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BUILD UP Skills We-Qualify: The We-Qualify project will utilize the findings of the national roadmap (Build up
skills I) and will facilitate the target of reducing the skills gap between the current situation and the skills needs
for 2020, by developing a training and/or qualification scheme for blue-collar workers/installers, which will
focus on the most critical skills identified in the roadmap. The critical skills selected to be included in WEQualify based on the roadmap developed under CY-Pillar I, are:
 Skill 1: Placement of thermal insulation





o

Skill 1.1: Placement of conventional insulation/thermal insulation plaster

o

Skill 1.2: Placement of external insulation

Skill 2: Installation of thermopanes and exterior sunshades
o

Skill 2.1: Installation of high energy efficient thermopanes

o

Skill 2.2: Installation of exterior sunshades

Skill 3: Installation and maintenance of Biomass heating systems

These critical fields were selected based on the existing structure of the building industry, the limited
qualification of the installers and the limited available training programmes and material. Although skills 1 and
2 are categorised as high and medium priority, they are not regulated by either any national legislation or
Standards of Vocational Qualifications (SVQ) thus, it is considered very important to be included in the WEQualify. Moreover, although skill 3 is to be regulated by legislation N210 ((I)/2012) and is planned to be
included in further RES legislations there is a currently a severe lack of experience for the installation of the
systems, thus resulting to low efficiency and not sound practices.
The outcomes of WE-Qualify are expected to provide the key components for the upgrading of existing or
drafting of new SVQs to be included in the future National Qualification Framework (NQF), an appropriate
training methodology and a transparent and clearly defined qualification route. The ambition is to configure a
competent workforce specialized on the Energy Performance of Buildings according to European criteria and
standards, to encourage a greater number of blue-collar workers to advance their professional skills and
knowledge and to help achieve the target for the construction of near zero energy buildings by 2020.
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1. Εισαγωγή
Ο κατασκευαστικός τομέας στην Κύπρο είναι ένας διαρκώς αναπτυσσόμενος τομέας,
υπεύθυνος για την κατανάλωση του 37% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Βάση
των Ευρωπαϊκών Oδηγιών σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων, όλα τα
κράτη μέλη καλούνται να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, τόσο
υφιστάμενων όσο και νεοαναγειρόμενων. Σημαντική πρόκληση αποτελεί η πρόνοια
που ορίζει ότι από το 2020 όλα τα νεοαναγειρόμενα κτήρια πρέπει να είναι Σχεδόν
Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.
Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων αυτών διαδραματίζουν οι δεξιότητες
του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς των Κατασκευών, καθώς και των
συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια.
Παρά το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ανθρώπινος παράγοντας στην
εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα των κατασκευών, βάσει των αποτελεσμάτων της
τρέχουσας εθνικής κατάστασης και του «Οδικού Χάρτη» που αναπτύχθηκε στα
πλαίσια του έργου Build Up Skills Pillar I (www.buildupskills.org.cy), παρατηρείται
έλλειψη ικανού αριθμού εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για την εφαρμογή
μέτρων σχετικών με την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων. Πιο
συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε ότι τουλάχιστον 4.500 εργαζόμενοι σε 13 διαφορετικές
δεξιότητες χρειάζεται να αποκτήσουν πράσινες δεξιότητες έως το 2020. Επιπρόσθετα
παρατηρείται και έλλειψη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την
εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.
Το έργο WE-Qualify έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της
Κύπρου να ξεπεράσει το εμπόδιο της έλλειψης δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει το
εργατικό του δυναμικό και κυρίως την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για την
κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων. Στα πλαίσια του έργου, θα αναπτυχθούν
τρία (3) προγράμματα τεχνικής κατάρτισης μαζί με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό
υλικό, δίνοντας ίση βαρύτητα τόσο στην θεωρητική όσο και στην πρακτική
εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων, καθώς επίσης, και στην εκπαίδευση των
εκπαιδευτών. Οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν είναι:


Δεξιότητα 1: Εγκατάσταση θερμομόνωσης,



Δεξιότητα 2: Εγκατάσταση κουφωμάτων και εξωτερικών σκιάστρων,



Δεξιότητα 3: Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα
βιομάζας

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν έξι οργανισμοί με σημαντική συνεισφορά και πείρα
στους τομείς των Κατασκευών, της Ενέργειας και της Ανάπτυξης του Ανθρώπινου
Δυναμικού. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί στην κοινοπραξία είναι:


Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (CEA)



Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)



Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)



Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
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Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)



Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού (MECIT)

2. Το έργο WE-Qualify
To έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in
Cyprus» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια
– Ευρώπη» και εντάσσεται κάτω από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Build Up Skills». Η
πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στις Κατασκευές καθώς και σε
συναφείς τομείς που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια.
Απώτερος στόχος είναι τα άτομα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες
και νοοτροπία ώστε να ανταποκριθούν στις στοχεύσεις για την ενεργειακή απόδοση
των κτηρίων μέχρι το 2020.
Με βάση την Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την
Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, όλα τα κράτη μέλη καλούνται να
βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, τόσο υφιστάμενων όσο και νέο
ανεγειρόμενων. Σημαντική πρόκληση αποτελεί επίσης η πρόνοια που ορίζει ότι ως την
31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι Σχεδόν Μηδενικής
Κατανάλωσης Ενέργειας
Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων αυτών διαδραματίζουν οι δεξιότητες
του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς των Κατασκευών, καθώς και στην
εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε κτήρια.
Σύμφωνα με τον «Οδικό Χάρτη» που αναπτύχθηκε στην πρώτη φάση εφαρμογής της
πρωτοβουλίας «Build Up Skills» στην Κύπρο, εκτιμήθηκε ότι χρειάζεται να
αποκτήσουν πράσινες δεξιότητες τουλάχιστον 4.500 εργαζόμενοι για 13 διαφορετικές
δεξιότητες μέχρι το 2020.

2.1. Ποιοι είναι οι στόχοι του έργου WE-Qualify
Οι επιμέρους στόχοι του έργου WE-Qualify συνοψίζονται στα εξής:


Να θέσει τη βάση για την υιοθέτηση ενός εθνικά αποδεκτού συστήματος
παροχής προσόντων, το οποίο θα καθορίζει υψηλά πρότυπα ποιότητας για την
κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων.



Να αναπτύξει κατάλληλο και εύκολα προσαρμόσιμο υλικό και εργαλεία
κατάρτισης που να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική υποστήριξη στο
εργατικό δυναμικό και τους βασικούς φορείς σε εθνικό επίπεδο.



Να ενημερώσει αναφορικά με τις καλές πρακτικές και κύριες παραμέτρους
που απαιτούνται για αποτελεσματικές εγκαταστάσεις σε κτήρια.
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Να δημιουργήσει μια ομάδα ειδικευμένων καταρτισμένων τεχνιτών,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς στον τομέα αυτό.



Να ενθαρρύνει ένα σημαντικό αριθμό εργαζόμενων να εμπλουτίσουν τις
επαγγελματικές δεξιότητες τους.



Να ενημερώσει τις σχετικές με το έργο ομάδες ατόμων (αρχιτέκτονες,
μηχανικούς, επιχειρηματίες ανάπτυξης γης) καθώς και το ευρύ κοινό σχετικά
με το συγκεκριμένο σύστημα απόκτησης προσόντων.

2.2. Ποια είναι τα οφέλη του έργου WE-Qualify
2.2.1.

Για τους τεχνικούς

Το Έργο WΕ-Qualify ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς για προσοντούχους
καταρτισμένους εγκαταστάτες και προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν υψηλής ποιότητας εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης που
διοργανώνονται από την κοινοπραξία WΕ-Qualify με τα οποία αναμένεται ότι θα
βελτιώσουν και θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις γνώσεις και δεξιότητες τους.
Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το εγκεκριμένο από την
Υπηρεσία Ενέργειας πρόγραμμα κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα, σε συνδυασμό
με επιτυχία σε εξετάσεις που θα διενεργηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από
εγκεκριμένο εξεταστικό οργανισμό, να εγγραφούν στο Μητρώο Εγκαταστατών Μικρής
Κλίμακας Λεβήτων και Θερμαστρών Βιομάζας. Από τις 13 Νοεμβρίου 2015, όλες οι
εγκαταστάσεις λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας είναι υποχρεωτικό να
πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες εγγεγραμμένους στο
Μητρώο.
2.2.2.

Για τους εκπαιδευτικούς φορείς



Την Εκπαιδευτική μεθοδολογία και το σχέδιο πιστοποίησης που θα υιοθετηθεί
για τα παρεχόμενα προγράμματα κατάρτισης



Ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και σύγχρονο εκπαιδευτικό
υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη μητρική γλώσσα



Εργαλεία που ανταποκρίνονται στις παρούσες ανάγκες της αγοράς και της
κοινωνίας για την επιχειρηματική δραστηριότητα



Ένα συγκεκριμένο, καθορισμένο και δομημένο επαγγελματικό πλαίσιο για την
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων

2.2.3.

Για τον κατασκευαστικό τομέα

Δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό εγκαταστατών, το έργο WEQualify στηρίζει τον κατασκευαστικό τομέα στην Κύπρο να ανταποκριθεί στην ανάγκη
για έμπειρους και ικανούς εγκαταστάτες βοηθώντας να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις
δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό σε σχέση με την κατασκευή ενεργειακά
αποδοτικών κτηρίων, αλλά και συνεισφέροντας στους στόχους για προώθηση των
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο κατασκευαστικός τομέας ευνοείται
λόγω:
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Διαθεσιμότητας κατάλληλα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στο κτηριακό
τομέα και σε τομείς που αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα κτήρια.



Αύξησης της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης του κοινού που θα οδηγήσουν
στην ανάπτυξη της αγοράς.



Ικανοποιημένων πελατών (αποδοτικές εγκαταστάσεις, λιγότερες τεχνικές
βλάβες, χαμηλότερο λειτουργικό κόστος)

2.3. Ομάδα στόχος
Τα προγράμματα εκπαίδευσης WE-Qualify στοχεύουν σε άτομα που εργάζονται στον
κατασκευαστικό τομέα και επιθυμούν να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν σημαντικά
τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους σε τεχνικά επαγγέλματα στις κατασκευές, σε
συναφείς τομείς που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια. Για συμμετοχή
στα εκπαιδευτικά προγράμματα τα άτομα θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα
κριτήρια που θα αφορούν τα ακαδημαϊκά τους προσόντα καθώς και την
επαγγελματική τους πείρα. Το επίπεδο της απαιτούμενης εμπειρίας εξαρτάται από τα
προσόντα του εκπαιδευόμενου. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια και
τις απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα WE-Qualify
μπορούν να βρεθούν στους κανονισμούς πιστοποίησης των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του WE-Qualify.

2.4. Επισκόπηση αναλυτικού προγράμματος
Το πρόγραμμα κατάρτισης εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών
βιομάζας θα πρέπει να παρέχει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στους
καταρτιζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες νομοθετικές απαιτήσεις
(Κ.Δ.Π. 374/2015).
Συγκεκριμένα η θεωρητική κατάρτιση θα καλύπτει εισαγωγικές έννοιες στις οποίες θα
περιλαμβάνεται η μετάδοση θερμότητας, οι μονάδες μέτρησης, ο βαθμός απόδοσης, η
πρωτογενής και δευτερογενής ενέργεια, θερμογόνος δύναμη κ.ο.κ. Στην συνέχεια θα
αναλυθούν οι διάφοροι τύποι βιομάζας καθώς και οι διάφορες χρήσεις και εφαρμογές
της έτσι ώστε να δοθούν οι βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση της
θεωρίας πίσω από την βιομάζα. Επίσης θα αναλυθεί η κατάσταση αγοράς της
βιομάζας στην Ευρώπη και στην Κύπρο καθώς επίσης και το νομοθετικό πλαίσιο περί
ΑΠΕ, ρύπανσης της ατμόσφαιρας (Ευρωπαϊκή, Εθνική), πρότυπα, οδηγίες περί
βιομάζας, στερεών βιοκαυσίμων, λεβήτων, οικολογική σήμανση και οικολογικός
σχεδιασμός (Ευρωπαϊκή, Εθνική). Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η παρουσίαση των
τεχνολογιών συστημάτων βιομάζας και οι αρχές λειτουργίας τους ενώ θα γίνει
αναφορά στις παραμέτρους που επηρεάζουν την επιλογή ενός συστήματος με βάση τις
ανάγκες χρήσης μιας κατοικίας. Θα δοθεί μεγάλη έμφαση στον εξοπλισμό και στις
απαιτήσεις σωστής λειτουργίας τους. Η ενότητα στην οποία θα δοθεί η μεγαλύτερη
βαρύτητα είναι η εγκατάσταση και η συντήρηση των συστημάτων βιομάζας. Τέλος θα
WE-Qualify – Trainers manual (Skill 3 - Installation and maintenance of Biomass heating
systems)
5

