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Περίληψη 
 

     Η πτυχιακή εργασία  με τίτλο "Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές των τεχνικών 
επαγγελμάτων στις ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις" αποτελεί μια έρευνα πάνω σε 

συγκεκριμένες ειδικότητες που απασχολούνται στον τομέα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.καθώς και 
τις δεξιότητες,ικανότητες και γνώσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των εργασιών αυτών. 

      Σκοπός και στόχος της εργασίας αυτής ειναι να διερευνήσει το γνωστικό και επαγγλεματικό 
περιβάλλον μεσα στο οποίο κινούνται οι εργαζόμενοι στην Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνη σε διάφορους 
τομείς θέσεις και ειδικότητες. 

Στόχος λοιπόν ειναι η ανάπτυξη και βελτίωση των συγκεκριμένων επγγαλμάτων και εργαζομένων καθώς 
και των δεξιοτήτων ,ικανοτήτων και γνώσεων που αναπτύσονται με συνεχή μετεκπαίδευση και 
επιμόρφωση  που απαιτούνται για την υλοποίηση των εργασιών αυτών. 

 
Για τον σκοπό αυτό θα γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις που θα αφορούν την βελτίωση ,αναβάθμιση και 
εξέλιξη των εργαζομένων τεχνικών , τεχνιτών και χειριστών που απασχολούνται στα συγκεκριμένα 
επαγγέλματα. 

Επιπροσθέτως αναφέρονται τα μέσα ασφαλείας (ΜΑΠ) που ειναι απαραίτητα και υποχρεωτικά για κάθε 
ειδκότητα και εργασία. 

 
Τέλος οι πιστοποιήσεις που χρειάζονται για την εκτέλεση των εκάστοτε ργασιών είτε αυτές αφορούν 
ιδιοτικούς ή δημόσιους φορείς. 

 

 

Summary 

 

   The thesis entitled ''Current situation and prospects of the technical professions in 
shipbuilding facilities'' is a research on specific specialties working in the field of the Shipbuilding 

Zone, as well as the skills, abilities and knowledge required to carry out these tasks.        
 
The aim and goal of this work is to explore the cognitive and professional environment in which shipboard 
repair workers work in various fields and disciplines.  
 
The aim is therefore to develop and improve the specific instances and workers as well as the skills, 
abilities and knowledge that are developed through continuous training and further training required to 
carry out these tasks.  
 
To this end, specific proposals will be made for the improvement, upgrading and development of technical 
workers, craftsmen and operators working in these professions. 
 
 In addition, the safety devices (PPE) that are indispensable and mandatory for any specialty and work 
are mentioned. 
 
 Finally, the certifications required for the execution of the respective works, whether these are for private 
or public entities. 
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Συντομογραφίες 
 
Για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος (και συναφών με το παρόν κειμένων), 
καθώς και για διευκόλυνση του αναγνώστη δίνονται οι κάτωθι συντμήσεις: 
 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΕΕ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΖΕΣ Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών 

ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

ΕΝ Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

ΕΞΥΠΠ Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΕΣΥΔ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

ΕΤΕΠ Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΚΕΠΕΚ Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου 

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΜΑΠ Μέσα Ατομικής Προστασίας 

ΣΑΥ Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας 

ΣΕΠΕ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

ΥΑ Υπουργική Απόφαση 

ΥΑΕ Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 

ΥΒΕΤ Υπουργείο Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (τ.) 

ΥΠΑΝ Υπουργείο Ανάπτυξης 
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ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

ΥΠΥΜΕΔΙ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

ΦΑΥ Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας 

ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

CEN Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

hEN Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (harmonized European Norm) 

ISO Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for 

Standardization) 

SI Διεθνές Σύστημα Μονάδων (Système International d'unités ή «Μετρικό 

Σύστημα» 

SCADA Η βασική αρχιτεκτονική SCADA ξεκινά με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) ή                                      

απομακρυσμένες τερματικές μονάδες (RTUs). Το λογισμικό SCADA επεξεργάζεται, διανέμει και 
προβάλλει τα δεδομένα, βοηθώντας τους φορείς εκμετάλλευσης και άλλους υπαλλήλους να αναλύουν τα 
δεδομένα και να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: «ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ : ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ» 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Η σύνοψη του παρόντος κεφαλαίου αναφέρεται στην ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος του 
Τεχνίτη Ελασματουργού.Ο τεχνίτης ελασματουργός είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης ικανός να εκτελεί 
αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες κοπής, διαμόρφωσης, συναρμολόγησης, 
τοποθέτησης και επισκευής ελασματουργικών προϊόντων. 

Ο τεχνίτης ελασματουργός θα πρέπει να χειρίζεται αποτελεσματικά τον εξοπλισμό του συνεργείου. Επίσης 
θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει σε διάφορες άλλες παραγωγικές διαδικασίες, όπως στην 
πρωτοβάθμια συντήρηση, ελέγχους ποιότητας και εκπαίδευση των συναδέλφων στην πράξη. 

Για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικός σε αυτά τα καθήκοντα, θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες 
γνώσεις και να έχει τις ανάλογες δεξιότητες και ικανότητες. 

Στο παρόν περιέχεται το σύνολο των επαγγελματικών εργασιών και τα αντίστοιχα κριτήρια 
επαγγελματικής ανταπόκρισης και το εύρος εφαρμογής τους. 

Επίσης για τις επαγγελματικές εργασίες αναφέρονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες. Για τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες υπάρχει ανάλυση για τους διάφορους τρόπους αξιολόγησης. Επίσης, 
προτείνονται οι σχετικές διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Ο τίτλος και ο ορισμός του επαγγέλματος του τεχνίτη ελασματουργού είναι ένα επάγγελμα που έχει κύριο 
στόχο την παραγωγή προϊόντων από φύλλα μετάλλου.Προκειμένου να γίνει αυτό, απαιτείται να εμπλακεί 
σε μια σειρά από δραστηριότητες όπως την προετοιασία και την οργάνωση της εργασίας του, την 
μορφοποίηση των επιμέρους κομματιών, την συναρμολογηση συγκροτημάτων που του έχουν ανατεθεί 
στην συνέχεια ο ποιοτικός ελεγχος σε ολα τα σταδια της παραγωγικής διαδικασίας , ο έλεγχος των 
εργαλείων και των μηχανημάτων του και τέλος η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και η 
προστασία του περιβάλλοντος 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο Τεχνίτης Μετάλλου - Ελασματουργός εκπαιδεύεται με σκοπό να είναι ικανός να: 

• Προετοιμάζει και οργανώνει την εργασία.Κάνει τις ανάλογες μετρήσεις ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα 
των σχεδίων και σκαριφημάτων, παίρνει τα μέτρα της κατασκευής χρησιμοποιεί τα δεδομένα από 
τα σχέδια, την βιβλιογραφία και τα σκαριφήματα κάνει τους ανάλογους υπολογισμούς και 
σχεδιάζει τα γεωμετρικά σχήματα με βάσει τις μετρήσεις και τα άλλα δεδομένα παίρνει τα μέτρα της 
κατασκευής και χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τα σχέδια, την βιβλιογραφία και τα σκαριφήματα 
τέλος κάνει τους ανάλογους υπολογισμούς και σχεδιάζει τα γεωμετρικά σχήματα με βάσει τις 
μετρήσεις και τα άλλα δεδομένα. 

