καθορισµένους, συγκεκριµένους 
στόχους 

• Εστίαση επισταµένως σε πρακτικές δραστηριότητες  

• Λήψη και ανταπόκριση σε αναπληροφόρηση που είναι υψηλής 
ποιότητας 

• Ανάπτυξη ενός νοητικού µοντέλου εµπειρογνωµοσύνης 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 
 

 Χρήση συσκευών επικοινωνίας Ενότητα 6:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στην Ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί και επιδειχθεί στους εκπαιδευόµενους η χρήση 
διάφορων συσκευών επικοινωνίας (για παράδειγµα, κινητά τηλέφωνα, υλικό και λογισµικό 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, η τηλεδιάσκεψη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση) 
προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 

Γ1. Γνωρίζει καλά το πώς να επικοινωνεί καλύτερα µε τους σπουδαστές του/της 
χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες συσκευές επικοινωνίας 

Γ2. Έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις γύρω από τις διαθέσιµες συσκευές επικοινωνίας 
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

∆εξιότητες  
∆1. Είναι ικανός/ή να επικοινωνεί καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά µε τους 
σπουδαστές του/της και άλλους επαγγελµατίες 

Ικανότητες  
Ι1. Οργανώνει καλύτερα τη δουλειά του/της 

Ι2. Επικοινωνεί αποτελεσµατικότερα µε άλλους επαγγελµατίες 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

Εισαγωγή στη χρήση συσκευών 
επικοινωνίας στην κατάρτιση 

• Ποια είναι τα κέρδη για τους µαθητές και τους καθηγητές / 
εκπαιδευτές από τη χρήση των συσκευών επικοινωνίας; 

• Πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι συσκευές επικοινωνίας 
στα επαγγελµατικά και εργασιακά προσανατολισµένα πεδία 
της γενικής εκπαίδευσης. 

• Επιλέγοντας τη σωστή συσκευή: 
- Φορητή ή σταθερή; 
- Σύµβολα ή κείµενο; 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

- Συνθετική ή ψηφιοποιηµένη (καταγεγραµµένη) οµιλία; 
- Αποκλειστικής λειτουργίας ή βασισµένη σε υπολογιστή; 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 

 
 

 Αυτοβελτίωση Ενότητα 7:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σε αυτή την Ενότητα του Σπονδύλου της «Παιδαγωγικής» θα παρουσιαστούν στους 
εκπαιδευόµενους οι τρόποι για την αυτοβελτίωση (δηλ. νέες παιδαγωγικές µεθοδολογίες, 
επαγγελµατικές δραστηριότητες, νέες τάσεις, πληροφορίες, γνώσεις κλπ.). 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις 
Γ1. Γνωρίζει καλά το πώς να βελτιώσει τον εαυτό του/της για αποτελεσµατικότερη 
εκτέλεση της διδασκαλίας 

 
∆εξιότητες  

∆1. Είναι ικανός/η να εξελιχθεί προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

∆2. Προσδιορίζει τα πλέον κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές που θα διευκολύνουν 
την αυτοβελτίωση του/της 

Ικανότητες  
Ι1. Οργανώνει καλύτερα τη δουλειά και την διδασκαλία του/της 

Ι2. Επικοινωνεί αποτελεσµατικότερα µε άλλους επαγγελµατίες και σπουδαστές 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

∆ιαδροµές για την προσωπική 
εξέλιξη 

• Η απόκτηση ενός προχωρηµένου πτυχίου σε ένα τοµέα της 
εκπαίδευσης είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκτηθεί 
µια νέα προοπτική 

• Συµβουλές / αξιολογήσεις από διευθυντές 
• Η εµπειρία είναι ίσως ο σπουδαιότερος δάσκαλος 
• Η δηµοσιογραφία µπορεί να προσφέρει πολύτιµες ευκαιρίες 

µάθησης µέσω του αυτο-προβληµατισµού 
• Βιβλιογραφία 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

• Η καθοδήγηση µπορεί να αποτελέσει ανεκτίµητο εργαλείο για 
επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη 

• Συµµετοχή σε εργαστήρια/συνέδρια επαγγελµατικής εξέλιξης 
• Κοινωνικά µέσα και ∆ιαδίκτυο 
• Παρατηρήσεις δασκάλου προς δάσκαλο. 

