
 
 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

 

Το εν λόγω πρόσωπο, που θα απασχολείται ως Επιτηρητής, πρέπει κατ’ ελάχιστον να 

διαθέτει τα εξής τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πιστοποιήσεις: 

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα : 

 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΕΙ)  ή 
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος (ΤΕΙ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  η Ηλεκτροτεχνίτης 
με εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών σε εργασία συντήρησης και λειτουργίας Αιολικού 
Πάρκου ή  Φ/Β σταθμού η συναφή (Βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.). 

 Καλή γνώση αγγλικών ( δεν απαιτείται τίτλος σπουδών). 

 Δίπλωμα οδήγησης. 

 Αυτοκίνητο εκτός δρόμου (αγροτικό  η 4x4)με δυνατότητα μεταφοράς ανταλλακτικών 

και υλικών για την λειτουργία του Αιολικού Πάρκου . 

 Να είναι μόνιμος κάτοικος της  περιοχής. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

 Βασική γνώση Η/Υ.  

 Πολύ καλή φυσική κατάσταση. 

 Ο υποψήφιος να μην υποφέρει από υψοφοβία και  ιλίγγους. 

 Πιστοποιητικό Εργασίας σε  ύψος να εκδοθεί με έξοδα του ίδιου εφόσον δεν υπάρχει,  

κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας. 

 

 

Γενικά Καθήκοντα: 

 

Οι υπηρεσίες επιτήρησης περιλαμβάνουν:  

 

1. Έλεγχο των σημάνσεων ασφαλείας και των πυροσβεστικών μέσων ασφαλείας των 
Αιολικών Πάρκων και Φωτοβολταϊκών Σταθμών και  ενημέρωση της Διεύθυνσης 
Αιολικής & Ηλιακής Ενέργειας της Εταιρείας, σε περίπτωση αντικατάστασης ή 
αναγόμωσης αυτών. 

2. Έλεγχο τήρησης των κανόνων ασφαλείας από τους επισκέπτες των Σταθμών Π.Η.Ε.  
3. Απομάκρυνση των απορριμμάτων από τον χώρο των Σταθμών Π.Η.Ε. 
4. Επίβλεψη της αποψίλωσης των χώρων των Σταθμών Π.Η.Ε.  
5. Άμεση ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περίπτωση πυρκαγιάς στους 

χώρους των Σταθμών Π.Η.Ε. του Α.Π. και συνδρομή στην κατάσβεσή της εφόσον κριθεί 
αναγκαίο από τις Πυροσβεστικές Αρχές. 

6. Λήψη σημάτων από το σύστημα συναγερμού, άμεση μετάβαση και έλεγχος στο 
Σταθμό Π.Η.Ε. σε περίπτωση ενεργοποίησης του και ενημέρωση των Τοπικών Αρχών 
αν είναι αναγκαίο. 

7. Άμεση επικοινωνία με τις Τοπικές Αρχές για οποιοδήποτε θέμα των Σταθμών, είτε αυτό 

ζητηθεί από τις Αρχές είτε από την Εταιρεία. 



 
 
8. Άμεση επικοινωνία με τις Τοπικές Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τις βλάβες του 

δικτύου Μέσης Τάσης και με τα Κέντρα Κατανομής Φορτίου ή τη ΔΕΗ ΑΕ εφόσον αυτό 
ζητηθεί από τις Υπηρεσίες αυτές. 

9. Χειρισμούς στο ηλεκτρικό δίκτυο Μέσης Τάσης αν απαιτηθεί. 
 