Contract N°: I EE/12/BWI/355/ SI 2.659664

εντοπιστούν οι πιθανές βλάβες που μπορεί να προκύψουν κατά την εγκατάσταση ενός
συστήματος και θα συζητηθούν οι τρόποι επιδιόρθωσης τους. Στην πρακτική
εξάσκηση θα γίνει εγκατάσταση λέβητα και θερμάστρας βιομάζας ενώ στην συνέχεια
θα διενεργηθεί έλεγχος του συστήματος. Η θεωρητική και κυρίως η πρακτική
εκπαίδευση θα πρέπει να υλοποιηθούν σε κατάλληλο περιβάλλον (εγκαταστάσεις,
εργαλεία και ασφάλεια).
Η εκπαιδευτική μεθοδολογία αποτελείται από τέσσερις φάσεις:
1. Ανάλυση στόχων
2. Σχεδίαση του προγράμματος που περιλαμβάνει:
2.1. Το Πρόγραμμα της κατάρτισης
2.2. Το περίγραμμα της κατάρτισης, στο οποίο παρουσιάζεται η δομή της
κατάρτισης (ενότητες, θέματα, υποκατηγορίες, στόχοι, δραστηριότητες)
2.3. Σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος (μέθοδοι, τεχνικές, μέσα και
υλικά κατάρτισης)
3. Δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδια, διαφάνειες, παρουσιάσεις) και
εργαλείων αξιολόγησης που θα δοθούν στους εκπαιδευτές και τους
εκπαιδευόμενους. Η φάση αυτή περιλαμβάνει επίσης μια πιλοτική δοκιμή του
εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε. Σε αυτή τη δοκιμή, πραγματοποιείται
προσομοίωση της εκπαίδευσης, ανάγνωση των εγχειριδίων και χρήση των μέσων
της πρακτικής άσκησης ώστε να δοθεί η απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού.
4. Διασφάλιση Ποιότητας. Με την ολοκλήρωση της κάθε φάσης, το υλικό που
αναπτύχθηκε θα υποβάλλεται σε εσωτερική αξιολόγηση και έγκριση από τους
εταίρους του έργου ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα για να
διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Η ολική διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης - από την έναρξη μέχρι την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης- υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου δύο μήνες. Το
βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 40 ώρες και αποτελείται από διαλέξεις,
ασκήσεις και πρακτική εξάσκηση. Παρόλα αυτά, το χρονοδιάγραμμα και η διδακτέα
ύλη της εκπαίδευσης θα πρέπει να οργανωθούν λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές
ιδιαιτερότητες, το επίπεδο των εκπαιδευόμενων, το χώρο της πρακτικής εξάσκησης
κλπ.
Η δομή του προγράμματος και οι ώρες κατάρτισης παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα 1.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Δομή και ώρες του εκπαιδευτικού προγράμματος εγκατάστασης μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών
βιομάζας

Ενότητα

Θεωρία

1. Εισαγωγικές έννοιες

1

2. Εφαρμογές και τύποι βιομάζας

1

3. Κατάσταση αγοράς βιομάζας και σχετικές επιδοτήσεις

2

4. Νομοθετικό πλαίσιο

5

5. Τεχνολογίες συστημάτων βιομάζας και οι αρχές λειτουργίας
τους (λεβήτων και θερμαστρών)
6. Επιλογή συστήματος βιομάζας ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης
(λεβήτων και θερμαστρών)
7. Εξοπλισμός συστημάτων βιομάζας (λεβήτων και θερμαστρών)

5

8. Απαιτήσεις σωστής λειτουργίας συστημάτων βιομάζας
(λεβήτων και θερμαστρών)
9. Εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας (λεβήτων και
θερμαστρών)
10.Συντήρηση συστημάτων βιομάζας (λεβήτων και θερμαστρών)

3

11.Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και επιδιόρθωση (λεβήτων
και θερμαστρών)
12.Διενέργεια μελέτης πεδίου

2

Πρακτική
εξάσκηση

2
3

5
2

3

13.Εγκατάσταση λέβητα και θερμάστρας βιομάζας και
βοηθητικών στοιχείων και διενέργεια ελέγχου του συστήματος

6
31

9

2.5. Αποτελέσματα του προγράμματος
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, oι εγκαταστάτες που θα συμμετάσχουν με
επιτυχία στο εγκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα τους παρέχεται βεβαίωση
παρακολούθησης και μόνο όταν περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις, που θα
διενεργούνται από εγκριμένο εξεταστικό οργανισμό, θα λαμβάνουν το πιστοποιητικό
του εγκαταστάτη με σκοπό την εγγραφή τους στο Μητρώο.
Η θεωρητική και πρακτική εξέταση/αξιολόγηση για την απόκτηση του πιστοποιητικού
εγκαταστάτη και συντηρητή συστημάτων θέρμανσης λεβήτων και θερμαστρών
βιομάζας θα διεξάγεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (εργαστήρια) από
εγκριμένο εξεταστικό οργανισμό. Η εξεταστέα ύλη στην οποία θα βασίζονται οι
εξετάσεις θα καλύπτουν τα κυριότερα θέματα της βασικής κατάρτισης, όπως αυτή
καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του άρθρου 44(ε). Η εξεταστέα
ύλη θα πρέπει να περιλαμβάνει την θεματολογία όπως καθορίζεται στον Κανονισμό
Κ.Δ.Π. 443/2013 Παράρτημα Ι.
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3. Εκπαιδευτική προσέγγιση
Η εκπαιδευτική διαδικασία για τους έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτές
περιλαμβάνει ενδεικτικά:


40 ώρες για εκμάθηση του εκπαιδευτικού υλικού



31 ώρες διδασκαλία στην αίθουσα (παρουσιάσεις, ομάδες συζήτησης, μελέτες
περιπτώσεων, ασκήσεις)



9 ώρες πρακτική εξάσκηση (εργαστήριο, επί τόπια πρακτική)

Η πρακτική εξάσκηση εμβαθύνει τις γνώσεις του συμμετέχοντα και την κατανόηση
του σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.
Για αποτελεσματική εκπαίδευση, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτές να μελετήσουν
διεξοδικά τις μεθόδους και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, όπως επίσης και τα
εκπαιδευτικά εργαλεία, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις
προσδοκίες των μαθημάτων. Οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές θα πρέπει να λάβουν
υπόψη τους βέλτιστους τρόπους που θα συνδυαστούν οι διαλέξεις, η αυτοδιδασκαλία
και η πρακτική εξάσκηση.
Στο Παράρτημα 1 δίνεται η εκπαιδευτική μεθοδολογία του εκπαιδευτικού
προγράμματος εγκατάστασης μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας και
η αναλυτική διδακτέα ύλη, οι εκπαιδευτικοί στόχοι και οι δεξιότητες και ικανότητες
που πρέπει να ληφθούν μετά την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας.

3.1. Διαλέξεις στην τάξη
Οι διαλέξεις της εκπαίδευσης διεξάγονται με βάση τον Οδηγό Μελέτης
Εκπαιδευόμενου (Εγχειρίδιο για εγκαταστάτες και συντηρητές μικρής κλίμακας
λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας). Το κείμενο περιέχει πληθώρα εικόνων,
διαγραμμάτων και φωτογραφιών έτσι ώστε να διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση.
Επίσης, προτείνεται ένας μεγάλος αριθμός βιβλιογραφίας και πηγών προκειμένου να
βοηθήσει τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους να διευρύνουν τις γνώσεις
τους και να αναβαθμιστεί το επίπεδο κατανόησής τους σε συγκεκριμένα θέματα. Ως
εκ τούτου, οι εκπαιδευτές πρέπει να προετοιμάσουν προσεκτικά τον τρόπο που θα
καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Κατά τη
διάρκεια της κατάρτισης θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές κατάρτισης ώστε
να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα να τους δοθεί η
δυνατότητα της δημιουργικής σκέψης και διαδραστικής μάθησης. Οι τεχνικές
κατάρτισης θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων και ο χρόνος που
θα αφιερωθεί σε κάθε τεχνική θα καθοριστεί εν μέρει και από τις δυνατότητες και την
πείρα των καταρτιζομένων.
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο επίπεδο κατανόησης
των εκπαιδευόμενων ώστε να προσαρμόσουν κατάλληλα τις διαλέξεις. Τα ακόλουθα
σημεία πρέπει να ληφθούν υπόψη για αποτελεσματική διδασκαλία:
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Να ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να επιβεβαιώσουν την κατανόηση της
διάλεξης



Ασκήσεις στα βασικά θέματα των διαλέξεων



Πρακτική εξάσκηση για εμβάθυνση της γνώσης



Χρήση παραδειγμάτων



Συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και



Παρουσίαση θεμάτων από τους συμμετέχοντες

Η εμπλοκή των καταρτιζόμενων στην διενέργεια μελέτης πεδίου, είναι απαραίτητη
μιας και θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να εφαρμόσουν σε
πραγματικές συνθήκες την αποκτηθείσα γνώση. Η εν λόγω εμπειρική μάθηση δίνει
στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αρχίσουν να αναπτύσσουν τις δεξιότητές
τους με άμεσα αποτελέσματα.
Σημειώνεται ότι, για καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευόμενων, είναι προτιμότερο
να τους παρέχονται εκ των προτέρων οι σημειώσεις του μαθήματος.

3.2. Πρακτική εξάσκηση
Η πρακτική εξάσκηση είναι προτιμότερο να υλοποιείται σε μικρές ομάδες, των 3-4
ατόμων ανά ομάδα. Για αποτελεσματική εκπαίδευση, ένας εκπαιδευτής δεν πρέπει να
αναλάβει περισσότερες από 2 ομάδες. Το τεχνικό φυλλάδιο της πρακτικής εξάσκησης
πρέπει να προετοιμάζεται εκ των προτέρων και να δίνεται σε κάθε συμμετέχοντα.
Τα ακόλουθα σημεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για αποτελεσματική κατάρτιση:


Να εξηγείται ο σκοπός και η μεθοδολογία του μαθήματος από πριν



Να δίνονται οδηγίες για τον τρόπο χρήσης των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν



Να δίνεται λεπτομερείς περιγραφεί των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν



Να παρέχεται σε όλους τους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να εφαρμόσουν
τις ασκήσεις.



Να καθοδηγούνται ώστε να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα της εφαρμογής
τους.



Εάν είναι δυνατόν, είναι προτιμότερο όλοι οι συμμετέχοντες να συζητήσουν
και να αναλύσουν τα διάφορα θέματα και τα αποτελέσματα της πρακτικής
εξάσκησης μεταξύ τους

4. Εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία
Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται το εκπαιδευτικό υλικό και τα
εκπαιδευτικά εργαλεία. Παρέχεται ένας οδηγός μελέτης και επιπλέον θεωρητικές
πηγές, συμπεριλαμβανομένων όλων των βασικών γνώσεων για την εγκατάσταση
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας.
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4.1. Εγχειρίδιο για εγκαταστάτες και συντηρητές μικρής
κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας - οδηγός
μελέτης
Το Εγχειρίδιο για εγκαταστάτες και συντηρητές μικρής κλίμακας λεβήτων και
θερμαστρών βιομάζας που έχει ετοιμαστεί για τους σκοπούς του προγράμματος
περιέχει την θεωρία που θα καλυφθεί κατά την διάρκεια του προγράμματος. Το
εγχειρίδιο είναι χωρισμένο σε κεφάλαια όπως φαίνεται στον πίνακα 2.
Επιπλέον, περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από τους εκπαιδευόμενους για επιπρόσθετη μελέτη (προτεινόμενη βιβλιογραφία,
ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις κλπ), χρήσιμους συνδέσμους στο διαδίκτυο (ευρωπαϊκή
και εθνική νομοθεσία, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες για περαιτέρω ανάγνωση, κώδικες
τυποποίησης και πρότυπα ποιότητας, γλωσσάριο και παραπομπές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κεφάλαια εγχειριδίου για εγκαταστάτες και συντηρητές μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εισαγωγή – Εισαγωγικές έννοιες
1.1. Ορισμός βιομάζας
1.2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση βιομάζας
1.3. Τύποι Βιομάζας
1.4. Μονάδες μέτρησης στερεών βιοκαυσίμων
1.5. Σύνθεση και ιδιότητες καυσίμων από ξύλο
Χημικά συστατικά, φυσικές ιδιότητες καυσίμων από ξύλο
2. Εφαρμογές και τύποι βιομάζας
2.1. Εφαρμογή βιομάζας στον οικιακό τομέα
2.2. Καυσόξυλα
2.3. Πυρηνόξυλο
2.4. Θρύμματα ξύλων
2.5. Πελέττες
2.6. Μπριγκέτες
3. Διαδικασία καύσης βιομάζας
3.1. Απευθείας καύσης

3.2. Βασικές διαδικασίες καύσης
Θέρμανση, Ξήρανση, Πυρολιτική αποσύνθεση, Αεριοποίηση του νερού στο καύσιμο,
Οξείδωση
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3.3. Θεωρητικός αέρας