• Επιλέγει τα κατάλληλα υλικά, ανάλογα με το είδος της κατασκευής και σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της κατασκευής επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία χειρός (Μηχανικά και ηλεκτρικά), 
προετοιμάζει και ρυθμίζει τα εργαλεία και τα μηχανήματα του συνεργείου. 

• Προετοιμάζει τον χώρο που θα τοποθετήσει τα κατασκευασμένα προϊόντα. Χρησιμοποιεί τις σκάλες και 
συναρμολογεί τις σκαλωσιές προετοιμάζει τις εξωτερικές επιφάνειες ή τις οροφές (νταβάνια) ή τους 
τοίχους και τοποθετεί τα εξαρτήματα συγκράτησης συνεργάζεται με τον Μηχανικό και υπόλοιπους 
εξωτερικούς συνεργάτες προγραμματίζει και οργανώνει την εργασία και τα υλικά  οργανώνει την 
εργασία με βάσει το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα υπολογίζει το απαιτούμενο κόστος της κατασκευής 
ελέγχει τα αποθέματα και παραγγέλνει τα απαιτούμενα υλικά. 

• Κατασκευάζει προϊόντα από μεταλλικά φύλλα.Παίρνει τα κατάλληλα υλικά και αποτυπώνει σε αυτά τις 
σχετικές μετρήσεις και τα ανάλογα σχήματα.Παίρνει το κατάλληλο μεταλλικό φύλλο κάνει τους 
ανάλογους υπολογισμούς και χρησιμοποιεί τα σχετικά όργανα σχεδίασης αποτυπώνει στα φύλλα 
μετάλλου τα ανάλογα σχήματα με βάσει τα σχέδια και τις μετρήσεις. 

• Κόβει ανάλογα τα φύλλα του μετάλλου.Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία κοπής χειρός ή το κατάλληλο 
μηχάνημα και ρυθμίζει τις παραμέτρους κοπής τοποθετεί το φύλλο μετάλλου στον πάγκο εργασίας ή 
στο μηχάνημα και το κόβει με ακρίβεια, χρησιμοποιεί τα ατομικά μέσα προστασίας και ακολουθεί 
τα μέτρα ασφάλειας στην εργασία τέλος ελέγχει την ποιότητα της εργασίας. 

• Μορφοποιεί κατάλληλα τα υλικά του μετάλλου.Επιλέγει το κατάλληλο μηχάνημα μορφοποίησης του 
υλικού και ρυθμίζει τις παραμέτρους μορφοποιεί το υλικό σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές 
οδηγίες δημιουργεί τις οπές, τις πατούρες και διάφορα ανοίγματα σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις. 
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• Συναρμολογεί την κατασκευή. Χρησιμοποιεί τα σχέδια και τις σχετικές οδηγίες  συναρμολογεί τα 
επιμέρους κομμάτια της κατασκευής επιθεωρεί τα ανάλογα κομμάτια ή τα συγκροτήματα διορθώνει με 
βάση τις προδιαγραφές. 

• Τοποθετεί τα εξαρτήματα συγκράτησης τοποθετεί και στερεώνει την κατασκευή (Οροφή-νταβάνι, 
εσωτερικές και εξωτερικές επικαλύψεις, συστήματα διαχείρισης αέρος, εμπορικές κουζίνες, 
φαρμακευτικά εργαστήρια, ιατρικά εργαστήρια, εργαστήρια παραγωγής τροφίμων κλπ) στεγανοποιεί 
την κατασκευή και τοποθετεί το υλικό μόνωσης, την αδιάβροχη μεμβράνη και το υλικό 
απομόνωσης 

• Τοποθετεί τα απαιτούμενα παρελκόμενα και τις συσκευές.Τοποθετεί τα εξαρτήματα συγκράτησης 
τοποθετεί παρελκόμενα όπως, ανεμιστήρες, μονάδες οροφής, μονάδες ψύξης-θέρμανσης, ρυθμιστές 
ροής, διαχύτες, σταθερές και κινητές γρίλιες συνδέει μηχανικά τις συσκευές όπως 
σόμπες,ψησταριές,φούρνοι,συσκευές κλιματισμού κλπ. 

• ∆ιενεργεί ελέγχους, δοκιμές και ρυθμίσεις, όπου απαιτείται. Κάνει τους ελέγχους διαρροών τις δοκιμες 
αποδοσης και τις σχετικές ρυθμίσεις και παραδίδει την εργασία και τα ανάλογα παραστατικα στον 
πελάτη. 

• Κατασκευάζει μεταλλικά εξαρτήματα. Χρησιμοποιεί τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, τα σχέδια 
και τα πλάνα εργασίας και αποτυπώνει το σχέδιο στις μεταλλικές επιφάνειες κόβει και μορφοποιεί τα 
εξαρτήματα με συμβατικό και προγραμματιζόμενο εξοπλισμό προετοιμάζει τις αιχμές και ανοίγει και 
φρεζάρει κατάλληλα τις τρύπες συνεργάζεται με τα τμήματα του τεχνικού προγραμματισμού, του 
ποιοτικού ελέγχου και του εφοδιασμού των υλικών. 

• Συναρμολογεί μεταλλικά συγκροτήματα .Αναγνωρίζει και επιλέγει τα κατάλληλα υλικά σύνδεσης των 
ελασμάτων (πριτσίνια, πείρους, βίδες, μπουλόνια και ειδικά καρφιά) προετοιμάζει και χρησιμοποιεί το 
υλικό στεγανοποίησης τοποθετεί τους ήλους με το χέρι ή με συμπίεση ή με πιστόλι και 
συναρμολογεί κατάλληλα τα μεταλλικά συγκροτήματα επιθεωρεί οπτικά και διαστατικά τους 
τοποθετημένους ήλους και αντικαθιστά τους ελαττωματικούς συμπληρώνει, υπογράφει και σφραγίζει 
τα συνοδευτικά πλάνα εργασίας. 

