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ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - Τ.Ε.Ε. 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90 min 

• ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ  

• ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΝ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ 

∆ΟΘΕΙ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

• ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠHΣΗΣ ‘Η ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

• ΟΙ Η/Υ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ. 

• ΟΙ ΘΥΡΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:  

• Ο εξεταζόµενος καλείται να συµπληρώσει το ηµισυµπληρωµένο .xml αρχείο που του διανεµήθηκε 

ηλεκτρονικά βάσει της περιγραφής του εικονικού κτιρίου που ακολουθεί.  

• Τα δεδοµένα του εικονικού κτιρίου που µελετά ο κάθε εξεταζόµενος είναι εντελώς διαφορετικά 

από αυτά των υπόλοιπων υποψηφίων.  

• Στο .xml αρχείο υπάρχουν ήδη συµπληρωµένα αρκετά από τα πεδία τιµών για διάφορες 

παραµέτρους. Ο εξεταζόµενος πρέπει να θεωρήσει ως δεδοµένες τις συµπληρωµένες τιµές στα 

διάφορα πεδία του .xml αρχείου. Πιθανόν να έχουν γίνει απλοποιητικές παραδοχές στα ήδη 

συµπληρωµένα πεδία για λόγους διευκόλυνσης της εξεταστικής διαδικασίας. Κατ’ εξαίρεση, σε 

ερωτήσεις όπου υπάρχει η αντίστοιχη υπόδειξη, κάποιο πεδίο µπορεί να είναι ήδη 

συµπληρωµένο µε την προεπιλεγµένη τιµή από το λογισµικό. Σε αυτές τις ερωτήσεις υπάρχει 

σαφής υπόδειξη ότι µπορεί να τροποποιηθεί η τιµή αυτή. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στην 

υπόδειξη της ερώτησης, ο υποψήφιος δεν πρέπει να αλλάξει προεπιλεγµένες τιµές.  

• Ο κάθε εξεταζόµενος καλείται να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις που κατά κανόνα αντιστοιχούν σε 

κενά πεδία του ηµισυµπληρωµένου .xml αρχείου. Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από τρείς 

εναλλακτικές απαντήσεις, εκ των οποίων µόνο η µία είναι σωστή. Ο εξεταζόµενος καλείται να 

επιλέξει τη σωστή απάντηση και να εισαγάγει την αντίστοιχη τιµή στο .xml αρχείο, χωρίς να 

προβεί σε αλλοίωση ή στρογγυλοποίηση του αριθµού. Η επιλεχθείσα τιµή εισάγεται ακριβώς 

όπως εµφανίζεται στις ερωτήσεις. 

• Οι τιµές για τα κενά πεδία του .xml αρχείου πρέπει να προσδιοριστούν / υπολογιστούν και να 

συµπληρωθούν από τον εξεταζόµενο, προκειµένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των 

υπολογισµών για τον προσδιορισµό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Ακόµη και αν δεν 

γνωρίζει την απάντηση, ο εξεταζόµενος πρέπει να επιλέξει και να εισαγάγει στο αρχείο .xml την 

τιµή µιας από τις απαντήσεις, προκειµένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωσή των υπολογισµών. 
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• Ο εξεταζόµενος δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να αλλοιώσει τις ήδη συµπληρωµένες τιµές ή να 

επέµβει, αλλάζοντας τη σειρά των συµπληρωµένων γραµµών του αρχείου .xml. Σε περίπτωση 

αλλοίωσης των συµπληρωµένων πεδίων ο εξεταζόµενος µηδενίζεται. Ο εξεταζόµενος έχει τη 

δυνατότητα να κλείσει και να ξανανοίξει το αρχείο, σε περίπτωση τυχαίας αλλοίωσης των 

ήδη συµπληρωµένων πεδίων. 

• Ο εξεταζόµενος έχει τη δυνατότητα να «ανοίξει» και να «κλείσει» το αρχείο xml όσες φορές το 

επιθυµεί αλλά θα πρέπει να ξανασυµπληρωθούν οι τιµές που είχε ήδη συµπληρώσει.  

• Η ευθύνη υποβολής του τελικού συµπληρωµένου αρχείου ανήκει στον υποψήφιο. 

• Η 10
η
 ερώτηση της εκφώνησης αφορά στην εξέταση προτεινόµενου σεναρίου. Ο εξεταζόµενος 

υποψήφιος ενεργειακός επιθεωρητής καλείται να εξετάσει το σενάριο αυτό δηµιουργώντας το 

κατάλληλο αντίγραφο κτιρίου, στο .xml αρχείο που του διανεµήθηκε. Να αγνοηθούν τα κόστη 

των επεµβάσεων. 

• Με την οριστική υποβολή του .xml αρχείου στο πληροφοριακό σύστηµα του Τ.Ε.Ε. ο 

εξεταζόµενος ενηµερώνεται µέσω του Τ.Ε.Ε. (ηλεκτρονικά) για την επιτυχή ή όχι εκπόνηση της 

µελέτης. 

 