Βελτίωση του τρόπου 
διδασκαλίας 

• Προσθήκη νέων στρατηγικών διδασκαλίας: 
- κατάκτηση εννοιών, 
- αµοιβαία µάθηση, 
- η στρατηγική Jigsaw 

• Μαθαίνοντας περισσότερα για τη µάθηση 
• Βελτιώνοντας τον τρόπο διαφοροποίησης της διδασκαλίας 

Οργάνωση 

• Οργάνωση του χρόνου 
• Οργάνωση ψηφιακών αρχείων 
• Οργάνωση των εργασιών 
• Προετοιµασία της τάξης 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής  
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 

 
 

 ∆υναµισµός Ενότητα 8:

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σε αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευόµενοι θα διδαχθούν τις στρατηγικές του δυναµισµού / 
της δυνατότητας επιβολής, ή - µε άλλα λόγια - το πώς να αντιδράσουν µε αυτοπεποίθηση 
και ταχύτητα σε καταστάσεις που απαιτούν τη διαχείριση της συµπεριφοράς των µαθητών / 
σπουδαστών. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να: 

Γνώσεις  

Γ1. Έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά µε τους διαθέσιµους τρόπους για να 
γίνει πιο δυναµικός 

Γ2. Γνωρίζει καλά πώς να διαχειριστεί τη συµπεριφορά των σπουδαστών του/της 
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Σπόνδυλοι Κατάρτισης 

∆εξιότητες 

∆1. Είναι ικανός/ή να δηµιουργήσει προκλήσεις για τους σπουδαστές του/της 

∆2. Είναι ικανός/ή να παρέχει κάθε είδους υποστήριξη όταν αυτό είναι απαραίτητο 
στους σπουδαστές (εκ των υστέρων) 

Ικανότητες  
Ι1. Μπορεί να βελτιώσει την απόδοση των σπουδαστών 

Ι2. Επικοινωνεί αποτελεσµατικότερα µε τους σπουδαστές 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιεχόµενα  Περιγραφή  

Βασικές αρχές του δυναµισµού 
(δυνατότητας επιβολής) 

• Χαρακτηριστικά δυναµικής συµπεριφοράς 
• Αποτελέσµατα δυναµικής συµπεριφοράς 
• Τα οφέλη του να µπορείς να επιβάλλεσαι 
• Τεχνικές επιβολής της πειθαρχίας 

Τρόποι µε τους οποίους οι 
καθηγητές µπορούν να γίνουν 
πιο δυναµικοί 

• Γνωριστείτε και απευθύνετε χαιρετισµό 
• Αποσαφήνιση των προσδοκιών 
• Ξεκινήστε µε ένα δραστικό πλάνο 
• Τοποθετείτε τον εαυτό σας στην τάξη 
• ∆ιατηρείστε οπτική επαφή µε όλους 
• Καµία λεκτική υπενθύµιση 
• Προκαλέστε τους σπουδαστές (έναν κάθε φορά) 
• Κάντε ερωτήσεις αντί να δίνετε οδηγίες 
• Χρησιµοποιείτε οπτικά βοηθήµατα, πόστερ και εργαλεία 

διαδραστικού πίνακα 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
δυναµισµού / επιβολής 

• Αποτιµείστε τον εαυτό σας και τα δικαιώµατα σας 
• Εκφράστε τις ανάγκες και τις επιθυµίες σας µε αυτοπεποίθηση 
• Αναγνωρίστε ότι δεν µπορείτε να ελέγχετε τη συµπεριφορά 

των άλλων 
• Εκφραστείτε µε θετικό τρόπο 
• Να είστε ανοιχτοί στην κριτική και τις φιλοφρονήσεις 
• Μάθετε να λέτε "Όχι" 
• Χρησιµοποιήστε τεχνικές δυναµικής επικοινωνίας 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παράδοση της ενότητας θα γίνει µέσω:  
� συζητήσεων  
� πρακτικής 
� µαθηµάτων 
� παιχνιδιού ρόλων 
 
Η αξιολόγηση της ενότητας θα γίνει µέσω: 
� εξέτασης 
� προφορικής εξέτασης / ασκήσεων 
� εκπόνησης εργασίας 
� γραπτών ασκήσεων / τεστ 
 



 

 

 

http://www.ecotrainers.eu 

http://www.fundacionlaboral.org/en/projects/tr
aining/training-tools/bustrainers-2016-2019 

 

 

ΣυντονιστήςΣυντονιστήςΣυντονιστήςΣυντονιστής::::     

 

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC). 

Ισπανία 

  

ΕταίροιΕταίροιΕταίροιΕταίροι:::: 

 CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

(CNC). Ισπανία 

 
INSTITUT DE ROBÒTICA I DE TECNOLOGIES DE LA 

INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS (IRTIC). 

Ισπανία 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DE COSTRUTTORI EDILI 

(ANCE). Ιταλία 

 ENTE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO 

PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA (FORMEDIL). Ιταλία 

 
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA 

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS DO SUL (CENFIC). Πορτογαλία 

 NATIONAL LABORATORY OF ENERGY AND GEOLOGY 

(LNEG). Πορτογαλία 

 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ). Ελλάδα 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 

ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Ελλάδα 

 MALTA INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT 

AGENCY (MIEMA). Μάλτα 

 
THE GOZO BUSINESS CHAMBER (GBC). Μάλτα 

 
 