Για τα Αιολικά Πάρκα 
1. Εύρεση τρίτων για την παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια ανταλλακτικών (μηχανουργεία, 

ηλ/κος εξοπλισμός κλπ), όταν αυτό ζητείται από την Εταιρεία. 
2. Έλεγχος της αποθήκης ανταλλακτικών και εργαλείων και ειδικότερα καταγραφή 

αποθεμάτων ανταλλακτικών, διακίνηση ανταλλακτικών και εργαλείων από το τοπικό 
πρακτορείο παραλαβής τους ή τρίτο (π.χ. μηχανουργείο) προς την αποθήκη του 
Αιολικού Πάρκου και εν συνεχεία από την αποθήκη προς τον εργολάβο και το 
αντίστροφο. Θα πρέπει να συνεργάζεται με το τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου 
Λειτουργίας & Συντήρησης για τη διακίνηση των ανταλλακτικών με σκοπό την ομαλή, 
ασφαλή, εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των ΑΠ . 

3. Καθημερινό έλεγχο με φυσική παρουσία, της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας  και 
καλής κατάστασης των εγκαταστάσεων του Αιολικού Πάρκου (Ανεμογεννήτριες, 
Υποσταθμός, εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο, μέσα επικοινωνίας, οδοποιία). 

4. Καθημερινή τηλεφωνική ή και ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω Η/Υ ή και 
τηλεομοιοτυπίας για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Αιολικό Πάρκο 
(βλάβες, εργασίες, διακινήσεις ανταλλακτικών, κλπ) καθώς και άμεση ενημέρωση για 
οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός στο χώρο του Αιολικού Πάρκου. 

5. Επίβλεψη των εργολάβων που εκτελούν πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης και 
επισκευών στο χώρο του Αιολικού Πάρκου (εκτός των άλλων και γερανούς, μεταφορές, 
συνεργεία ΔΕΗ, κλπ) ως προς την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, της 
ποιότητας και της ασφάλειας των εκτελουμένων εργασιών, την καταγραφή του χρόνου 
εργασιών και του αριθμού τεχνικών (σε περίπτωση που οι εργασίες πληρώνονται με 
χρονοχρέωση). 

6. Συμμετοχή και υποστήριξη στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών και 
επισκευών όταν οι εργασίες αυτές εκτελούνται υπό την παρουσία και τον έλεγχο του 
προσωπικού της Διεύθυνσης Αιολικής & Ηλιακής Ενέργειας της Εταιρείας ( όχι από 
τρίτο που έχει αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών αυτών ). 

7. Κατάρτιση και αποστολή μηνιαίου δελτίου στη Διεύθυνση Αιολικής & Ηλιακής 
Ενέργειας της Εταιρείας με τα αποθέματα ανταλλακτικών και της ποσότητας που 
διακινήθηκε (εισερχόμενα/εξερχόμενα). 

8. Τήρηση καθημερινού ημερολογίου (έντυπη μορφή) για τις δραστηριότητες και 
γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο Αιολικό Πάρκο. 

9. Κατάρτιση και αποστολή μηνιαίου δελτίου εργασιών που έγιναν και ανταλλακτικών 
που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε Ανεμογεννήτρια. 

10. Τακτοποίηση του εσωτερικού του οικίσκου (φoριαμοί, εργαλεία, ανταλλακτικά κλπ) 
και τον καθαρισμό των χώρων που περιλαμβάνει. 

11. Για οποιαδήποτε εργασία σε ύψος θα πρέπει να βρίσκεται μαζί του δεύτερο άτομο για 
λόγους ασφαλείας (είτε από τον Ανάδοχο είτε τρίτος), ο οποίος θα βρίσκεται στο 
έδαφος χωρίς να απαιτείται να εκτελέσει κάποιους είδους εργασία (απλά παρουσία) 
και χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την Εταιρία. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Για τους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς 

1. Έλεγχος λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Σταθμών μέσω συστημάτων τηλεμετρίας και 

κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). 

2. Αποκατάσταση σφαλμάτων και βλαβών. 

3. Οπτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. 

4. Συμμετοχή στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών εφόσον εκτελούνται 

από το προσωπικό της Εταιρείας και όχι από τρίτους. 

5. Τήρηση ημερολογίου για τις δραστηριότητες και γεγονότα που λαμβάνουν χώρα. 

6. Διακίνηση ανταλλακτικών και εργαλείων (μεταφορά και καταγραφή αυτών). 

 