• Επισκευάζει μεταλλικές επιφάνειες ή συγκροτήματα και διαβρωμένες επιφάνειες. Αξιολογεί και 
ταξινομεί την ζημιά ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή αναγνωρίζει τον τύπο και το 
βάθος της διάβρωσης και την αφαιρεί επισκευάζει την επικάλυψη και τα δοκίδια σύμφωνα με τις 
τεχνικές οδηγίες και εφαρμόζει την επιφανειακή κατεργασία συμπληρώνει, υπογράφει και σφραγίζει τα 
συνοδευτικά πλάνα εργασίας. 

 

Συγκεντρωτική Παρουσίαση των Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων του 
Περιγράμματος 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Είναι οι γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, 
γραφή, ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική 
το μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων 
οσον αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Είναι οι βασικές επαγγελματικές γνώσεις που πρέπει να κατέχει όπως  ειναι η Μηχανουργική Τεχνολογία 
να χρησιμοποιεί εργαλεία χειρός, μηχανήματα και εργαλειομηχανές κατεργασίας και διαμόρφωσης υλικών 
ηΤεχνολογία υλικών να γνωρίζει την δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές,  Τεχνική 
Μηχανική όπως  εφελκυσμός, θλίψη, στρέψη, κάμψη, ροπές,δυνάμεις. Μηχανολογικό Σχέδιο 



9 
 

να μπορεί να κάνει σωστή χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση ,Στοιχεία μηχανών μέσα συνδέσεων, 
Υγεία & ασφάλεια στην εργασία όπως μέσα ατομικής προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, 
πρώτες βοήθειες. είδη φωτιάς, πυρόσβεση και τέλος βασική χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Είναι οι ειδικές επαγγελματικές γνώσεις όπως να γνωρίζει τις προδιαγραφές μεταλλικών προϊόντων 
Τεχνικά εγχειρίδια, προδιαγραφές κατασκευαστών.να γνωρίζει απο Ειδικό εξοπλισμό ελασματουργείου 
Ιδιοσυσκευές, ειδικά εργαλεία να μποεί να κάνει Έλεγχο ποιότητα Οπτικό, διαστασιακό. μετρολογία.  

Να γνωρίζει την Τεχνική ορολογία ειδικότητας να κατέχει την Αγγλική τεχνική ορολογία Τεχνικά Αγγλικά και 
να μπορεί να κάνει Οργάνωση και λειτουργία Συνεργείου, μέθοδοι, μορφές οργάνωσης και διαχείρισης 
συνεργείου. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Στις δεξιότητες να μπορεί να κάνει χρήση και σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση 
συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια ,προγραμματισμός  εργασιών ,προσαρμοστικότητα-ευελιξία, 
επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων μεθοδικότητα-Ευρηματικότητα ,ταχύτητα αντίδρασης ακριβής 
χειρισμός εξοπλισμού και τέλος εφαρμογή συστημάτων ελέγχου καλής λειτουργίας συσκευών. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Στίς ικανότητες να έχει ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης αριθμητική ικανότητα, λεκτική ικανότητα, 
παρατηρητικότητα, τεχνική ικανότητα, χώρο-αντιληπτική  ικανότητα, ικανότητα επικοινωνίας, 
πρωτοβουλία, ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης και τέλος κατανόηση κινδύνων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Βασικές επαγγελματικές γνώσεις όπως  ειναι η Μηχανουργική Τεχνολογία να χρησιμοποιεί εργαλεία 
χειρός, μηχανήματα και εργαλειομηχανές κατεργασίας και διαμόρφωσης υλικών ηΤεχνολογία υλικών να 
γνωρίζει την δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές,  Τεχνική Μηχανική όπως 
εφελκυσμός, θλίψη, στρέψη, κάμψη, ροπές,δυνάμεις. Μηχανολογικό Σχέδιο να μπορεί να κάνει σωστή 
χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση ,Στοιχεία μηχανώ μέσα συνδέσεων, Υγεία & ασφάλεια στην 
εργασία όπως μέσα ατομικής προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες. είδη 
φωτιάς, πυρόσβεση και τέλος βασική χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και βασική γνώση Αγγλικών. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις όπως να γνωρίζει τις προδιαγραφές μεταλλικών προϊόντων Τεχνικά 
εγχειρίδια, προδιαγραφές κατασκευαστών.να γνωρίζει απο Ειδικό εξοπλισμό ελασματουργείου 
Ιδιοσυσκευές, ειδικά εργαλεία να μποεί να κάνει Έλεγχο ποιότητα Οπτικό, διαστασιακό. μετρολογία. Να 
γνωρίζει την Τεχνική ορολογία ειδικότητας να κατέχει την Αγγλική τεχνική ορολογία Τεχνικά Αγγλικά και να 
μπορεί να κάνει Οργάνωση και λειτουργία Συνεργείου, μέθοδοι, μορφές οργάνωσης και διαχείρισης 
συνεργείου.Να γνρίζει απο Τεχνολογία (Αεροσκαφών), πλοίων, ειδικών κατασκευών ,δομή αεροσκάφους, 
δοκοί διαδοκίδες, επικάλυψη, πτέρυγες, δεξαμενές. δομικά στοιχεία πλοίων, ειδικές κατασκευές να κατέχει 
στοιχεία αεροδυναμικής-υδροδυναμικής. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες όπως να μπορεί να κάνει χρήση και σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση 
συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια ,προγραμματισμός  εργασιών, προσαρμοστικότητα-ευελιξία, 
επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων μεθοδικότητα-Ευρηματικότητα, ταχύτητα αντίδρασης ακριβής 
χειρισμός εξοπλισμού, ακριβής χειρισμός συσκευών και τέλος εφαρμογή συστημάτων ελέγχου καλής 
λειτουργίας συσκευών 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Στις ικανότητες να έχει ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης αριθμητική ικανότητα, λεκτική ικανότητα, 
παρατηρητικότητα, τεχνική ικανότητα, χώρο-αντιληπτική ικανότητα, ικανότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, 
ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης και τέλος κατανόηση κινδύνων. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
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Οι προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων και την είσοδο στην πρώτη 
διοικητική βαθμίδα του επαγγέλματος διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ  