3.4. Περίσσεια αέρα λ
3.5. Ατελής καύση
3.6. Καπναέριο
Μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του άνθρακα, άκαυστοι
υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα σωματίδια
3.7. Περιεκτικότητα σε τέφρα
4. Κατάσταση αγοράς βιομάζας και σχετικές επιδοτήσεις
4.1. Αγορά και χρήση βιομάζας στην Κύπρο
4.2. Ενεργειακό κόστος καυσίμων
4.3. Οικονομική αξιολόγηση επένδυσης
4.4. Σχέδια χορηγιών
5. Νομοθετικό πλαίσιο
5.1. Νομοθεσία περί ΑΠΕ
5.2. Νομοθεσία περί ρύπανσης της ατμόσφαιρας
5.3. Νομοθετικοί περιορισμοί στη χρήση βιομάζας
5.4. Πιστοποίηση λεβήτων
5.5. Ενεργειακή Σήμανση και Οικολογικός Σχεδιασμός
5.6. Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα Στερεών βιοκαυσίμων
6. Τεχνολογίες συστημάτων βιομάζας
6.1 Βασικές αρχές λειτουργίας
6.2 Τοπικά συστήματα θέρμανσης
Ανοιχτά τζάκια, Ενεργειακά τζάκια, Θερμάστρες ξύλου, Θερμάστρες πελλέτας
6.3 Κεντρικά συστήματα θέρμανσης
Λέβητες ξύλου, Λέβητες πελλέτας, Λέβητες θρυμματισμένου ξύλου
6.4 Επιλογή συστήματος βιομάζας ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης
Παράμετροι που επηρεάζουν την επιλογή του συστήματος, παραδείγματα
7. Εξοπλισμός συστημάτων βιομάζας και απαιτήσεις σωστής λειτουργίας
7.1. Κορμός λέβητα
7.2. Καταλύτης
7.3. Σχάρα
7.4. Πυρηνοκαυστήρας
Εστία καύσης, κοχλίας τροφοδοσίας, φυσητήρας
7.5. Δεξαμενή αποθήκευσης
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7.6. Καπνοδόχος
7.7. Όργανα ασφαλείας και ελέγχου
Δοχεία διαστολής, Βαλβίδες ασφαλείας, Υδροστάτης ασφαλείας, ρυθμιστής αέρας
καύσης, ρυθμιστής ελκυσμού καπνοδόχου, βαλβίδα εκτόνωσης, σετ ασφαλείας,
σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
8. Εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας
8.1. Βασικές αρχές εγκατάστασης
8.2. Λεβητοστάσιο
Διαστάσεις, εξαερισμός, Προδιαγραφές
8.3. Υδραυλική εγκατάσταση
Υδραυλικές συνδέσεις, σύνδεση με ανοικτό και κλειστό δοχείο διαστολής, βαλβίδα
ασφαλείας, σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση, θερμομόνωση δικτύου
διανομής
8.4. Καπνοδόχος
8.5. Αποθήκευση (Σιλό)
Αποθήκευση ξύλου, πελλέτας, θρυμματισμένου ξύλου
8.6. Ασφάλεια και υγεία
9. Συντήρηση συστημάτων βιομάζας
9.1. Διαστήματα συντήρησης
Καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία
9.2. Συντήρηση καπνοδόχου
9.3. Συντήρηση κοχλία
9.4. Συντήρηση δοχείων διαστολής
9.5. Συντήρηση μετά από υπερθέρμανση
9.6. Συντήρηση μετά από μακρά διακοπή λειτουργίας
9.7. Ενέργειες μετά από διακοπή ρεύματος
9.8. Μετρήσεις καυσαερίων
Μέτρηση αιθάλης, διοξειδίου του άνθρακα, θερμοκρασία καυσαερίων, αναλυτής
καυσαερίων
10. Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και επιδιόρθωσης
10.1.Τρόπος διάγνωσης βλαβών
10.2. Κατάλογος ελέγχου
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4.2. Σημειώσεις των εκπαιδευτών
Οι σημειώσεις των εκπαιδευτών έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση του Microsoft
PowerPoint για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές στη διδασκαλία. Οι παρουσιάσεις σε
μορφή .ppt έχουν αναπτυχθεί βάσει των περιεχομένων του εγχειριδίου για
εγκαταστάτες και συντηρητές μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας
εστιάζοντας στα βασικά μέρη του κάθε κεφαλαίου.
Θεωρείται ότι οι εκπαιδευτές είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του εγχειριδίου,
επομένως με ευκολία θα χρησιμοποιήσουν τις διαφάνειες σε μορφή ppt. Οι
διαφάνειες είναι ο οδηγός για την ανάπτυξη του θεωρητικού μέρους του
Προγράμματος εκπαίδευσης, ωστόσο, ο εκπαιδευτής μπορεί να εμπλουτίσει το
περιεχόμενο των διαφανειών εάν το θεωρεί απαραίτητο.

4.3. Εκπαιδευτικά βίντεο
Εκπαιδευτικά βίντεο επίδειξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης, τα οποία θα παρουσιάζουν τον τρόπο λειτουργίας των διάφορων
τεχνολογιών συστημάτων βιομάζας, την ολοκληρωμένη διαδικασία της ορθής
εγκατάστασης του συστήματος καθώς και εκπαιδευτικά βίντεο που παρουσιάζουν
διάφορα μέτρα πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, μέτρα αντιμετώπισης επειγόντων
περιστατικών, κανόνες ασφάλειες και υγείας των εργαζομένων και των επισκεπτών.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί φορείς θα πρέπει να ζητήσουν αν
υπάρχει από την εγχώρια βιομηχανία διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο να
παρουσιάζει περιπτώσεις εγκατάστασης του εξοπλισμού των συστημάτων βιομάζας
καθώς και ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης των συστημάτων βιομάζας
προκειμένου να αξιοποιηθεί κατάλληλα.

4.4. Επιπλέον Πηγές
Εξάλλου, οι εκπαιδευτές μπορούν να βρούν στο Εγχειρίδιο για εγκαταστάτες και
συντηρητές μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας (D 2.2/2.3/2.4) και
στην ιστοσελίδα του έργου WE-Qualify μερικές - τις πιο σημαντικές- παραπομπές οι
οποίες θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν στην διδασκαλία μαθημάτων που
καλύπτουν όλες τις πτυχές της θεωρίας και των δεξιοτήτων που πρέπει να
αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Αυτά
περιλαμβάνουν:


Εθνικό πλαίσιο, Εθνικά Πρότυπα, Νομοθεσίες και Κανονισμοί



Διαδικτυακά σεμινάρια, διαθέσιμα σε απευθείας σύνδεση



Βιβλία



Ιστοσελίδες



Βάσεις δεδομένων



Τεχνικά Φυλλάδια και Οδηγίες εγκατάστασης εταιρειών



Εικόνες
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5. Προτεινόμενες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και
εξοπλισμός
Απαιτείται πρακτική εξάσκηση σε εγκαταστάσεις επίδειξης που να συμμορφώνονται
με το πρόγραμμα εκπαίδευσης του WΕ-Qualify. Για τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης θα
πρέπει οι υποψήφιοι εγκαταστάτες να αποκτήσουν τις επαρκείς δεξιότητες
εγκατάστασης και συντήρησης των σχετικών εξοπλισμών και συστημάτων θέρμανσης
λεβήτων και θερμάστρών βιομάζας. Οι υποψήφιοι εγκαταστάτες θα αποκτήσουν τις
απαραίτητες δεξιότητες με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων πρακτικών εργασιών που
θα πραγματοποιούνται σε ειδικά κατασκευασμένες εργαστηριακές υποδομές και
κάτω από πραγματικές συνθήκες που να προσομοιάζουν τα πραγματικά δεδομένα της
αντίστοιχης εργασίας.
Κατά την πρακτική εξάσκηση απαιτείται η χρήση φυλλαδίων με τεχνικά
χαρακτηριστικά των οργάνων μέτρησης και εργαλείων, καθώς επίσης και του
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί. Επίσης απαιτείται η χρήση μέσων ατομικής
προστασίας όπως ειδικός ρουχισμός και ειδικά υποδήματα. Το εργαστήριο θα πρέπει
να είναι ειδικά διαμορφωμένα με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να δίνει
την δυνατότητα στους υποψήφιους εγκαταστάτες να εφαρμόζουν την αποκτηθείσα
γνώση.
Η πρακτική εξάσκηση θα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:


Διενέργεια μελέτης πεδίου:
Η Διενέργεια μελέτης πεδίου θα περιλαμβάνει επισκέψεις των
καταρτιζομένων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις λεβήτων και θερμαστρών
βιομάζας. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο σε: (α) κεντρική
εγκατάσταση λέβητα βιομάζας και (β) εγκατάσταση τοπικής θερμάστρας
βιομάζας



Εγκατάσταση λέβητα και θερμάστρας βιομάζας και βοηθητικών στοιχείων και
διενέργεια ελέγχου του συστήματος:
Στην συγκεκριμένη πρακτική άσκηση οι καταρτιζόμενοι καλούνται να προβούν
σε εγκατάσταση λέβητα και θερμάστρας βιομάζας και να εφαρμόσουν τις
αρχές και τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές που διδάχτηκαν κατά τη
διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Προτεινόμενος εξοπλισμός:
Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης όπου οι καταρτιζόμενοι καλούνται να
προβούν σε εγκατάσταση λέβητα και θερμάστρας βιομάζας θα πρέπει να υπάρχει
διαθέσιμος ο πιο κάτω εξοπλισμός:


Λέβητα/ες βιομάζας με μηχανικό ή χειροκίνητο τροφοδότη



Θερμάστρα/ες βιομάζας με μηχανικό ή χειροκίνητο τροφοδότη



Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων



Θερμαντικά σώματα
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Κυκλοφορητές θερμού νερού



Ολοκληρωμένα συστήματα απαγωγής καυσαερίου



Συστήματα ασφαλείας, ελέγχου και ρύθμισης, (π.χ. εξαεριστικά, βαλβίδες
ασφάλειας, αυτομάτους πλήρωσης, θερμοστάτες, δίοδες, τρίοδες, τετράοδες
βάνες, δοχεία διαστολής, δοχεία αποθήκευσης, κτλ.)



Σιλό και τροφοδότες βιομάζας



Πλήρη σειρά κατασκευαστικών εργαλείων, (π.χ. γαλλικά, γερμανικά κλειδιά,
κόπτες, κτλ)



Αναλώσιμα (π.χ. στεγνωτικά σπειρωμάτων, συλλιπάσματα, κτλ)



Θερμομονωτικά υλικά για τη μόνωση του δικτύου διανομής



Πλήρη σχεδιομελέτη συστήματος κεντρικής θέρμανσης με λέβητα βιομάζας,
κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια εφαρμογής



Πλήρη σχεδιομελέτη συστήματος τοπικής θέρμανσης με θερμάστρα βιομάζας,
κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια εφαρμογής

Πέραν του πιο πάνω εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα κατάλληλα
όργανα μέτρησης όπου οι καταρτιζόμενοι θα προβαίνουν σε μετρήσεις απόδοσης
καύσης και ανάλυσης καυσαερίων, μέτρηση προσδιορισμού του δείκτη αιθάλης,
μέτρηση θερμοκρασίας των καυσαερίων και μετρήσεις ελκυσμού και πίεσης.
Όργανα μέτρησης:


Αναλυτής καυσαερίων



Τρόμπα αιθάλης με κλίμακα αιθάλης και φίλτρα χαρτιού (π.χ. Bacharach)



Θερμόμετρο καυσαερίων 100-500οC



Μετρητής Διοξειδίου του Άνθρακα



Ελκυσιόμετρο (π.χ. Bacharach)

Για τις διαλέξεις στην τάξη απαιτείται ο παρακάτω εξοπλισμός:


Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και projector όπου θα γίνει η παρουσίαση των
διαφανειών από το Powerpoint και χρήση των πολυμέσων.



Πίνακας.



Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που θα δοθεί στους καταρτιζόμενους.



Πρότυπος εξοπλισμός για τους σκοπούς της πρακτικής άσκησης



Προσωπικός Εξοπλισμός Ασφαλείας.



Διαφάνειες.



Μαρκαδόροι.



Όργανα μέτρησης
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Ο παραπάνω κατάλογος δεν είναι ούτε δεσμευτικός ούτε πλήρης και οι εκπαιδευτές
ενδέχεται να προσαρμόσουν και να συμπληρώσουν το υλικό με άλλα διαθέσιμα
προϊόντα. Οι εκπαιδευτικοί φορείς θα πρέπει να επικυρώσουν ότι ο απαραίτητος
εξοπλισμός που έχουν προμηθευθεί εξασφαλίζει την συμμόρφωση με τις μαθησιακές
ανάγκες των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης.

6. Προτεινόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας
Το δείγμα που προτείνεται για το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλαμβάνει 40 ώρες
εκπαίδευσης σε αίθουσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των Εβδομάδων 1 έως 4 και 9
ώρες πρακτικής εκπαίδευσης κατά τις εβδομάδες 5 και 6. (Στο Παράρτημα 2
παρουσιάζεται το προτεινόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας).

7. Πιστοποίηση και αξιολόγηση των εγκαταστατών
7.1. Επισκόπηση της πιστοποίησης των εγκαταστατών
7.1.1.

Σκοπός

Οι θεματικές ενότητες που πρέπει να καλύψει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την
πιστοποίηση των εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας
(δηλαδή ο σκοπός του) περιλαμβάνουν τα εξής:


Παροχή σφαιρικής εικόνας της κατάστασης της αγοράς βιομάζας



Κάλυψη των οικολογικών πτυχών, των βιοκαυσίμων, την εφοδιαστική, την
πυροπροστασία, των σχετικών επιδοτήσεων, τις τεχνικές καύσης, τα
συστήματα ανάφλεξης, των βέλτιστων υδραυλικών λύσεων



Σύγκριση κόστους — κερδών, θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία
καθώς και σχεδιασμό



Εγκατάσταση και τη συντήρηση λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας



Χρησιμοποίηση κατάλληλου εξοπλισμού για τα συστήματα βιομάζας και
απαιτήσεις σωστής λειτουργίας τους



Εντοπισμός βλαβών της εγκατάστασης και επιδιόρθωση



Επαρκή γνώση των τυχόν ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν τις τεχνολογίες
και τα βιοκαύσιμα (π.χ. τα συσσωματώματα βιομάζας) και της εθνικής και της
κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά τη βιομάζα.

Αναλυτικότερα, ο σκοπός του προγράμματος θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό,
εφοδιασμό, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, έλεγχος σωστής λειτουργίας και
παράδοση του συστήματος θέρμανσης, όπου:
Σχεδιασμός νοείται η διαμόρφωση ενός γραπτού πλάνου για την εγκατάσταση του
συστήματος θέρμανσης με βιομάζα. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο
συγκεκριμένων προϊόντων και εξαρτημάτων που θα συνδυάζονται για να
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σχηματίσουν ένα ολοκληρωμένο συστήματος θέρμανσης. Αυτό μπορεί να
περιλαμβάνει επεκτάσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων συστημάτων.
Εγκατάσταση νοούνται οι δραστηριότητες που συνδέονται με την τοποθέτηση, και
διασύνδεση των στοιχείων ενός συστήματος θέρμανσης με βιομάζα.
Θέση σε λειτουργία νοούνται οι δραστηριότητες που απαιτούνται ώστε οι
διασυνδεδεμένες συνιστώσες να λειτουργήσουν ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα
θέρμανσης.
Έλεγχος σωστής λειτουργίας νοούνται οι δραστηριότητες που απαιτούνται για να
εξασφαλιστεί ότι το εγκατεστημένο σύστημα θέρμανσης λειτουργεί βάσει των ορίων
αντοχής, των όρων και των προδιαγραφών του σχεδιασμού και των απαιτήσεων των
κατασκευαστών για το εγκατεστημένο προϊόν.
Παράδοση είναι το σημείο στο οποίο ο έλεγχος σωστής λειτουργίας του συστήματος
έχει ολοκληρωθεί και το σύστημα λειτουργεί βάσει των προδιαγραφών που
συμφωνήθηκαν με τον πελάτη, με αποτέλεσμα το εγκατεστημένο σύστημα,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων πιστοποιητικών/εγγράφων, να
παραδίδεται στον πελάτη.
Η σωστή και έγκαιρη συντήρηση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η συνεχείς
ασφάλεια και απόδοση του εγκατεστημένου συστήματος. Συνεπώς, πληροφορίες
σχετικά με τις απαιτήσεις συντήρησης των εγκατεστημένων συστημάτων θα είναι ένα
απαραίτητο στοιχείο στα πιστοποιητικά/έγγραφα που θα δοθούν στον ιδιοκτήτη του
συστήματος κατά την παράδοση του συστήματος.
7.1.2.

