
Εργαστήριο πρόγνωσης
και παρακολούθησης
αλλαγών στα επαγγέλματα

Εγκαταστάτης-συντηρητής καυστήρων υγρών 
και αερίων καυσίμων   

Βασικές τάσεις και δυναμικές

Συσχέτιση επαγγέλματος με τομείς / 
κλάδους δραστηριότητας:

Αναμενόμενη αύξηση συνδέσεων λόγω επέκτασης του δικτύου 
διανομής φυσικού αερίου

Αύξηση ζήτησης και χρήσης επιτοίχιων λεβήτων λόγω και της 
εφαρμογής του Ν. 4495/2017

Μείωση αριθμού νέων επαγγελματιών

Σχεδιασμός και χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών για την 
εύρεση πελατών

Διασύνδεση (συνεργασία) με άλλα 
επαγγέλματα / δραστηριότητες:

Μεταβολές βασικών μεγεθών

Βασικό
αποτέλεσμα δράσης

Ποια επαγγέλματα αφορά

H δράση αποτελεί ερευνητική πρωτοβουλία 
αλλά και παρέμβαση υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, εκ μέρους του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με βασική 
επιδίωξη να καλύψει ένα κενό στρατηγικής 
πληροφόρησης σε επίπεδο επαγγελμάτων 
σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, 
εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν 
στην εξέλιξη τους. 

Ο εγκαταστάτης-συντηρητής καυστήρων ασχολείται με όλες 
τις εργασίες που σχετίζονται με τον καυστήρα μιας θερμικής 
εγκατάστασης, από την εγκατάσταση και τη ρύθμιση ως τη 
συντήρηση και τον έλεγχο. 

Ενώ είναι ένα ρυθμισμένο επάγγελμα με σημαντικές προοπτικές 
απασχόλησης, που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της 
εποχής για αυξημένες ενεργειακές αποδόσεις, η μακρόχρονη 
διαδικασία αδειοδότησης για να γίνει κάποιος εγκαταστάτης 
αποτρέπει τους νέους να το επιλέξουν, οδηγώντας σε έλλειψη 
εργατικού δυναμικού. 

Η Πιθανότητα αφορά στην εκτίμηση να εκδηλωθεί η τάση/δυναμική τα επόμενα ετη
και η Επίπτωση αφορά στον βαθμό επίδρασης της τάσης/δυναμικής στο επάγγελμα.
Ταξινομούνται ως εξής:
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Ελλάδα Ευρώπη πηγή: Eurostat 2017-2019

Υδραυλικός

#επενδύσεις
 #επέκταση δικτύου φυσικού αερίου 
#οικιακές, εμπορικές και 
βιομηχανικές συνδέσεις   

#Ν. 4495/2017  
#επιτοίχιοι λέβητες      
#αύξηση πελατολογίου   
#αύξηση κύκλου εργασιών

#εργατικό δυναμικό  
#χρόνος αδειοδότησης
#εκπαίδευση        
#έλλειψη επαγγελματικού 
προσανατολισμού   

#διαδίκτυο
#ηλεκτρονικές πλατφόρμες  
#πελατολόγιο
#αξιολόγηση επαγγελματία    

Μηχανικός

πολυ
χαμηλή χαμηλή μέση υψηλή πολύ

υψηλή

Η ανάπτυξη και τακτική επικαιροποίηση 
Οδικών Χαρτών Προσαρμογής 
Επαγγελμάτων, οι οποίοι θα λειτουργούν 
ως οδηγοί δράσης και σημεία αναφοράς 
για την αποτελεσματική ανταπόκριση 
επαγγελματιών, επιχειρήσεων και φορέων 
πολιτικής στις συντελούμενες και 
επερχόμενες αλλαγές.

Σε πρώτη φάση το έργο αφορά είκοσι 
(20) επαγγέλματα με έμφαση σε τεχνικά 
επαγγέλματα, επαγγέλματα που 
εντάσσονται στον τομέα της πολιτιστικής 
και δημιουργικής βιομηχανίας, της 
αγροδιατροφής, όπως και επαγγέλματα που 
έχουν πεδίο εφαρμογής σε νέες τεχνολογίες 
και τάσεις.

Υλικά - 
Κατασκευές



Σημαντικότερες ειδικές 
επαγγελματικές δεξιότητες 

Δεξιότητες αυξανόμενης
σημαντικότητας 2020-2025

Δεξιότητες σε έλλειψη

❶ Γνώσεις ηλεκτρολογίας -  
ηλεκτροτεχνίας  
❷ Γνώσεις τεχνολογίας καύσης 
❸ Γνώση ηλεκτρονικών, αυτοματισμών    
❹ Βασικές γνώσεις κοστολόγησης  
❺ Γνώσεις υποδομών υδραυλικών και 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
❻ Γνώσεις μονώσεων 

❶ Ικανότητα συνεχούς μάθησης   
❷ Σχεδιασμός και οργάνωση
❸ Υπολογισμός και διαχείριση του χρόνου
❹ Χρήση τεχνολογικών εφαρμογών
❺ Βασικές γνώσεις κοστολόγησης  
❻ Γνώση ηλεκτρονικών, αυτοματισμών 

❶ Αρχές και πρακτικές επιχειρηματικότητας  
❷ Περιβαλλοντική μέριμνα και προστασία  
❸ Γνώση ηλεκτρονικών, αυτοματισμών 
❹ Πράσινες δεξιότητες (ανακύκλωση, 
νομοθεσία, τεχνολογίες, κ.λπ.) 
❺ Συντονισμός έργων 
❻ Χρήση τεχνολογικών εφαρμογών
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Περισσότερες πληροφορίες για την δράση του 
 Εργαστηρίου, όπως και η πλήρης έκδοση του 
 Οδικού Χάρτη προσαρμογής του επαγγέλματος 
 του Εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων υγρών και 
αερίων καυσίμων είναι διαθέσιμες στο

www.imegsevee.gr

Το ενημερωτικό τρίπτυχο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εργαστήριο πρόγνωσης 
και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και 
επαγγελμάτων» του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση 
και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

Εγκαταστάτης-
συντηρητής 
καυστήρων 
υγρών και αερίων 
καυσίμων   