1η Διαδρομή 

Απολυτήριο Γυμνασίου + Συνεχιζόμενη Κατάρτιση στο σύνολο του θεωρητικού μέρους των ΚΕΛ 
+ 4 χρόνια προϋπηρεσία ως βοηθός Τεχνίτη 

2η Διαδρομή 

Πτυχίο ΤΕΣ ή ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ Μηχανολογικού τομέα ή ισότιμοι τίτλοι + 2 χρόνια προϋπηρεσία ως 
βοηθός τεχνίτη  

3η Διαδρομή 

Πιστοποιητικό ΙΕΚ επιπέδου 1, Μηχανολογικής κατεύθυνσης + 3 χρόνια προϋπηρεσία ως βοηθός 
τεχνίτη 

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ –ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ  

1η Διαδρομή 

Απολυτήριο Γυμνασίου + Συνεχ. Κατάρτιση +8 χρόνια ως Τεχνίτης  

2η Διαδρομή 

Πτυχίο ΤΕΣ ή ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ μηχανολογικού τομέα ή ισότιμοι τίτλοι +4 χρόνια ως Τεχνίτης  

3η Διαδρομή 

Πιστοποιητικό ΙΕΚ επιπέδου 1, μηχανολογικής κατεύθυνσης +5 χρόνια ως τεχνίτης 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Παρακάτω παρατίθενται προτάσεις βελτίωσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων της 

ειδικότητας «Τεχνίτες Μετάλλου : Ελασματουργός» με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων, 
συνθηκών εργασίας ,αλλα και επγαγλεματικής ανόδου και εξέλιξης των απασχλούμενων στον τομέα αυτό.  

Οι προτάσεις χωρίζονται σε μαθήματα των τριών εξαμήνων και συγκεκριμένα  μαθήματα που τα 
περιγράμματα τους  όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω  θα βοηθήσουν την επαγγελμτική εξέλιξη των 
εργαζομένων επιπ΄λεον πριτείνεται και τέταρτο εξάμηνο που θα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση. 

Για το πρώτο εξάμηνο σπουδών προτείνεται η διδασκαλία Μαθηματικών όπως η πρακτική αριθμιτική ,η 
άλγεβρα και η παραστατική γεωμετρία ,σαν επόμενο βήμα προτείνουμε την διδασκαλία φυσικής με 
επίκετρο τις μονάδες μέτρησης , τα συστήματα βασικών μετρήσεων  ,βασικές αρχές μηχανικής 
,ρευστομηχανικής ,θερμοδυναμικής πίεση ατμών ακόμα βασικές αρχές ηλεκτρολογίας όπου 
περιλαμβάνονται κυκλώματα, κινητήρες ,αυτοματισμοί και γειώσεις κυκλωμάτων, μάθημα μηχανολογικού 
σχεδίου με ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση, όψεις. τομές. Βασικά 
στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ .Επίσης προτείνεται η βασική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως ο 
χειρισμός διαδικτύου, κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων. Θεωρία πάνω στα πλοία όπως η δομή 
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πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου κα. και τέλος για το πρώτο εξάμηνο η υγεία και ασφάλεια  
εργαζομένων μετα μέσα ατομικής προστασίας και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, 
ειδικά θέματα ασφάλειας στην ειδικότητα,μηχανουργική τεχνολογία με χρήση εργαλείων χειρός, χρήση 
οργάνων μέτρησης, μηχανές κατεργασίας και τέλος για το πρώτο εξάμηνο η προστασία του 
περιβάλλοντος  θέματα πρόληψης ρύπανσης ,διαχείρηση απορριμάτων και νομοθεσία προστασίας 
περιβάλλοντος 

 

Για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών  έχουμε σαν προτεινόμενα μαθήματα , ακόμα ναυπηγικό σχέδιο με 
ναυπηγικές γραμμές, Shell Expansion, δίκτυα σωληνώσεων, αντλίες, βαλβίδες,αυτοματισμούς ψυκτικών 
εγκαταστάσεων με εισαγωγή στους αυτοματισμούς για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις.Επίσης τεχνολογία 
υλικών και μεταλλογνωσία με την εκμάθηση που αφορούν  μέταλλα, δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, 
κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, γαλβανικά στοιχεία, χημικός καθαρισμός μετάλλων,  
κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των διαφόρωνχρησιμοποιούμενων 
υλικών.Ακόμα μεθοδολογία μετρήσεων με αντικείμενο την  διαδικασία και τις τεχνικές μετρήσεων. 
Ακρίβεια μέτρησης, αποκλίσεις, σφάλματα. Χρησιμοποιούμενα όργανα, αξιοπιστία, διακρίβωση οργάνων 
μέτρησης. Εφαρμογές. Συστήματα ανοχών - συναρμογών. Είδη, μονάδες, τρήματα, σφάλματα, οριακές 
διαστάσεις, αποκλίσεις, κατηγορίες, ποιότητες, πίνακες, συνεργασία εδράνου - ατράκτου - κελύφους. 
Πρότυπα, Κανονισμοί νηογνώμονα. Επίσης στοιχεία ναυπηγικών συγκολλήσεων η συγκόλληση ως μέσο 
σύνδεσης. Είδη συγκόλλησης, αυτογενείς και ετερογενείς συγκολλήσεις, συγκολλήσεις με πίεση. 
Σχεδιασμός και μεταλλουργία συγκολλήσεων, συγκολλήσεις ανοξείδωτων χαλύβων, χυτοσιδήρων και μη 
σιδηρούχων  υλικών (αλουμίνιο, χαλκός, νικέλιο).Στοιχεία οικονομικής επιχειρήσεων  με θέμα στοιχεία της 
επιχείρησης, παραγωγική και οικονομική λειτουργία, κοστολόγηση υλικών, ο ρόλος του επιχειρηματία. Τις 
εφαρμογές Η/Υ με την παρουσίαση εφαρμογών Η/Υ σχετικών με την ειδικότητα, την ορολογία ειδικότητας 
με Ελληνικούς και ξένους τεχνικούς όρους και ορολογίες και τέλος οργάμωση και λειτουργλια συνεργείου 
και εξοπλισμού 

 