Βασικές προϋποθέσεις

Εκπαιδευτικός φορέας
Ο Φορέας εκπαίδευσης είναι η Υπηρεσία Ενεργειας του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή ιδιωτικός
οργανισμός, ανώτατο επιστημονικό ή άλλο ίδρυμα ή φορέα τεχνικής κατάρτισης ή
σύνδεσμο εγκριμένοι από την Υπηρεσία Ενέργειας. Ο φορέας εκπαίδευσης πρέπει να
διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση προγραμμάτων τεχνικής
κατάρτισης για να διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης για τους εγκαταστάσεις
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας. Στους υποψήφιους
εγκαταστάτες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τους
δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.
Σύμφωνα με το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο φορέας κατάρτισης και ο
εξεταστικός οργανισμός εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών
βιομάζας, ή/και ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων ή/και
γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας και διαδικασία
αξιολόγησης τους) Διάταγμα του 2014, ο Φορέας εκπαίδευσης θα πρέπει:


Να εξασφαλίζει τη συνέχεια και την περιφερειακή ή εθνική κάλυψη του
προγράμματος κατάρτισης



Να διαθέτει την απαραίτητη υποδομή, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων
τεχνικών εγκαταστάσεων πρακτικής εξάσκησης, και ιδίως εργαστηριακό
εξοπλισμό ή ανάλογες εγκαταστάσεις, ώστε η πρακτική κατάρτιση των
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υποψήφιων εγκαταστατών να προσομοιάζει τα πραγματικά δεδομένα της
αντίστοιχης εργασίας


να είναι σε θέση να προσφέρει τη βασική κατάρτιση, η οποία περιλαμβάνει
θεωρητικό και πρακτικό σκέλος, όπως αυτή καθορίζεται στους Κανονισμούς
που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 44(ε) του Νόμου



να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική
γλώσσα, έχει άριστη γνώση της σχετικής βασικής κατάρτισης όπως αυτή
καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 44(ε) και
μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης και
προς το σκοπό αυτό προσκομίζει βιογραφικό σημείωμα για κάθε μέλος του
προσωπικού του που θα διοργανώσει πρόγραμμα κατάρτισης



να προσφέρει βραχύτερους κύκλους επιμόρφωσης επί επίκαιρων θεμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών, νομοθεσιών και προτύπων,
που να επιτρέπουν τη δια βίου μάθηση των εγκαταστατών και το δικαίωμα
τους για ανανέωση της εγγραφής τους στο μητρώο σύμφωνα με τους
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(β) του Νόμου



να διασφαλίζει ότι ο καταρτισμένος εγκαταστάτης είναι σε θέση να τηρεί
όλους τους εφαρμοστέους κώδικες και πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων
αυτών που αφορούν την ενέργεια και την οικολογική σήμανση, καθώς επίσης
και τους κανόνες ασφάλειας και υγείας που συνδέονται με την αντίστοιχη
εργασία

Εξεταστικός οργανισμός
Ο Εξεταστικός Οργανισμός είναι η Υπηρεσία Ενεργειας του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή ιδιωτικός
οργανισμός, ανώτατο επιστημονικό ή άλλο ίδρυμα ή φορέα τεχνικής κατάρτισης ή
σύνδεσμο εγκριμένοι από την Υπηρεσία Ενέργειας. Ο εξεταστικός οργανισμός είναι
υπεύθυνος να διοργανώνει εξετάσεις σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα, η επιτυχία
των οποίων αποτελεί τεκμήριο ότι ο επιτυχών εγκαταστάτης κατέχει τα προσόντα για
να διενεργεί εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας. Ο
εγκαταστάτης ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις θα λαμβάνει βεβαίωση
επιτυχίας στις εξετάσεις και θα μπορεί να εγγραφή στο σχετικό Μητρώο. Τα κριτήρια
που πρέπει να τηρεί ο εξεταστικός οργανισμός όπως καθορίζονται στο περί
Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο φορέας κατάρτισης και ο εξεταστικός οργανισμός
εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, ή/και ηλιακών
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων ή/και γεωθερμικών συστημάτων
μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας και διαδικασία αξιολόγησης τους) Διάταγμα
του 2014 είναι:


να οργανώνει και διεξάγει εξετάσεις λαμβάνοντας υπόψη την εξεταστέα ύλη
που καθορίζεται σε Διάταγμα που εκδίδεται βάσει του άρθρου 43(δ) του
Νόμου
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να διασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων και αξιολογεί τους υποψήφιους
εγκαταστάτες κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο



να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή για έγκριση αναλυτική κατάσταση
υπολογισμού του τέλους εξέτασης που προτίθεται να επιβάλει στους
συμμετέχοντες στην εξέταση



να εξασφαλίζει μέσω της οργανωτικής δομής του, περιλαμβανομένου του
προσωπικού του και των πελατών του, την ανεξαρτησία του από τους
υποψήφιους εγκαταστάτες



να θεσπίζει κανονισμούς και διαδικασίες, οι οποίες να διαχωρίζουν τη
διοργάνωση των εξετάσεων και την αξιολόγηση των υποψηφίων από τις
υπόλοιπες δραστηριότητες του οργανισμού



να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των συνεργαζόμενων οργανισμών δεν
επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα και την αμεροληψία της αξιολόγησης των
υποψήφιων εγκαταστατών



να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα εξαγωγής, γνωστοποίησης και καταχώρησης
σε αρχείο των αποτελεσμάτων των εξετάσεων των υποψήφιων εγκαταστατών,
καθώς και σύστημα διερεύνησης ενστάσεων ή παραπόνων των υποψηφίων



να διασφαλίζει ότι η επιτήρηση των υποψήφιων εγκαταστατών, κατά τη
διάρκεια των εξετάσεων, γίνεται κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται η
επικοινωνία μεταξύ τους



να διασφαλίζει ότι, οι θεματοθέτες και οι εξεταστές γνωρίζουν πολύ καλά την
ελληνική γλώσσα, έχουν άριστη γνώση της σχετικής ορολογίας του
εξεταστικού αντικειμένου, μεγάλη εμπειρία στη θεματοθέτηση και αξιολόγηση
υποψηφίων και δεν έχουν οποιοδήποτε συμφέρον σε σχέση με οποιοδήποτε
υποψήφιο ή ομάδα υποψηφίων, ώστε η αξιολόγηση να είναι αμερόληπτη και
αντικειμενική και προς το σκοπό αυτό προσκομίζει στην αρμόδια αρχή
βιογραφικό σημείωμα για κάθε θεματοθέτη/εξεταστή·



να διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμό ώστε η πρακτική εξέταση
των υποψήφιων εγκαταστατών να προσομοιάζει με τα πραγματικά δεδομένα
της αντίστοιχης εργασίας

Εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευτές είναι απαραίτητοι για τη διδασκαλία των προγραμμάτων εκπαίδευσης
του WE-Qualify καθώς εξασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν το
περιεχόμενο του (θεωρητικό και πρακτικό).
Οι εκπαιδευτές του εκπαιδευτικού προγράμματος εγκατάστασης και συντήρησης
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα
κριτήρια:


να γνωρίζουν πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα



να έχουν άριστη γνώση της σχετικής βασικής κατάρτισης όπως αυτή
καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 44(ε)
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να έχουν μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση προγραμμάτων τεχνικής
κατάρτισης και προς το σκοπό αυτό πρέπει να προσκομίζουν βιογραφικό
σημείωμα στον φορέα εκπαίδευσης



να έχουν γνώση και να είναι εξοικειωμένοι με την διδακτέα ύλη του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος WE-QUALIFY.



να είναι ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά γραπτά και προφορικά στη
γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος και να γνωρίζουν τη σχετική τεχνική
ορολογία.



να έχουν γνώση των βασικών διαδικασιών, των εκπαιδευτικών μεθόδων και
των εγκαταστάσεων του εκπαιδευτικού κέντρου.

Εξεταστές
Για τη διεξαγωγή της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης ο Εξεταστικός Οργανισμός
πρέπει να έχει στο δυναμικό του εξεταστές οι οποίοι:


γνωρίζουν πού καλά την Ελληνική γλώσσα



έχουν άριστη γνώση της σχετικής ορολογίας του εξεταστικού αντικειμένου



έχουν μεγάλη εμπειρία στη θεματοθέτηση και αξιολόγηση υποψηφίων



αξιολογούν αμερόληπτα και αντικειμενικά



έχουν γνώση και να είναι εξοικειωμένοι με την διδακτέα ύλη του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος WE-QUALIFY.



είναι ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά γραπτά και προφορικά στη
γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος και να γνωρίζουν τη σχετική τεχνική
ορολογία.



έχουν γνώση των βασικών διαδικασιών, των εκπαιδευτικών μεθόδων και των
εγκαταστάσεων του εκπαιδευτικού κέντρου.

Εκπαιδευόμενοι
Σύμφωνα με τους κανονισμούς περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας
Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), ΚΔΠ 374/2015, στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν εγκαταστάτες που διαθέτουν τα ακόλουθα
ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική πείρα:


Κανένα ή Απολυτήριο Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Γυμνασίου και 5 χρόνια
σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.



Απολυτήριο Εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου) και 4
χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.



Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής σε σχετικές εργασίες ή απολυτήριο από την Νέα
Σύγχρονη Μαθητεία και 3 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.



Δίπλωμα ή πτυχίο Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο
περιλαμβάνει τόσο θεωρητική εκπαίδευση όσο και πρακτική επαγγελματική
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εξάσκηση, και το οποίο παρέχει στους εγκαταστάτες κατάλληλες δεξιότητες
που αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση σε σχετικές εργασίες και 2 χρόνια
σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας


Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Η σχετική επαγγελματική εμπειρία των υποψήφιων εγκαταστατών θα πρέπει να
βασίζεται σε Υδραυλικές εγκαταστάσεις ή/και εγκαταστάσεις σωληνώσεων ή/και
μηχανική θέρμανσης ή/και τεχνική εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης ή ψύξης.

7.2. Αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων
Η κύρια αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχούς
συμμετοχή τους στο εγκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση που περάσουν
με επιτυχία τις εξετάσεις, που θα διεξαχθούν από εγκριμένο εξεταστικό οργανισμό, θα
λαμβάνουν το πιστοποιητικό του εγκαταστάτη με σκοπό την εγγραφή τους στο
Μητρώο. Η θεωρητική και πρακτική εξέταση/αξιολόγηση για την απόκτηση του
πιστοποιητικού εγκαταστάτη και συντηρητή συστημάτων θέρμανσης λεβήτων και
θερμαστρών βιομάζας θα διεξάγεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (εργαστήρια)
από εγκριμένο εξεταστικό οργανισμό. Η εξεταστέα ύλη στην οποία θα βασίζονται οι
εξετάσεις πρέπει να καλύπτουν τα κυριότερα θέματα της βασικής κατάρτισης, όπως
αυτή καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του άρθρου 44(ε). Η
εξεταστέα ύλη θα πρέπει να περιλαμβάνει την θεματολογία όπως καθορίζεται στον
Κανονισμό Κ.Δ.Π. 443/2013 Παράρτημα Ι.
Η θεωρητική εξέταση θα γίνεται είτε με γραπτές εξετάσεις, είτε με συνεχείς
αξιολογήσεις υπό μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Όσο αφορά την πρακτική
εξέταση ο υποψήφιος εγκαταστάτης θα πρέπει να συμπληρώσει με επιτυχία όλες τις
πρακτικές εργασίες που του ανατίθενται από τον εξεταστή. Σε περίπτωση αποτυχίας
μέρους της πρακτικής εργασίας, ο υποψήφιος θα μπορεί να παρακαθίσει ξανά το
μέρος στο οποίο έχει αποτύχει. Ο υποψήφιος εγκαταστάτης θεωρείται ότι ολοκλήρωσε
με επιτυχία τις εξετάσεις όταν στο κάθε μέρος της εξέτασης, θεωρητικό και πρακτικό,
συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% της βαθμολογίας και η συνολική βαθμολογία και για
τα δύο μέρη είναι τουλάχιστον 70%.

7.3. Σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης των εγκαταστατών και
συντηρητών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, οι υποψήφιοι θα
πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται
για την εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος βιομάζας. Συνεπώς οι υποψήφιοι
πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να:


γνωρίζουν την σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που διέπει την
εγκατάσταση μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας,
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γνωρίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των συστημάτων
βιομάζας καθώς επίσης τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, οικολογική και
ενεργειακή σήμανση για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.



Γνωρίζουν τα επιμέρους μέρη του συστήματος/εξοπλισμού βιομάζας και τον
τρόπο λειτουργίας τους



εφαρμόζουν θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία καθώς και μέτρα
που πρέπει να λαμβάνονται, σύμφωνα με τις Διατάξεις της Νομοθεσίας για
ασφάλεια και υγεία στην εργασία



γνωρίζουν τις σχετικές χορηγίες/επιδοτήσεις των συστημάτων και του
εξοπλισμού θέρμανσης λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας



εκτιμούν το μέγεθος των συστατικών μερών του συστήματος, των συσκευών
και του απαιτούμενου εξοπλισμού



εγκαθιστούν ορθά το σύστημα/εξοπλισμό



κάνουν έλεγχο σωστής λειτουργίας του συστήματος



συντηρούν σωστά το σύστημα και τον εξοπλισμό του



Αναγνωρίζουν τις πιθανές βλάβες ή/και αστοχίες, ή/και παραβλέψεις που
μπορεί να προκύψουν κατά την εγκατάσταση



αντιμετωπίζουν τα σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη
λειτουργία του συστήματος και να εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες λύσεις για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων

7.4. Επιλογή ερωτήσεων και θεμάτων της εξέτασης
Ο εξεταστικός οργανισμός θα πρέπει να προετοιμάζει τις κατάλληλες ερωτήσεις για
τις γραπτές εξετάσεις και τις αντίστοιχες ασκήσεις για τις πρακτικές εξετάσεις, τις
οποίες θα πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή. Στην συνέχεια η αρμόδια αρχή θα
δημιουργή μία βάση δεδομένων με το σύνολο των προτεινόμενων ερωτήσεων,
απαντήσεων και πρακτικών εργασιών από την οποία θα επιλέγονται με τυχαίο τρόπο
οι ερωτήσεις και τα θέματα των εξετάσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων και των
πρακτικών εργασιών μέσα στη βάση δεδομένων, θα πρέπει να είναι ανάλογο με τη
βαρύτητα που δίνεται στις διάφορες ενότητες/θέματα.

8. Αναφορές για τους εκπαιδευτές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική μεθοδολογία και την
διδακτέα ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος εγκατάστασης και συντήρησης
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομαζας, ως μέρος της εκπαίδευσης του
εκπαιδευτή, γίνεται παραπομπή στα ακόλουθα παραδοτέα του προγράμματος WEQualify.


Εκπαιδευτική Μεθοδολογία - διδακτέα ύλη (D2.8)
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Για κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό κατάρτισης και χρήσιμα έγγραφα, τόσο για τους
εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους, παρακαλώ ανατρέξτε στα ακόλουθα:


Εγχειρίδιο εγκαταστάτη
και συντηρητή μικρής κλίμακας λεβήτων και
θερμαστρών βιομάζας (D2.2)



Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων για εγκαταστάτες και συντηρητές μικρής
κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας (D2.3)



Λίστα ελέγχου και πρακτικές συμβουλές για εγκαταστάτες και συντηρητές
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας (D2.4)



Παρουσιάσεις Εκπαιδευτών και σημειώσεις του μαθήματος (D3.2)

Εκτός των προαναφερθέντων, οι εκπαιδευτές μπορούν να βρουν ένα μεγάλο
κατάλογο διαθέσιμων πηγών στο εγχειρίδιο εγκαταστάτης και συντήρησης μικρής
κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας (D2.2), συμπεριλαμβανομένων
χρήσιμων αναφορών που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν κατά την παράδοση των
μαθημάτων. Οι πηγές/αναφορές καλύπτουν όλες τις πτυχές των θεματικών ενοτήτων
και δεξιοτήτων τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη
διάρκεια της κατάρτισης.
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Παράρτημα 1. Διδακτέα ύλη και πίνακας με τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Μέθοδος εκπαίδευσης (ώρες): Αίθουσα διδασκαλίας (1)

Υποενότητες

1.1 Μετάδοση θερμότητας

Επίπεδο γνώσεων

Επίπεδο Δεξιοτήτων

Να είναι σε θέση να γνωρίζει…

Να είναι σε θέση να…



Τους βασικούς μηχανισμούς μετάδοσης της θερμότητας και τους
παράγοντες που τους καθορίζουν



Χαρακτηρίσει πηγές θερμότητας ως προς τον τρόπο μετάδοσης

Τις μονάδες του διεθνούς συστήματος μονάδων
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των στερεών βιοκαυσίμων

που



Γνωρίζει τις μονάδες μέτρησης των στερεών βιοκαυσίμων



Τους παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό απόδοσης μιας
συσκευής



Υπολογίζει το βαθμό απόδοσης μιας συσκευής



Τις έννοιες του έργου και της ισχύος



Αποκτήσει τις βασικές γνώσεις



Αντιλαμβάνεται τις διαφορές
δευτερογενούς ενέργειας



Αντιλαμβάνεται την έννοια της θερμογόνου δύναμης

1.2 Μονάδες μέτρησης στερεών 
βιοκαυσίμων
1.3 Βαθμός απόδοσης
1.4 Έργο και ισχύς
1.5 Πρωτογενής,
ενέργεια

δευτερογενής 

1.6 Θερμογόνος δύναμη



Τη διαφορά μεταξύ της πρωτογενούς και δευτερογενούς ενέργειας
Την έννοια της θερμογόνου δυνάμεως και τα χαρακτηριστικά των
καυσίμων που την καθορίζουν

μεταξύ

πρωτογενούς

και

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Μέθοδος εκπαίδευσης (ώρες): Αίθουσα διδασκαλίας (1)
2.1 Ορισμός βιομάζας
2.2 Πλεονεκτήματα
και
μειονεκτήματα από τη χρήση
βιομάζας
2.3 Τύποι Βιομάζας
2.4 Σύνθεση
και
ιδιότητες
καυσίμων από ξύλο



Το τι είναι βιομάζα και από πού προέρχεται



Κατανοεί το τι είναι βιομάζα



Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την
χρήση της βιομάζας σε σύγκριση με άλλα καύσιμα



Ξεχωρίσει και να επεξηγεί τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις
της χρήσης βιομάζας



Τους διάφορους τύπους βιομάζας



Συγκρίνει διάφορους τύπους βιομάζας



Για κάθε τύπο βιομάζας την σύνθεση και τις ιδιότητές τους



Συσχετίσουν την κάθε ιδιότητα των καυσίμων με τη χρήση για την
οποία προορίζεται
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2.5 Εφαρμογή βιομάζας στον 
οικιακό και εμπορικό τομέα
2.6 Διαδικασία καύσης βιομάζας 

Τις διάφορες εφαρμογές της βιομάζας στον οικιακό τομέα και
εμπορικό τομέα
Της συνθήκες καύσης που απαιτούνται



Τα προϊόντα της καύσης



Τις απατήσεις που πρέπει να πληρούνται για την τέλεια καύση



Τον θεωρητικό αέρα και την περίσσεια αέρα




Το μηχανισμό της διεργασίας καύσης της βιομάζας
Τις θερμοχημικές διεργασίες μετατροπής της βιομάζας



Συμβουλεύει πιθανούς πελάτες σχετικά με της διάφορες
εφαρμογές βιομάζας






Κατανοεί τις θερμοχημικές διεργασίες μετατροπής της βιομάζας
Γνωρίζει τις επιπτώσεις των κυριότερων ατμοσφαιρικών ρύπων
Γνωρίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρη καύση
Υπολογίζει την απαραίτητη ποσότητα αέρα (οξυγόνου) που
απαιτείται για την πλήρη καύση

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Μέθοδος εκπαίδευσης (ώρες): Αίθουσα διδασκαλίας (2)
3.1 Αγορά και χρήση βιομάζας 

στην Κύπρο
3.2 Ενεργειακό κόστος καυσίμων
3.3 Οικονομική
επένδυσης

3.4 Σχέδια χορηγιών



Την κατάσταση αγοράς βιομάζας στην Κύπρο
Την κατάσταση αγοράς συστημάτων θέρμανσης με βιομάζα
Την τιμή αγοράς διάφορων καυσίμων με το αντίστοιχο ενεργειακό
τους κόστος

αξιολόγηση


Το κόστος καυσίμων



Το αρχικό κόστος της επένδυσης



Αναλύει την κατάσταση αγοράς και χρήση βιομάζας στην Κύπρο



Υπολογίζει το ενεργειακό κόστος καυσίμων



Υπολογίζει το ετήσιο κόστος κατανάλωσης ενός καυσίμου



Προβαίνει σε οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης



Συγκρίνει διάφορα συστήματα θέρμανση με βιομάζα με βάση τα
οικονομικά και ενεργειακά κριτήρια



Προβαίνει σε χρήσιμα συμπεράσματα μετά από σύγκριση
συστημάτων θέρμανσης με βιομάζα



Εκτιμά την συμφέρουσα από πλευράς κόστους επένδυση.



Υπολογίζει την πιθανή εξοικονόμηση που θα επιφέρει η επένδυση



Υπολογίζει το χρόνο αποπληρωμής της επένδυσης



Πού μπορεί να βρει σχέδια χορηγιών για συστήματα θέρμανσης με
βιομάζα



Συμβουλεύει πιθανούς πελάτες για το πώς θα προχωρήσουν με
κάποιο σχέδιο χορηγιών



Τα πιθανά σχέδια χορηγιών που μπορεί να υπάρχουν



Γνωρίζει τις πρόνοιες των σχεδίων χορηγιών
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Μέθοδος εκπαίδευσης (ώρες): Αίθουσα διδασκαλίας (5)



Πού μπορεί να βρει την κυπριακή νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές
οδηγίες
Τους νόμους και τα διατάγματα της Κυπριακής Δημοκρατίας που
αφορούν τη χρήση και τη διάδοση της χρήση ΑΠΕ

4.2 Νομοθεσία περί ρύπανσης 
της ατμόσφαιρας

Τους νόμους και τα διατάγματα της Κυπριακής Δημοκρατίας που
άπτονται της ρύπανσης της ατμόσφαιρας
Ποιες οι ευθύνες του εγκαταστάτη

4.3 Νομοθετικοί περιορισμοί στη 
χρήση βιομάζας

Τους νόμους και τα διατάγματα της Κυπριακής Δημοκρατίας που
αφορούν περιορισμούς στη χρήση βιομάζας




Τους κανονισμούς και οδηγίες που αφορούν την πιστοποίηση των
λεβήτων
Τι είναι σήμανση CE



Τι είναι δήλωση συμμόρφωσης



Τι είναι πιστοποιητικό συμμόρφωσης



Την ορολογία της ενεργειακής σήμανσης και του οικολογικού
σχεδιασμού
Τους κανονισμούς και οδηγίες που αφορούν την Ενεργειακή
Σήμανση και Οικολογικό Σχεδιασμό
Τις ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν την
ενεργειακή απόδοση και τις εκπομπές των συστημάτων σύμφωνα με
τους κανονισμούς
Τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα των στερεών βιοκαυσίμων
Τις απαιτήσεις του προτύπου EN303-5:2012

4.1 Νομοθεσία περί ΑΠΕ



4.4 Πιστοποίηση λεβήτων

4.5 Ενεργειακή Σήμανση και
Οικολογικός Σχεδιασμός



4.6 Διεθνή
και
πρότυπα

Ευρωπαϊκά 
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Κατανοεί την ορολογία της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση και τη
διάδοση της χρήση ΑΠΕ
Συμβουλέψουν πιθανούς πελάτες σχετικά με τις απαιτήσεις της
νομοθεσίας
Κατανοεί την ορολογία της νομοθεσίας που άπτονται της
ρύπανσης της ατμόσφαιρας
Συμβουλέψει πιθανούς πελάτες σχετικά με τις απαιτήσεις της
νομοθεσίας



Κατανοεί την ορολογία των περιορισμών για την χρήση της
βιομάζας




Κατανοεί την σημασία της πιστοποίησης
Συμβουλέψει πιθανούς πελάτες σχετικά με τις απαιτήσεις της
νομοθεσίας




Κατανοεί την ορολογία της ενεργειακής σήμανσης και του
οικολογικού σχεδιασμού
Συμβουλέψει πιθανούς πελάτες σχετικά με τις απαιτήσεις της
νομοθεσίας




Κατανοεί την σημασία των προτύπων
Συμμορφώνεται σύμφωνα με τα πρότυπα
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ)
Μέθοδος εκπαίδευσης (ώρες): Αίθουσα διδασκαλίας (5)


5.1 Βασικές αρχές λειτουργίας



5.2 Τοπικά
θέρμανσης

συστήματα

5.3 Κεντρικά
θέρμανσης

συστήματα 



Τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων καύσης βιομάζας

Τα είδη και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων τοπικής θέρμανσης






Τα είδη και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων κεντρικής
θέρμανσης



Κατανοεί τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων καύσης
βιομάζας
Υπολογίζει το βαθμό απόδοσης των συστημάτων καύσης βιομάζας
Συγκρίνει διαφορετικά συστήματα τοπικής θέρμανσης και να
προτείνει το βέλτιστο ανάλογα από τη χρήση που θα έχει
Συσχετίσει την απόδοση του κάθε συστήματος τοπικής θέρμανσης
με το κόστος του και τη διάρκεια ζωής του
Συγκρίνει διαφορετικά συστήματα κεντρικής θέρμανσης και να
προτείνει το βέλτιστο ανάλογα από τη χρήση που θα έχει
Συσχετίσει την απόδοση του κάθε συστήματος κεντρικής
θέρμανσης με το κόστος του και τη διάρκεια ζωής του

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ)
Μέθοδος εκπαίδευσης (ώρες): Αίθουσα διδασκαλίας (2)


6.1 Παράμετροι που επηρεάζουν

την επιλογή του συστήματος

6.2 Παραδείγματα





Τις παραμέτρους που επηρεάζουν την επιλογή του συστήματος
θέρμανση με βιομάζα
Τον τρόπο επιλογής συστήματος θέρμανσης με βιομάζα για την
κάλυψη των αναγκών θέρμανσης χώρο ή/και κτιρίου
Το κόστος καυσίμων
Το αρχικό κόστος της επένδυσης
Τα πιθανά σχέδια χορηγιών που μπορεί να υπάρχουν