Για το τρίτο εξάμηνο σπουδών  έχουμε  σαν προτεινόμενα μαθήματα τις προδιαγραφές μεταλλικών 
προιόντων και έλεγχος ποιότητας που έχει ως αντικείμενο τα τεχνικά εγχειρίδια, προδιαγραφές 
κατασκευαστών, Οπτικός, διαστασιακός έλεγχος, ποιότητα επιφανειών, πιστοποίηση σκληρομετάλλων, 
προβλήματα, μετρολογία, κανονισμοί νηογνώμονα και τέλος χαραξη σάλας που έχει ως αντικείμενο την 
χάραξη ναυπηγικών γραμμών σε κλίμακα και σε πραγματικό μέγεθος, χάραξη πρύμνης και πλώρης, 
βασική γραμμή, νομείς και ίσαλοι, εργαλεία και μέθοδοι χάραξης, τεχνική χάραξης σκάφους, κατασκευή 
μοδέλων και την εξομάλυνση ναυπηγικών γραμμών 

 

Αναλυτικότερα τα μαθήματα περιλαμβάνουν: 

Α΄ εξάμηνο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, παραστατική γεωμετρία 

ΦΥΣΙΚΗ 

Μονάδες μέτρησης, Συστήματα βασικών μετρήσεων. Μηχανική, Ρευστομηχανική, Θερμοδυναμική, Πίεση 
Ατμών. Βασικές Αρχές Ηλεκτρολογίας - κυκλωμάτων, γειώσεις κυκλωμάτων, κινητήρες, αυτοματισμοί. 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Μηχανολογικό Σχέδιο. Ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση, όψεις. τομές. 
Βασικά στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ 

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 
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Χειρισμός, χρήση κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων, διαδίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
προστασία από ιούς, ανταλλαγή και μεταφορά δεδομένων. 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 

Δομή πλοίου, δεξαμενές, δομικά στοιχεία πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου, ειδικές κατασκευές, 
πλατφόρμες και πλωτά μέσα, διάταξη ναυπηγείου, δεξαμενές, υπεράκτια αιολικά και ενεργειακά 
συστήματα 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Μέσα Ατομικής Προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα 
ασφάλειας στην ειδικότητα. Θέματα πρόληψης ρύπανσης του περιβάλλοντος. Διαχείριση στερεών 
απορριμμάτων, υγρών και  αερίων ρύπων. Νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Χρήση εργαλείων χειρός, Χρήση οργάνων μέτρησης, Μηχανές Κατεργασίας 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Θέματα πρόληψης ρύπανσης του περιβάλλοντος. Διαχείριση στερεών απορριμμάτων, υγρών και  αερίων 
ρύπων. Νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος. 

 

Β΄ Εξάμηνο 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Διαδικασία και τεχνικές μετρήσεων. Ακρίβεια μέτρησης, αποκλίσεις, σφάλματα. Χρησιμοποιούμενα 
όργανα, αξιοπιστία, διακρίβωση οργάνων μέτρησης. Εφαρμογές. Συστήματα ανοχών - συναρμογών. 
Είδη, μονάδες, τρήματα, σφάλματα, οριακές διαστάσεις, αποκλίσεις, κατηγορίες, ποιότητες, πίνακες, 
συνεργασία εδράνου - ατράκτου - κελύφους. Πρότυπα, Κανονισμοί Νηογνώμονα 

ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Ναυπηγικές γραμμές, Shell Expansion, Δίκτυα Σωληνώσεων, Αντλίες, Βαλβίδες. Βασικά στοιχεία 
σχεδίασης με Η/Υ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 

Μέταλλα, Δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, γαλβανικά 
στοιχεία, Χημικός καθαρισμός μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και μηχανικές 
ιδιότητες των διαφόρων χρησιμοποιούμενων υλικών. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ 

Μέταλλα, Δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, γαλβανικά 
στοιχεία, Χημικός καθαρισμός μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και μηχανικές 
ιδιότητες των διαφόρων χρησιμοποιούμενων υλικών. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στοιχεία της επιχείρησης, Παραγωγική και Οικονομική Λειτουργία, Κοστολόγηση υλικών, Ο Ρόλος του 
Επιχειρηματία 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 

Παρουσίαση Εφαρμογών Η/Υ σχετικών με την Ειδικότητα 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ελληνικοί και Ξενόγλωσσοι Τεχνικοί όροι και Ονομασίες ειδικότητας 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Μέθοδοι, μορφές οργάνωσης και διαχείρισης συνεργείου, ιδιοσκευές, ειδικά εργαλεία 

 

Γ΄ Εξάμηνο 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Τεχνικά εγχειρίδια, προδιαγραφές κατασκευαστών, Οπτικός, διαστασιακός έλεγχος, ποιότητα επιφανειών, 
πιστοποίηση σκληρομετάλλων, προβλήματα, μετρολογία. Κανονισμοί Νηογνώμονα 

ΧΑΡΑΞΗ ΣΑΛΑΣ 

Χάραξη ναυπηγικών γραμμών σε κλίμακα και σε πραγματικό μέγεθος, χάραξη πρύμνης και πλώρης, 
βασική γραμμή, νομείς και ίσαλοι, εργαλεία και μέθοδοι χάραξης, τεχνική χάραξης σκάφους, κατασκευή 
μοδέλων. Εξομάλυνση ναυπηγικών γραμμών 

 

Οι προτάσεις μαθημάτων και εξαμήνων που αναγράφονται παραπάνω παρουσιάζουν ενα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης-σπουδών που θα πιστοποιεί του τεχνίτες,τους χειριστές και τους τεχνικούς της εκάστοτε 
ειδικότητας με σκοπό την επαγγλεματική τους αλλα και μορφωτική και γνωστική άνοδο και εξέλιξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: «ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ : ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ» 
 

 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Η ειδικότητα σχετίζεται με μια πλειάδα κατασκευών οι οποίες διαθέτουν σωληνώσεις. Οι επαγγελματίες 
Σωληνουργοί οφείλουν να κατέχουν γνώσεις αναφορικά τα στάδια παραγωγής χαλυβδοσωλήνων, τη 
συγκολλητότητα, τα ανοξείδωτα στοιχεία δικτύου, τα εξαρτήματα και τις ενώσεις σωληνώσεων, τις 
μονώσεις, τη σύνδεση χαλκοσωλή-νων και εξαρτημάτων, τη διαστολή και στήριξη χαλκοσωλήνων. 