Συμβουλέψει πιθανούς πελάτες για την καλύτερη επιλογή
συστήματος βιομάζας ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης του κτηρίου




Προβαίνει σε οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης
Συγκρίνει διάφορα συστήματα θέρμανση με βιομάζα με βάση τα
οικονομικά και ενεργειακά κριτήρια
Προβαίνει σε χρήσιμα συμπεράσματα μετά την σύγκριση
συστημάτων θέρμανσης με βιομάζα



ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ)
Μέθοδος εκπαίδευσης (ώρες): Αίθουσα διδασκαλίας (3)


Διακρίνει τη τυπική δομή και τα χαρακτηριστικά του κορμού του
λέβητα

Τη δομή και τη λειτουργία του καταλύτη



Κατανοεί τη λειτουργία του καταλύτη

Τα είδη σχαρών που χρησιμοποιούνται στα συστήματα καύσης
βιομάζας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους



Συγκρίνει τα διάφορα είδη σχαρών

7.1 Κορμός λέβητα



Τα κύρια συστατικά μέρη του κορμού του λέβητα

7.2 Καταλύτης




7.3 Σχάρα
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Τα μέρη που αποτελείται ο πυρηνκαυστήρας και ο τρόπος
λειτουργίας τους



Κατανοεί τη λειτουργία του πυρηνκαυστήρα

7.5 Δεξαμενή αποθήκευσης



Τη δομή και το τρόπο λειτουργίας της δεξαμενής αποθήκευσης



Κατανοεί τη λειτουργία της δεξαμενής αποθήκευσης

7.6 Καπνοδόχος



Τη δομή και το τρόπο λειτουργίας της καπνοδόχου




Διακρίνει τη δομή και τα χαρακτηριστικά της καπνοδόχου
Κατανοεί τη λειτουργία της καπνοδόχου



Κατανοεί τη σημασία και τη λειτουργία όλων των οργάνων
ασφαλείας και ελέγχου

7.4 Πυρηνοκαυστήρας

7.7 Όργανα
ελέγχου

και 

ασφαλείας

Τα όργανα ασφαλείας και ελέγχου που υπάρχουν και ο τρόπος
λειτουργίας τους

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ)
Μέθοδος εκπαίδευσης (ώρες): Αίθουσα διδασκαλίας (3)



8.1 Δοχείο διαστολής






8.2 Βαλβίδα ασφαλείας

8.3 Ρυθμιστής του αέρα καύσης 

(ρυθμιστής ανάφλεξης)
της 

8.4 Διάταξη
ασφαλείας
διαδικασίας



8.5 Θερμόμετρο - Μανόμετρο
8.6 Εξοπλισμός γεμίσματος και
εκκένωσης
8.7 Ρυθμιστής
καμινάδα

ελκυσμού

στην










Ποιες οι διαφορές κλειστού και ανοικτού δοχείου διαστολής
Τις περιπτώσεις που γίνεται εγκατάσταση κλειστού δοχείου
διαστολής
Τις περιπτώσεις που γίνεται εγκατάσταση ανοιχτού δοχείου
διαστολής
Τη χρήση και λειτουργία του δοχείου διαστολής
Τη χρήση και λειτουργία της βαλβίδας ασφαλείας
Τον τρόπο και την θέση εγκατάστασης της βαλβίδας ασφαλείας





Γνωρίζει την σωστή θέση εγκατάστασης του δοχείου διαστολής
Γνωρίζει τις περιπτώσεις που γίνεται εγκατάσταση κλειστού ή
ανοιχτού δοχείου διαστολής
Κατανοεί την σημασία του δοχείου διαστολής




Γνωρίζει την σωστή θέση εγκατάστασης της βαλβίδας ασφαλείας
Κατανοεί την σημασία της βαλβίδας ασφαλείας

Τη χρήση και λειτουργία του ρυθμιστή αέρα καύσης
Τον τρόπο και την θέση εγκατάστασης του ρυθμιστή αέρα καύσης




Γνωρίζει την σωστή θέση του ρυθμιστή αέρα καύσης
Κατανοεί την σημασία του ρυθμιστή αέρα καύσης

Τη χρήση και λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας
Τον τρόπο και την θέση εγκατάστασης των διατάξεων ασφαλείας



Γνωρίζει την σωστή θέση εγκατάστασης των διατάξεων ασφαλείας

Τη χρήση και λειτουργία του θερμομέτρου και μανομέτρου
Τον τρόπο και την θέση εγκατάστασης του θερμομέτρου και
μανόμετρου
Τη χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού γεμίσματος και εκκένωσης
Τον τρόπο και την θέση εγκατάστασης του εξοπλισμού γεμίσματος
και εκκένωσης
Τι είναι ο ελκυσμός
Πως ρυθμίζεται ο ελκυσμός στην καπνοδόχο
Τη χρησιμότητα και τον τρόπο ρύθμισης του ελκυσμού στην
καπνοδόχο
Τον τρόπο και την θέση εγκατάστασης του ρυθμιστή ελκυσμού





Γνωρίζει την σωστή θέση εγκατάστασης των θερμομέτρων και
μανομέτρων
Κατανοεί την σημασία του θερμομέτρου και μανομέτρου
Γνωρίζει την σωστή θέση εγκατάστασης του εξοπλισμού
γεμίσματος και εκκένωσης
Κατανοεί την σημασία του εξοπλισμού γεμίσματος και εκκένωσης





Γνωρίζει την σωστή θέση εγκατάστασης του ρυθμιστή ελκυσμού
Υπολογίζει τον ελκυσμό της καπνοδόχου
Κατανοεί την σημασία του ρυθμιστή ελκυσμού
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜAΤΩΝ ΒΙΟΜAΖΑΣ (ΛΕΒHΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ)
Μέθοδος εκπαίδευσης (ώρες): Αίθουσα διδασκαλίας (5)


Τις βασικές αρχές εγκατάστασης του κάθε συστήματος θέρμανσης
με λέβητα και θερμάστρα βιομάζας



Κατανοεί τις βασικές αρχές εγκατάστασης του κάθε συστήματος
θέρμανσης με λέβητα και θερμάστρα βιομάζας

9.2 Λεπτομέρειες για τον τρόπο 
εγκατάστασης αναλόγως του 
συστήματος


Τις τεχνολογίες λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας για θέρμανση
κατοικιών
Τους τρόπους σύνδεσης του συστήματος θέρμανσης
Όλα τα διαθέσιμα όργανα ασφαλείας
Πως πραγματοποιούνται οι υδραυλικές συνδέσεις
Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφορετικών
συστημάτων θέρμανσης
Τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και τις απαιτήσεις της
εγκατάστασης
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την μόνωση του συστήματος







Επιλέξει το κατάλληλο σύστημα θέρμανσης ανάλογα με τις
ανάγκες του κτιρίου
Διακρίνει απώλειες και σφάλματα του συστήματος
Μονώνει κατάλληλα το σύστημα θέρμανσης
Προστατεύει τον εξοπλισμό πριν την εγκατάστασή του
Να υπολογίσει το κόστος της εγκατάστασης
Να υπολογίσει το κόστος των εργασιών
Επεξηγεί τη χρήση της εγγύησης
Εφαρμόσει όλα τα απαιτούμενα στάδια για εγκατάσταση του
συστήματος θέρμανσης
Εγκαταστήσει σωστά της υδραυλικές συνδέσεις της εγκατάστασης
Εγκαταστήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας
Επιλέξει τον κατάλληλο εξοπλισμό αναλόγως του συστήματος



Εγκαταστήσει την κατάλληλη σήμανση στο χώρο εργασίας



Δώσει τις σωστές οδηγίες σε άλλα άτομα που βρίσκονται στο χώρο
εργασίας



Προβαίνει σε γραπτή εκτίμηση κινδύνων



Λήψη μέτρων για ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την διάρκεια
της εγκατάστασης

9.1 Βασικές αρχές εγκατάστασης






9.3 Ασφάλεια και υγεία











Λεπτομέρειες
συστήματος



Τη νομοθεσία και κανονισμούς που διέπουν την ασφάλεια και Υγεία
στην εργασία



Ποιες είναι οι ευθύνες του εργοδότη



Ποιες οι ευθύνες του εγκαταστάτη



Ποιες σημάνσεις τοποθετούνται στο χώρο εργασίας



Πώς πραγματοποιείται η σωστή διακίνηση φορτίων



Λαμβάνει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων



Πώς πραγματοποιείται η ασφαλής εργασία σε ύψος, πρόληψη
πτώσης και προστασία από τυχόν πτώσεις



Χρησιμοποιεί σωστά τον εξοπλισμό ασφαλείας



Τον προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας



Διατηρεί καθαρό τον εξοπλισμό ασφαλείας



Συντηρεί τον εξοπλισμό ασφαλείας

για

τον

τρόπο

εγκατάστασης

αναλόγως του

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ)
Μέθοδος εκπαίδευσης (ώρες): Αίθουσα διδασκαλίας (2)
10.1 Διαστήματα συντήρησης
10.2 Συντήρηση καπνοδόχου



Τα διαστήματα συντήρησης που χρειάζονται τα διάφορα μέρη του
συστήματος θέρμανσης



Ετοιμάζει και να οργανώνει πρόγραμμα συντήρησης για το
σύστημα



Τη σημασία για συντήρηση της καπνοδόχου



Γνωρίζει και να εφαρμόζει όλα τα στάδια για την συντήρηση της
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10.3 Συντήρηση κοχλία

10.4 Συντήρηση
διαστολής

10.5 Συντήρηση
μετά
υπερθέρμανση

Τον τρόπο λειτουργίας της καπνοδόχου



Τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση



Χρησιμοποιεί σωστά τον εξοπλισμό για την συντήρηση της
καπνοδόχου



Τη σημασία για συντήρηση του κοχλία





Τον τρόπο λειτουργίας του κοχλία

Γνωρίζει και να εφαρμόζει όλα τα στάδια για την συντήρηση του
κοχλία



Τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση



Χρησιμοποιεί σωστά τον εξοπλισμό για την συντήρηση του κοχλία

Τη σημασία για συντήρηση του δοχείου διαστολής



Γνωρίζει και να εφαρμόζει όλα τα στάδια για την συντήρηση του
δοχείου διαστολής



Χρησιμοποιεί σωστά τον εξοπλισμό για την συντήρηση του
δοχείου διαστολής



Γνωρίζει και να εφαρμόζει όλα τα στάδια για την συντήρηση του
συστήματος μετά από υπερθέρμανση



Χρησιμοποιεί σωστά τον εξοπλισμό για την συντήρηση του
συστήματος μετά από υπερθέρμανση



Γνωρίζει και να εφαρμόζει όλα τα στάδια για την συντήρηση του
συστήματος μετά από μακρά διακοπή λειτουργίας



Χρησιμοποιεί σωστά τον εξοπλισμό για την συντήρηση του
συστήματος μετά από μακρά διακοπή λειτουργίας



Γνωρίζει και να εφαρμόζει όλα τα στάδια για την συντήρηση του
συστήματος μετά από διακοπή ρεύματος



Χρησιμοποιεί σωστά τον εξοπλισμό για την συντήρηση του
συστήματος μετά από διακοπή ρεύματος



Χρησιμοποιεί ορθά τα όργανα μέτρησης



Εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα μέσα από τις μετρήσεις



Λαμβάνει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων



Συντηρεί τα όργανα μέτρησης



Προβαίνει σε γραπτή εκτίμηση κινδύνων



Λήψη μέτρων για ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την διάρκεια
της συντήρησης

δοχείων 


Τον τρόπο λειτουργίας του δοχείου διαστολής



Τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση

από 

συντήρηση

του

συστήματος

μετά

Τα αίτια μετά από υπερθέρμανση



Τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση



10.7 Ενέργειες μετά από διακοπή 
ρεύματος

10.9 Ασφάλεια και Υγεία

Τη σημασία για
υπερθέρμανση



10.6 Συντήρηση μετά από μακρά 
διακοπή λειτουργίας

10.8 Μετρήσεις

καπνοδόχου



από

Τη σημασία για συντήρηση του συστήματος μετά από μακρά
λειτουργία
Τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση
Τη σημασία για συντήρηση του συστήματος μετά από διακοπή
ρεύματος



Τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση



Όλα τα όργανα μέτρησης



Πως πραγματοποιούνται μετρήσεις για κάθε όργανο μέτρησης



Πραγματοποιεί
καυσαερίων,



Πραγματοποιεί μέτρηση προσδιορισμού του δείκτη αιθάλης,



Πραγματοποιεί μέτρηση θερμοκρασίας των καυσαερίων



Πραγματοποιεί μετρήσεις ελκυσμού και πίεσης



Ποιοι είναι οι κίνδυνοι κατά την διάρκεια της συντήρησης



Πώς πραγματοποιείται η σωστή απενεργοποίηση του συστήματος



Πώς πραγματοποιείται η σωστή επανεκκίνηση του συστήματος



Πώς πραγματοποιείται η ασφαλής εργασία

μετρήσεις

απόδοσης

καύσης

και
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Δημιουργεί χώρο προστασίας γύρω από την εγκατάσταση

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ (ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ)
Μέθοδος εκπαίδευσης (ώρες): Αίθουσα διδασκαλίας (2)
11.1 Τρόπος διάγνωσης βλαβών

11.2 Κατάλογος ελέγχου



Όλα τα πιθανά προβλήματα και σφάλματα μπορούν να προκύψουν
κατά την διάρκεια και μετά την εγκατάσταση του συστήματος



Τον τρόπο διάγνωσης και επίλυσης των βλαβών που θα προκύψουν



Πως χρησιμοποιείται ο κατάλογος ελέγχου



Μπορεί να συνδέσει κάποια συνέπεια με το πιθανό πρόβλημα που
την έχει δημιουργήσει και να προτείνει την αντιμετώπιση
προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν



Χρησιμοποιεί τον κατάλογο ελέγχου ως συμβουλευτικό μέσο για
να ελέγχει την εγκατάσταση του συστήματος και κατά πόσο έχουν
τηρηθεί όλες οι απαραίτητες οδηγίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ
Μέθοδος εκπαίδευσης (ώρες): Εργαστήριο (3)
1.1 Διενέργεια μελέτης πεδίου




τον τρόπο επιλογής και εγκατάστασης του εξοπλισμού και των
συσκευών σε συστήματα με λέβητα και θερμάστρα βιομάζας



τον τρόπο ρύθμισης και λειτουργίας των συστημάτων με λέβητα και
θερμάστρα βιομάζας

αναγνωρίζει τη σωστή εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία του
εξοπλισμού στα συστήματα βιομάζας με λέβητα και θερμάστρα

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μέθοδος εκπαίδευσης (ώρες): Εργαστήριο (6)
1.1 Εγκατάσταση λέβητα και
θερμάστρας βιομάζας και 
βοηθητικών στοιχείων και
διενέργεια
ελέγχου
του
συστήματος

τον ορθό τρόπο κατασκευής, ελέγχου, ρύθμισης και θέση σε
ασφαλή λειτουργία των συστημάτων με λέβητα και θερμάστρα
βιομάζας.
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Παράρτημα 2. Πίνακας προτεινόμενου προγράμματος διδασκαλίας
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 - ΜΕΡΑ 1: 4 ώρες (αίθουσα διδασκαλίας: 4 ώρες/240λεπτά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΙ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
(Αίθουσα διδασκαλίας 1 ώρα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
(Αίθουσα διδασκαλίας 1 ώρες)

Ώρες/λεπτά

Θεματική ενότητα

Βασικά Σημεία Εκμάθησης

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
10 λεπτά

1.1 Μετάδοση
θερμότητας

Μεθόδους
μετάδοσης
θερμότητας,
διεύθυνση ροής θερμότητας, συντελεστής
θερμικής αγωγής

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
10 λεπτά

1.2 Μονάδες μέτρησης
στερεών
βιοκαυσίμων

Μονάδες
μέτρησης
βιοκαυσιμων,

1.3 Βαθμός απόδοσης

Βαθμός απόδοσης συστήματος θέρμανσης
με βιομάζα, αιτίες που επηρεάζουν τον
βαθμό απόδοσης

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
10 λεπτά

στερεών

Εκπαιδευτικό υλικό/
εργαλεία

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Άλλοι απαραίτητοι
πόροι/εργαλεία
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
Υπολογιστική, στυλό,
χαρτί

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Παράγοντες
επηρεασμού
θερμογόνου
δύναμης, χαρακτηριστικά καυσίμων που
καθορίζουν την θερμογόνο δύναμη,
ανώτερη και κατώτερη θερμογόνος δύναμη

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

2.1 Ορισμός βιομάζας

Ορισμός βιομάζας, εισαγωγή στην βιομάζα

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

2.2 Πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα από
τη χρήση βιομάζας

Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις χρήσης
βιομάζας

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

2.3 Τύποι βιομάζας

Διάφοροι τύποι βιομάζας, χαρακτηριστικά
τους, μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του
κάθε τύπου βιομάζας

Διάλεξη
Επίδειξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή
Δείγματα βιομάζας

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
10 λεπτά

1.4 Έργο και ισχύς

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
10 λεπτά

1.5 Πρωτογενής
δευτερογενής
ενέργεια

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
10 λεπτά

1.6 Θερμογόνος
δύναμη

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
5 λεπτά
Αίθουσα
Διδασκαλίας:
10 λεπτά
Αίθουσα
Διδασκαλίας:
15 λεπτά

των

Τρόπος
διδασκαλίας

Υπολογισμός έργου και ισχύς

και

Μετατροπή σε πρωτογενή ενέργεια,
διαφορά πρωτογενούς και δευτερογενούς
ενέργειας
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Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
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Αίθουσα
Διδασκαλίας:
10 λεπτά

2.4 Σύνθεση και
ιδιότητες καυσίμων
από ξύλο

Χημική σύσταση και φυσικές ιδιότητες
καυσίμων από ξύλο

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
20 λεπτά

2.5 Χρήση και
εφαρμογή
βιομάζας στον
οικιακό και
εμπορικό τομέα

Κυριότερες εφαρμογές βιομάζας

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
40 λεπτά

3.1 Αγορά και χρήση
βιομάζας
στην
Κύπρο

Κατάσταση
αγοράς
βιομάζας
και
συστημάτων θέρμανσης με βιομάζα στην
Κύπρο

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
20 λεπτά

3.2 Ενεργειακό κόστος
καυσίμων

Σύγκριση
τιμών
αγοράς
διάφορων
καυσίμων,
υπολογισμός
ενεργειακού
κόστους καυσίμων

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
40 λεπτά

3.3 Οικονομική
αξιολόγηση
επένδυσης

Ετοιμασία οικονομικής αξιολόγησης, χρόνος
αποπληρωμής της επένδυσης, συμβουλές
εξοικονόμησης ενέργειας

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
20 λεπτά

3.4 Σχέδια χορηγιών

Απαιτήσεις σχεδίων χορηγιών

Διάλεξη

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
Υπολογιστική, στυλό,
χαρτί
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
Υπολογιστική, στυλό,
χαρτί
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1- ΜΕΡΑ 2: 5 ώρες (αίθουσα διδασκαλίας: 5ώρες/300 λεπτά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
(Αίθουσα διδασκαλίας 5 ώρες)

Ώρες/λεπτά

Θεματική ενότητα

Βασικά Σημεία Εκμάθησης

Τρόπος
διδασκαλίας

Εκπαιδευτικό υλικό/
εργαλεία

Κυπριακή
Νομοθεσία,
Κανονισμοί,
Ευρωπαϊκές οδηγίες, εργατικό δυναμικό

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
45 λεπτά

4.1 Νομοθεσία
ΑΠΕ

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
40 λεπτά

4.2 Νομοθεσία
περί
ρύπανσης
της
ατμόσφαιρας

Κυπριακή
Νομοθεσία,
Ευρωπαϊκές οδηγίες

Αίθουσα
Διδασκαλίας:

4.3 Νομοθετικοί
περιορισμοί
στη
χρήση βιομάζας

Κυπριακή
Νομοθεσία,
Κανονισμοί,
Ευρωπαϊκές οδηγίες, Όρια εκπομπών

περί

Κανονισμοί,
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πόροι/εργαλεία
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40 λεπτά
Αίθουσα
Διδασκαλίας:
40 λεπτά

4.4 Πιστοποίηση
λεβήτων

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
45 λεπτά

4.5 Ενεργειακή
Σήμανση
Οικολογικός
Σχεδιασμός

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
90 λεπτά

4.6 Διεθνή
Ευρωπαϊκά
πρότυπα

Σήμανση CE, δήλωση συμμόρφωσης,
πιστοποιητικό συμμόρφωσης

και

και

κανονισμοί και οδηγίες, απαιτήσεις
οικολογικού σχεδιασμού για
την
ενεργειακή απόδοση και τις εκπομπές των
συστημάτων
Τεχνικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για
τα στερεά βιοκαύσιμα, σειρά προτύπων EN
ISO 17225, προδιαγραφές σύμφωνα με το
πρότυπο EN303-5:2012

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις
εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2 - ΜΕΡΑ 3: 5 ώρες (αίθουσα διδασκαλίας: 5 ώρες/300λεπτά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ)
(Αίθουσα διδασκαλίας 5 ώρες)

Ώρες/λεπτά

Θεματική ενότητα

Βασικά Σημεία Εκμάθησης

Τρόπος
διδασκαλίας

Εκπαιδευτικό υλικό/
εργαλεία

Άλλοι απαραίτητοι
πόροι/εργαλεία

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
45 λεπτά

5.1 Διαδικασία καύσης
βιομάζας

Απευθείας καύση, βασικές διαδικασίες,
θεωρητικός αέρας, περίσσεια αέρα, ατελής
καύση, καυσαέρια, περιεκτικότητα σε
τέφρα

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
30 λεπτά

5.2 Βασικές
λειτουργίας

Αρχή λειτουργίας των
θέρμανσης με βιομάζα

συστημάτων

Διάλεξη
Επίδειξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
90 λεπτά

5.3 Τοπικά συστήματα
θέρμανσης

θέρμανσης,
συστημάτων
τοπικών

Διάλεξη
Επίδειξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
90 λεπτά

5.4 Κεντρικά
συστήματα
θέρμανσης

Είδη συστημάτων τοπικής
χαρακτηριστικά
τοπικών
θέρμανσης,
εφαρμογές
συστημάτων θέρμανσης
Είδη συστημάτων κεντρικής
χαρακτηριστικά κεντρικών
θέρμανσης,
εφαρμογές
συστημάτων θέρμανσης

θέρμανσης,
συστημάτων
κεντρικών

Διάλεξη
Επίδειξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
45 λεπτά

5.5 Επιλογή
συστήματος
ανάλογα με τις
ανάγκες χρήσης

Σωστή επιλογή συστήματος ανάλογα με τις
ανάγκες χρήσης

Διάλεξη
Επίδειξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

αρχές
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2 - ΜΕΡΑ 4: 5 ώρες (αίθουσα διδασκαλίας: 5 ώρες/300λεπτά)
Θεματική ενότητα
Παράμετροι
επηρεάζουν
επιλογή
συστήματος

που
την
του

Τρόπος
διδασκαλίας

Εκπαιδευτικό
εργαλεία

υλικό/

Παράμερους που επηρεάζουν την επιλογή
του συστήματος θέρμανση με βιομάζα,
τρόποι επιλογής συστήματος θέρμανσης με
βιομάζα

Διάλεξη
Επίδειξη
Ανάλυση
μελέτης
περιπτώσεως

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο

Διάλεξη
Επίδειξη
Ανάλυση
μελέτης
περιπτώσεως

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο

Άλλοι απαραίτητοι
πόροι/εργαλεία

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΧΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ)
(Αίθουσα διδασκαλίας:: 2 ώρες,)

8.1

Βασικά Σημεία Εκμάθησης

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
45 λεπτά

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
75 λεπτά

8.2

Παραδείγματα

Ανάλυση κατοικιών που επενδύουν σε
συστήματα
θέρμανσης
με
βιομάζα,
οικονομική
αξιολόγηση
επενδύσεων,
σύγκριση
διάφορων
συστημάτων
θέρμανσης με βιομάζα με βάση τα
οικονομικά και ενεργειακά κριτήρια

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ)
(Αίθουσα διδασκαλίας:: 3 ώρες,)

Ώρες/λεπτά

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
25 λεπτά

9.1

Κορμός λέβητα

Κύρια συστατικά μέρη του κορμού του
λέβητα, χαρακτηριστικά του κορμού του
λέβητα

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
20 λεπτά

9.2

Καταλύτης

Λειτουργία καταλύτη, δομή του καταλύτη

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
20 λεπτά

9.3

Σχάρα καύσης

Είδη σχαρών, πλεονεκτήματα
μειονεκτήματα τους

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
25 λεπτά

9.4

Πυρηνοκαυστήρας

Τα
μέρη
που
αποτελείται
ο
πυρηνκαυστήρας και ο τρόπος λειτουργίας
τους

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

9.5

Δεξαμενή
αποθήκευσης

Δομή και τρόπος λειτουργίας της δεξαμενής
αποθήκευσης

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

9.6

Καπνοδόχος

Δομή και τρόπος λειτουργίας της
καπνοδόχου, χαρακτηριστικά καπνοδόχου

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
20 λεπτά
Αίθουσα
Διδασκαλίας:
25 λεπτά

και

τα
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Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
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Αίθουσα
Διδασκαλίας:
45 λεπτά

9.7

Απαιτούμενα όργανα ασφαλείας και
ελέγχου, τρόπος λειτουργίας των οργάνων
ασφαλείας και ελέγχου

Όργανα
ασφαλείας και
ελέγχου

Διάλεξη
Επίδειξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3 - ΜΕΡΑ 5: 3 ώρες (αίθουσα διδασκαλίας: 3ώρες/180λεπτά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ)
(Αίθουσα διδασκαλίας:: 3 ώρες)

Ώρες/λεπτά
Αίθουσα
Διδασκαλίας:
30 λεπτά
Αίθουσα
Διδασκαλίας:
20 λεπτά
Αίθουσα
Διδασκαλίας:
30 λεπτά
Αίθουσα
Διδασκαλίας:
30 λεπτά
Αίθουσα
Διδασκαλίας:
20 λεπτά

Θεματική ενότητα

Βασικά Σημεία Εκμάθησης

8.1

Δοχείο διαστολής

8.2

Βαλβίδα
ασφαλείας

8.3

Ρυθμιστής
αέρα
καύσης
(ρυθμιστής
ανάφλεξης)

8.4

Διάταξη
ασφαλείας
διαδικασίας

της

8.5

ΘερμόμετροΜανόμετρο

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
20 λεπτά

8.6

Εξοπλισμός
γεμίσματος
εκκένωσης

και

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
30 λεπτά

8.7

Ρυθμιστής
ελκυσμού
καμινάδα

στην

Διαφορές κλειστού και ανοικτού δοχείου
διαστολής, εφαρμογή κλειστού δοχείου
διαστολής, εφαρμογή ανοιχτού δοχείου
διαστολής, χρήση και λειτουργία του
δοχείου διαστολής, ορθή εφαρμογή
Χρήση και λειτουργία της βαλβίδας
ασφαλείας, ορθή εφαρμογή, σωστή
επιλογή θέσης εγκατάστασης της βαλβίδας
ασφαλείας
Χρήση και λειτουργία του ρυθμιστή αέρα
καύσης, ορθή εφαρμογή, σωστή επιλογή
θέσης εγκατάστασης του ρυθμιστή αέρα
καύσης
Χρήση και λειτουργία των διατάξεων
ασφαλείας, ορθή εφαρμογή, σωστή
επιλογή
θέσης
εγκατάστασης
των
διατάξεων ασφαλείας
Χρήση και λειτουργία του θερμομέτρου και
μανομέτρου, ορθή τοποθέτηση, σωστή
επιλογή
θέσης
εγκατάστασης
του
θερμομέτρου και μανόμετρου
Χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού
γεμίσματος
και
εκκένωσης,
ορθή
εφαρμογή,
σωστή
επιλογή
θέσης
εγκατάστασης του εξοπλισμού γεμίσματος
και εκκένωσης
Ρύθμιση ελκυσμού στην καπνοδόχο,
χρησιμότητα και τρόπος ρύθμισης του
ελκυσμού
στην
καπνοδόχο,
ορθή
εφαρμογή,
σωστή
επιλογή
θέσης
εγκατάστασης του ρυθμιστή ελκυσμού