Η παρούσα Πιστοποίηση είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να αξιολογεί τις βασικές δε-ξιότητες και τα ειδικά 
προσόντα τα οποία οφείλουν να κατέχουν οι επαγγελματίες Σωληνουργοί. 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

• Xαλκοσωλήνες – Χαλυβδοσωλήνες  

• Ανοξείδωτοι χάλυβες – σωλήνες 

• Γενικά τεχνικά στοιχεία δικτύων  

• Εξαρτήματα Σωληνώσεων 

• Ενώσεις – Περάσματα – Αναστήσεις  
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• Μονώσεις 

• Τοποθέτηση Οργάνων 

• Έλεγχος δονήσεων – Τρόποι Επιμέτρησης  

• Δοκιμή στεγανότητας σωληνώσεων 

• Έλεγχοι – Ρυθμίσεις 

• Τεχνικές εγκατάστασης χαλκοσωλήνων 

 

Ο Τεχνίτης Μετάλλου - Σωληνουργός εκπαιδεύεται με σκοπό να είναι ικανός να: 

• Κάνει τις ανάλογες μετρήσεις ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα των σχεδίων και σκαριφημάτων.Παίρνει τα 
μέτρα της Κατασκευής ,χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τα σχέδια και τα σκαριφήματα, κάνει τους 
ανάλογους υπολογισμούς 

• Xρησιμοποιεί τα κατάλληλα υλικά επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία χειρός (Μηχανικά και ηλεκτρικά) 
προετοιμάζει και ρυθμίζει τα εργαλεία 

• Προετοιμάζει τον χώρο που θα τοποθετήσει τις σωληνώσεις ώστε να είναι εύκολη η κατασκευή, η 
συντήρηση, η λειτουργία και η πιθανή αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου σε τυχόν 
αβαρία.Προετοιμάζει τις εξωτερικές επιφάνειες ή τις οροφές (νταβάνια) ή τους τοίχους και τοποθετεί τα 
εξαρτήματα συγκράτησης ,συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Μηχανικό και υπόλοιπους εξωτερικούς 
συνεργάτες. 

• Παίρνει τα κατάλληλα υλικά και αποτυπώνει σε αυτά τις σχετικές μετρήσεις και τα ανάλογα σχήματα. 
Παίρνει το κατάλληλο σωλήνα χαλκοσωλήνες κλπ) κάνει τους ανάλογους υπολογισμούς αποτυπώνει 
το δίκτυο με βάσει τα σχέδια και τις μετρήσεις. 

• Κόβει ανάλογα τους σωλήνες. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία κοπής χειρός ή το κατάλληλο μηχάνημα 
και ρυθμίζει τις παραμέτρους κοπής ,τοποθετεί τον σωλήνα στον πάγκο εργασίας ή στο μηχάνημα και 
το κόβει με ακρίβεια αποτυπώνει τα παλαιά δίκτυα και αναπτύσσει κατασκευαστικά σκαριφήματα 
τοποθετεί παλαιές σωλήνες επί του πάγκου, φορμάρει και αντικαθιστά τα φθαρμένα τμήματα αυτών 
χρησιμοποιεί τα ατομικά μέσα προστασίας και ακολουθεί τα μέτρα ασφάλειας στην εργασία ελέγχει την 
ποιότητα της εργασίας 

• Μορφοποιεί κατάλληλα τα υλικά. Επιλέγει το κατάλληλο μηχάνημα μορφοποίησης του υλικού και 
ρυθμίζει τις παραμέτρους μορφοποιεί τα υλικά σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές οδηγίες, 

• Συναρμολογεί την κατασκευ-ή/δίκτυο. Χρησιμοποιεί τα σχέδια και τις σχετικές οδηγίες ,συναρμολογεί 
τα επιμέρους κομμάτια της κατασκευής ,επιθεωρεί τα ανάλογα κομμάτια ή τα δίκτυα διορθώνει με 
βάση τις προδιαγραφές. 

• Τοποθετεί τους σωλήνες, τα εξαρτήματα, τις διατάξεις συγκράτησης.Τοποθετεί τα εξαρτήματα 
συγκράτησης ,τοποθετεί και στερεώνει την κατασκευή. (Οροφή-νταβάνι, εσωτερικές και εξωτερικές 
επικαλύψεις κλπ.), στεγανοποιεί την κατασκευή και τοποθετεί το υλικό μόνωσης, την αδιάβροχη 
μεμβράνη και το υλικό απομόνωσης ,τοποθετεί τα εξαρτήματα συγκράτησης ,τοποθετεί τα απαραίτητα 
για την καλή στήριξη των σωληνώσεων ώστε να μην κινδυνεύουν από τις ταλαντώσεις (δυναμική 
φόρτιση) προβλέπει και τοποθετεί τους κατάλληλους αντισταθμιστές για τις περιπτώσεις θερμικής 
διαστολής 

• Διενεργεί ελέγχους, δοκιμές και ρυθμίσεις, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις οδηγίες. Κάνει τους 

ελέγχους διαρροών και τις σχετικές ρυθμίσεις. 
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Συγκεντρωτική Παρουσίαση των Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων του 
Περιγράμματος 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Επαγγελματικές γνώσεις όπως  να γνωρίζει απο Τεχνολογία υλικών δηλαδή τιςπροδιαγραφές , 
ονοματολογία, ιδιότητες τον ειδικό εξοπλισμό σωληνουργείου Ιδιοσυσκευές, ειδικά εργαλεία την τεχνική 
ορολογία τις μηχανικές Ιδιότητες υλικών έλεγχο ποιότητας όπως οπτικός, διαστατικός ,μετρολογία ,την 
τεχνολογία Συγκολλήσεων και κοπών και λοιπού εξοπλισμού απο μηχανολογικό σχέδιο ,χρήση οργάνων 
και στοιχείων και τέλος γενικές αρχές Α&ΥΕ και χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες όπως να μπορεί να κάνει χρήση και σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση 
συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια ,προγραμματισμός  εργασιών ,προσαρμοστικότητα-ευελιξία, 
επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων μεθοδικότητα-Ευρηματικότητα ,ταχύτητα αντίδρασης, ακριβής 
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χειρισμός εξοπλισμού, ακριβείς χειρισμός συσκευών και τέλος εφαρμογή συστημάτων ελέγχου καλής 
λειτουργίας συσκευών. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

Τυπικά Προσόντα Επαγγελματική 
Εμπειρία 

Τεχνική 
Εκπαίδευση 

Τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση 
Απόφοιτοι Δημοτικού για τους 
αποφοιτήσαντες πριν το 1980 ή 
Γυμνασίου για τους υπόλοιπους (Ν. 
309/1976 , Π.Δ. 739/1980) 

 

-- 250 ώρες στο 
αντικείμενο 

2 χρόνια σε εργασίες 
μετάλλου  

120 ώρες στο 
αντικείμενο 

3 χρόνια σε εργασίες 
μετάλλου  

--- 

Τουλάχιστον πιστοποίηση ΙΕΚ 
μηχανολογικού τομέα ή πτυχίο/τίτλος ΕΠΑΛ, 
ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΣΕΚ μηχανολογικού 
τομέα ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένος από την 
αρμόδια αρχή. 

--- 120 ώρες στο 
αντικείμενο 

1 χρόνος σε εργασίες 
μετάλλου  

--- 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Παρακάτω παραθέτω προτάσεις βελτίωσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων της ειδικότητας 
«Τεχνίτες Μετάλλου : Σωληνουργός» με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων, συνθηκών εργασίας, 
αλλα και επαγγελματικής ανόδου και εξέλιξης των απασχλούμενων στον τομέα αυτό.  

Οι προτάσεις χωρίζονται σε μαθήματα των τριών εξαμήνων και συγκεκριμένα  μαθήματα που τα 
περιγράμματα τους  όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω  θα βοηθήσουν την επαγγελμτική εξέλιξη των 
εργαζομένων επιπ΄λεον πριτείνεται και τέταρτο εξάμηνο που θα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση. 
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Για το πρώτο εξάμηνο σπουδών προτείνεται η διδασκαλία Μαθηματικών όπως η πρακτική αριθμιτική ,η 
άλγεβρα και η παραστατική γεωμετρία ,σαν επόμενο βήμα προτείνουμε την διδασκαλία φυσικής με 
επίκετρο τις μονάδες μέτρησης , τα συστήματα βασικών μετρήσεων  ,βασικές αρχές μηχανικής 
,ρευστομηχανικής ,θερμοδυναμικής πίεση ατμών ακόμα βασικές αρχές ηλεκτρολογίας όπου 
περιλαμβάνονται κυκλώματα, κινητήρες ,αυτοματισμοί και γειώσεις κυκλωμάτων, μάθημα μηχανολογικού 
σχεδίου με ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση, όψεις. τομές. Βασικά 
στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ .Επίσης προτείνεται η βασική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 'οπως ο 
χειρισμός διαδικτύου, κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων. Θεωρία πάνω στα πλοία όπως η δομή 
πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου κα. και τέλος για το πρώτο εξάμηνο η υγεία και ασφάλεια  
εργαζομένων μετα μέσα ατομικής προστασίας και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, 
ειδικά θέματα ασφάλειας στην ειδικότητα,μηχανουργική τεχνολογία με χρήση εργαλείων χειρός, χρήση 
οργάνων μέτρησης, μηχανές κατεργασίας και τέλος για το πρ'ωτο εξάμηνο η προστασία του 
περιβάλλοντος  θέματα πρόληψης ρύπανσης ,διαχείρηση απορριμάτων και νομοθεσία προστασίας 
περιβάλλοντος 

 

Για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών  προτείνουμε τα μαθήματα, ναυπηγικό σχέδιο με ναυπηγικές 
γραμμές, Shell Expansion, δίκτυα σωληνώσεων, αντλίες, βαλβίδες,αυτοματισμούς ψυκτικών 
εγκαταστάσεων με εισαγωγή στους αυτοματισμούς για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις.Επίσης τεχνολογία 
υλικών και μεταλλογνωσία με την εκμάθηση που αφορούν  μέταλλα, δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, 
κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, γαλβανικά στοιχεία, χημικός καθαρισμός μετάλλων,  
κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των διαφόρωνχρησιμοποιούμενων 
υλικών.Ακόμα μεθοδολογία μετρήσεων με αντικείμενο την  διαδικασία και τις τεχνικές μετρήσεων. 
Ακρίβεια μέτρησης, αποκλίσεις, σφάλματα. Χρησιμοποιούμενα όργανα, αξιοπιστία, διακρίβωση οργάνων 
μέτρησης. Εφαρμογές. Συστήματα ανοχών - συναρμογών. Είδη, μονάδες, τρήματα, σφάλματα, οριακές 
διαστάσεις, αποκλίσεις, κατηγορίες, ποιότητες, πίνακες, συνεργασία εδράνου - ατράκτου - κελύφους. 
Πρότυπα, Κανονισμοί νηογνώμονα. Επίσης στοιχεία ναυπηγικών συγκολλήσεων η συγκόλληση ως μέσο 
σύνδεσης. Είδη συγκόλλησης, αυτογενείς και ετερογενείς συγκολλήσεις, συγκολλήσεις με πίεση. 
Σχεδιασμός και μεταλλουργία συγκολλήσεων, συγκολλήσεις ανοξείδωτων χαλύβων, χυτοσιδήρων και μη 
σιδηρούχων  υλικών (αλουμίνιο, χαλκός, νικέλιο).Στοιχεία οικονομικής επιχειρήσεων  με θέμα στοιχεία της 
επιχείρησης, παραγωγική και οικονομική λειτουργία, κοστολόγηση υλικών, ο ρόλος του επιχειρηματία. Τις 
εφαρμογές Η/Υ με την παρουσίαση εφαρμογών Η/Υ σχετικών με την ειδικότητα, την ορολογία ειδικότητας 
με Ελληνικούς και ξένους τεχνικούς όρους και ορολογίες και τέλος οργάμωση και λειτουργλια συνεργείου 
και εξοπλισμού 

 