Τρόπος
διδασκαλίας

Εκπαιδευτικό
εργαλεία

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
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υλικό/

Άλλοι απαραίτητοι
πόροι/εργαλεία
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ)
(Αίθουσα διδασκαλίας:: 5 ώρες,)

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3 - ΜΕΡΑ 6: 5 ώρες (αίθουσα διδασκαλίας: 5 ώρες/300 λεπτά)
Ώρες/λεπτά

Θεματική ενότητα

Βασικά Σημεία Εκμάθησης

Τρόπος
διδασκαλίας

Εκπαιδευτικό
εργαλεία

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
30 λεπτά

9.1

Βασικές
αρχές
εγκατάστασης

Βασικές αρχές εγκατάστασης του κάθε
συστήματος θέρμανσης με βιομάζα

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Λεπτομέρειες για
τον
τρόπο
εγκατάστασης
αναλόγως
του
συστήματος

Προδιαγραφές λεβητοστασίου, τεχνολογίες
λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας για
θέρμανση κατοικιών, πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα
των
διαφορετικών
συστημάτων θέρμανσης, τρόποι σύνδεσης
του συστήματος θέρμανσης, τεχνικές
προδιαγραφές εξοπλισμού και απαιτήσεις
εγκατάστασης, σωστή χρήση εξοπλισμού,
εγκατάσταση οργάνων ασφαλείας και
ελέγχου, σωστή εφαρμογή υδραυλικών
συνδέσεων, σωστή εγκατάσταση και
λειτουργία
της
καπνοδόχου,
διαστασιολόγηση της καπνοδόχου, τύποι
αποθήκευσης ως προς τον τρόπο
λειτουργίας
και
των
τεχνικών
χαρακτηριστικών τους, υλικά μόνωσης του
συστήματος, τεχνικές εγκατάστασης

Διάλεξη
Επίδειξη
Ανάλυση
μελέτης
περιπτώσεως

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο

Ασφάλεια
Υγεία

Νομοθεσία και κανονισμοί που διέπουν
την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία,
ευθύνες εργοδότη, ευθύνες εγκαταστάτη,
τοποθεσία σημάνσεων, σωστή διακίνηση
φορτίων, ασφάλεια εργασίας σε ύψος,
πρόληψη πτώσης και προστασία από τυχόν
πτώσεις, ανάλυση μέσων ατομικής
προστασίας

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

9.2
Αίθουσα
Διδασκαλίας:
240 λεπτά

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
30 λεπτά

9.3

και
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υλικό/

Άλλοι απαραίτητοι
πόροι/εργαλεία
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4 - ΜΕΡΑ 7: 5 ώρες (αίθουσα διδασκαλίας: 5 ώρες/300 λεπτά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ)
(Αίθουσα διδασκαλίας:: 5 ώρες,)

Ώρες/λεπτά

Θεματική ενότητα

Βασικά Σημεία Εκμάθησης

Τρόπος
διδασκαλίας

Εκπαιδευτικό
εργαλεία

υλικό/

Διάλεξη
Επίδειξη
Ανάλυση
μελέτης
περιπτώσεως

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο

Διάλεξη
Επίδειξη
Ανάλυση
μελέτης
περιπτώσεως

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο

Διάλεξη
Επίδειξη
Ανάλυση
μελέτης
περιπτώσεως

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο

Διάλεξη
Επίδειξη
Ανάλυση
μελέτης
περιπτώσεως
Διάλεξη
Επίδειξη
Ανάλυση
μελέτης
περιπτώσεως
Διάλεξη
Επίδειξη
Ανάλυση
μελέτης
περιπτώσεως

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
30 λεπτά

10.1 Διαστήματα
συντήρησης

Καθημερινή,
συντήρηση

εβδομαδιαία,

μηνιαία

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
45 λεπτά

10.2 Συντήρηση
καπνοδόχου

Εξοπλισμός
συντήρησης
συντήρησης

συντήρησης,
καπνοδόχου,

στάδια
συχνότητα

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
30 λεπτά

10.3 Συντήρηση κοχλία

Εξοπλισμός
συντήρησης,
στάδια
συντήρησης κοχλία, συχνότητα συντήρησης

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
45 λεπτά

10.4 Συντήρηση
δοχείων
διαστολής

Εξοπλισμός
συντήρησης,
στάδια
συντήρησης δοχείου διαστολής, συχνότητα
συντήρησης

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
30 λεπτά

10.5 Συντήρηση
μετά
από
υπερθέρμανση

Εξοπλισμός
συντήρησης,
στάδια
συντήρησης μετά από υπερθέρμανση,
αίτια υπερθέρμανσης, διενέργεια ελέγχων

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
30 λεπτά

10.6 Συντήρηση
μετά
από
μακρά
διακοπή
λειτουργίας

Εξοπλισμός
συντήρησης,
στάδια
συντήρησης μετά από μακρά διακοπή
λειτουργίας, διενέργεια ελέγχων

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
30 λεπτά

10.7 Συντήρηση
μετά
από
διακοπή
ρεύματος

Εξοπλισμός
συντήρησης,
στάδια
συντήρησης μετά από διακοπή ρεύματος,
διενέργεια ελέγχων

Διάλεξη
Επίδειξη
Ανάλυση
μελέτης
περιπτώσεως

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο

10.8 Μετρήσεις

Όργανα μέτρησης, προδιαγραφές οργάνων
μέτρησης, μέθοδοι μέτρησης, σωστή χρήση
οργάνων μέτρησης, μετρήσεις απόδοσης
καύσης και ανάλυσης καυσαερίων,
μέτρηση προσδιορισμού του δείκτη
αιθάλης, μέτρηση θερμοκρασίας των
καυσαερίων και μετρήσεις ελκυσμού και
πίεσης

Διάλεξη
Επίδειξη
Ανάλυση
μελέτης
περιπτώσεως

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
40 λεπτά
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Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο
Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή
Βίντεο

Άλλοι απαραίτητοι
πόροι/εργαλεία
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
Πίνακας
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Αίθουσα
Διδασκαλίας:
20 λεπτά

10.9 Ασφάλεια
υγεία

και

Προσδιορισμός κινδύνων κατά την διάρκεια
της συντήρησης, απενεργοποίηση του
συστήματος, σωστή επανεκκίνηση του
συστήματος, ασφάλεια εργασίας

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4 - ΜΕΡΑ 8: 2 ώρες (αίθουσα διδασκαλίας: 2 ώρες/120 λεπτά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ (ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ)
(Αίθουσα διδασκαλίας:: 2 ώρες,)

Ώρες/λεπτά

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
75 λεπτά

Αίθουσα
Διδασκαλίας:
45 λεπτά

Θεματική ενότητα

Βασικά Σημεία Εκμάθησης

Τρόπος
διδασκαλίας

Εκπαιδευτικό
εργαλεία

υλικό/

Άλλοι απαραίτητοι
πόροι/εργαλεία

11.1 Τρόπος διάγνωσης
βλαβών

Ανάλυση πιθανών προβλημάτων και
σφαλμάτων, τρόποι διάγνωσης και
επίλυσης προβλημάτων, ανάλυση οδηγού
αντιμετώπισης προβλημάτων

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας

11.2 Κατάλογος
ελέγχου

Λίστα ελέγχου προβλημάτων, απαραίτητες
προϋποθέσεις

Διάλεξη

Εγχειρίδιο
Παρουσιάσεις εκπαιδευτή

Υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
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Παράρτημα 3 Δραστηριότητες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην
πρακτική εξέταση
Διενέργεια μελέτης πεδίου:
Η μελέτη πεδίου περιλαμβάνει επισκέψεις των καταρτιζομένων σε υφιστάμενες
εγκαταστάσεις λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας.
Κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων οι εκπαιδευτές παρουσιάζουν στους καταρτιζόμενους τη δομή και τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων, αναλύουν τους παράγοντες επιλογής του
εξοπλισμού, περιγράφουν τη χρήση και τη λειτουργία του και σχολιάζουν με βάση
τους κανόνες της ορθής κατασκευαστικής πρακτικής τα σημεία τοποθέτησης των
επιμέρους συσκευών και εξαρτημάτων. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται κατ’
ελάχιστο σε: (α) κεντρική εγκατάσταση λέβητα βιομάζας και (β) εγκατάσταση τοπικής
θερμάστρας βιομάζας. Οι εγκαταστάσεις που επιλέγονται για επίσκεψη πρέπει να
είναι ολοκληρωμένες και σε πλήρη λειτουργική κατάσταση.
Επιπλέον οι
εγκαταστάσεις για να είναι κατάλληλες για εκπαίδευση θα πρέπει να φέρουν κατ’
ελάχιστο τον εξοπλισμό που περιγράφεται στη συνέχεια.
Κεντρική εγκατάσταση λέβητα βιομάζας:


Λέβητα βιομάζας με μηχανικό ή χειροκίνητο τροφοδότη



Σύστημα διανομής και εκπομπής θερμότητας



Κυκλοφορητή θερμού νερού και σύστημα αυτόματης πλήρωσης νερού



Διάταξη αυτονομίας/ελέγχου της παροχής θερμότητας



Διατάξεις ασφαλείας



Χώρο/Σιλό αποθήκευσης καυσίμου



Σύστημα απαγωγής καυσαερίου



Χώρο λεβητοστασίου/μηχανοστασίου στον οποίο βρίσκεται εγκατεστημένος ο
λέβητας.



Φάκελο με τις μελέτες του συστήματος, τα έντυπα του εξοπλισμού από τους
κατασκευαστές του και φάκελο με το αρχείο συντήρησης.

Τοπική εγκατάσταση θερμάστρας βιομάζας:


Θερμάστρα βιομάζας με μηχανικό ή χειροκίνητο τροφοδότη



Διάταξη αυτονομίας/ελέγχου της παροχής θερμότητας



Διατάξεις ασφαλείας



Χώρο/Σιλό αποθήκευσης καυσίμου



Σύστημα απαγωγής καυσαερίου



Φάκελο με τη μελέτη του συστήματος (αν υπάρχει), τα έντυπα του εξοπλισμού
από τους κατασκευαστές του και φάκελο με το αρχείο συντήρησης.
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Εγκατάσταση λέβητα και θερμάστρας βιομάζας και βοηθητικών στοιχείων και
διενέργεια ελέγχου του συστήματος:
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι καταρτιζόμενοι καλούνται να προβούν σε
εγκατάσταση λέβητα και θερμάστρας βιομάζας και να εφαρμόσουν τις αρχές και τις
ορθές κατασκευαστικές πρακτικές που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια του
εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτό το στάδιο της πρακτικής άσκησης διεξάγεται σε
κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο. Ειδικότερα, δίδεται στους
καταρτιζόμενους μια ολοκληρωμένη μελέτη συστήματος θέρμανσης με λέβητα
βιομάζας και τα πλήρη κατασκευαστικά σχέδια της εγκατάστασης την οποία
καλούνται να κατασκευάσουν, να ρυθμίσουν και να θέσουν επιτυχώς σε λειτουργία.
Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες εκτελούνται υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών
οι οποίοι στο τέλος αξιολογούν ποιοτικά την εργασία του εκπαιδευόμενου και
διορθώνουν πιθανά λάθη ή/και παραλήψεις. Αντίστοιχη εργασία πραγματοποιείται
και για την εγκατάσταση της θερμάστρας βιομάζας. Για την ορθή εκπαίδευση των
καταρτιζομένων το εργαστήριο διεξαγωγής αυτού του σταδίου της πρακτικής
άσκησης πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τον εξοπλισμό που περιγράφεται στη
συνέχεια.


Λέβητα/ες βιομάζας με μηχανικό ή χειροκίνητο τροφοδότη



Θερμάστρα/ες βιομάζας με μηχανικό ή χειροκίνητο τροφοδότη



Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων



Θερμαντικά σώματα



Κυκλοφορητές θερμού νερού



Ολοκληρωμένα συστήματα απαγωγής καυσαερίου



Συστήματα ασφαλείας, ελέγχου και ρύθμισης, (π.χ. εξαεριστικά, βαλβίδες
ασφάλειας, αυτομάτους πλήρωσης, θερμοστάτες, δίοδες, τρίοδες, τετράοδες
βάνες, δοχεία διαστολής, δοχεία αποθήκευσης, κτλ.)



Σιλό και τροφοδότες βιομάζας



Πλήρη σειρά κατασκευαστικών εργαλείων, (π.χ. γαλλικά, γερμανικά κλειδιά,
κόπτες, κτλ)



Αναλώσιμα (π.χ. στεγνωτικά σπειρωμάτων, συλλιπάσματα, κτλ)



Θερμομονωτικά υλικά για τη μόνωση του δικτύου διανομής



Αναλυτή καυσαερίου, ελκυσιόμετρο και διάταξη μέτρησης αιθάλης (π.χ.
Bacharach)



Πλήρη σχεδιομελέτη συστήματος κεντρικής θέρμανσης με λέβητα βιομάζας,
κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια εφαρμογής



Πλήρη σχεδιομελέτη συστήματος τοπικής θέρμανσης με θερμάστρα βιομάζας,
κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια εφαρμογής
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