Για το τρίτο εξάμηνο σπουδών  προτείνουμε τα μαθήματα εγκαταστάσεις σωληνώσεων με αντικείμενο 
τα είδη σωληνώσεων, αναγνώριση δικτύων σωληνώσεων, υπολογισμός διαμέτρου σωληνώσεων, 
χαρακτηριστικών ροής ,υλικά σωληνώσεων, μονώσεις σωληνώσεων επιλογή υλικού και χαρακτηριστικών 
αυτών, εισαγωγή στην σωληνουργία με θέμα βασικές αρχές, Στοιχεία σωληνουργίας, Αναγνώριση 
δικτύων σωληνώσεων και στοιχείων αυτών συμβολισμοί σωλήνες, φλάντζες, σπειρώματα, τσιμούχες, 
στεγάνωση αρμόσεων, στηρίξεις, αναρτήσεις σωληνώσεων., τεχνολογία διμορφόσεων σωληνόσεων και 
λεβητών  που είναι οι μέθοδοι και μηχανισμοί διαμόρφωσης σωληνώσεων και λεβήτων. Συμβατικές 
Εργαλειομηχανές Κατεργασίας και Αυτομάτου Ελέγχου CNC. (Δράπανα, Τόρνοι, Φρέζες, Κουρμπαδόροι, 
Σπειροτόμοι κλπ.). Φλογοκοπτικά εργαλεία διαμόρφωσης άκρων σωλήνων.Ακόμα την τεχνολογία 
συνδέσεων-στηρίξεων και συναρμογών δηλαδή τα θλικά και τρόποι συνδέσεων - στηρίξεων - 
συναρμογών. Στοιχεία στεγανοποίησης συνδέσεων στηρίξεων συναρμογών και οι ιδιότητες τους, τις 
προδιαγραφές υλικών κατασκευής δικτύων σωληνώσεων και ελέγχου ποιότητας με θέμα τα τεχνικά 
εγχειρίδια, προδιαγραφές κατασκευαστών, διάβρωση, οπτικός και διαστασιακός έλεγχος, μετρολογία. 
Δίκτυα από νέα υλικά (HDPE, GRP, κλπ.). Κανονισμοί Νηογνώμονα και τέλος εποπτικό έλεγχο σύνδεσης 
και  αξιολόγησης αποτελέσματος δηλαδή ο έλεγχος συνδέσεων - συναρμογών, έλεγχος στεγανότητας, 
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καταστροφικός και μη καταστροφικός έλεγχος, προβλήματα συνδέσεων - συναρμογών. Εργαλεία, 
Προδιαγραφές. Κανονισμοί Νηογνώμονα. 

 

Αναλυτικότερα τα μαθήματα περιλαμβάνουν: 

 

Α΄ εξάμηνο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

Πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, παραστατική γεωμετρία 

ΦΥΣΙΚΗ  

Μονάδες μέτρησης, Συστήματα βασικών μετρήσεων. Μηχανική, Ρευστομηχανική, Θερμοδυναμική, Πίεση 
Ατμών. Βασικές Αρχές Ηλεκτρολογίας - κυκλωμάτων, γειώσεις κυκλωμάτων, κινητήρες, αυτοματισμοί. 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

Μηχανολογικό Σχέδιο. Ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση, όψεις. τομές. 
Βασικά στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ 

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ  

Χειρισμός, χρήση κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων, διαδίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
προστασία από ιούς, ανταλλαγή και μεταφορά δεδομένων. 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 

Δομή πλοίου, δεξαμενές, δομικά στοιχεία πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου, ειδικές κατασκευές, 
πλατφόρμες και πλωτά μέσα, διάταξη ναυπηγείου, δεξαμενές, υπεράκτια αιολικά και ενεργειακά 
συστήματα 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Μέσα Ατομικής Προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα 
ασφάλειας στην ειδικότητα. Θέματα πρόληψης ρύπανσης του περιβάλλοντος. Διαχείριση στερεών 
απορριμμάτων, υγρών και  αερίων ρύπων. Νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

Χρήση εργαλείων χειρός, Χρήση οργάνων μέτρησης, Μηχανές Κατεργασίας 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Θέματα πρόληψης ρύπανσης του περιβάλλοντος. Διαχείριση στερεών απορριμμάτων, υγρών και  αερίων 
ρύπων. Νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος 

 

Β΄ Εξάμηνο 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  

Διαδικασία και τεχνικές μετρήσεων. Ακρίβεια μέτρησης, αποκλίσεις, σφάλματα. Χρησιμοποιούμενα 
όργανα, αξιοπιστία, διακρίβωση οργάνων μέτρησης. Εφαρμογές. Συστήματα ανοχών - συναρμογών. 
Είδη, μονάδες, τρήματα, σφάλματα, οριακές διαστάσεις, αποκλίσεις, κατηγορίες, ποιότητες, πίνακες, 
συνεργασία εδράνου - ατράκτου - κελύφους. Πρότυπα, Κανονισμοί Νηογνώμονα 

ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

Ναυπηγικές γραμμές, Shell Expansion, Δίκτυα Σωληνώσεων, Αντλίες, Βαλβίδες. Βασικά στοιχεία 
σχεδίασης με Η/Υ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  

Μέταλλα, Δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, γαλβανικά 
στοιχεία, Χημικός καθαρισμός μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και μηχανικές 
ιδιότητες των διαφόρων χρησιμοποιούμενων υλικών. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ  

Μέταλλα, Δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, γαλβανικά 
στοιχεία, Χημικός καθαρισμός μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και μηχανικές 
ιδιότητες των διαφόρων χρησιμοποιούμενων υλικών.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Στοιχεία της επιχείρησης, Παραγωγική και Οικονομική Λειτουργία, Κοστολόγηση υλικών, Ο Ρόλος του 
Επιχειρηματία 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 

Παρουσίαση Εφαρμογών Η/Υ σχετικών με την Ειδικότητα 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ελληνικοί και Ξενόγλωσσοι Τεχνικοί όροι και Ονομασίες ειδικότητας 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Μέθοδοι, μορφές οργάνωσης και διαχείρισης συνεργείου, ιδιοσκευές, ειδικά εργαλεία 

 

Γ΄ Εξάμηνο 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  

Είδη σωληνώσεων, Αναγνώριση δικτύων σωληνώσεων. Υπολογισμός διαμέτρου σωληνώσεων, 
χαρακτηριστικών ροής. Υλικά σωληνώσεων, μονώσεις σωληνώσεων. Επιλογή υλικού και 
χαρακτηριστικών αυτών 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ 

Βασικές αρχές, Στοιχεία σωληνουργίας, Αναγνώριση δικτύων σωληνώσεων και στοιχείων αυτών, 
Συμβολισμοί. Σωλήνες, φλάντζες, σπειρώματα, τσιμούχες, στεγάνωση αρμόσεων, στηρίξεις, αναρτήσεις 
σωληνώσεων. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ  

Μέθοδοι και μηχανισμοί διαμόρφωσης σωληνώσεων και λεβήτων. Συμβατικές Εργαλειομηχανές 
Κατεργασίας και Αυτομάτου Ελέγχου CNC. (Δράπανα, Τόρνοι, Φρέζες, Κουρμπαδόροι, Σπειροτόμοι 
κλπ.). Φλογοκοπτικά εργαλεία διαμόρφωσης άκρων σωλήνων 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ - ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ -ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ  

Υλικά και τρόποι συνδέσεων - στηρίξεων - συναρμογών. Στοιχεία στεγανοποίησης συνδέσεων στηρίξεων 
συναρμογών. Ιδιότητες 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Τεχνικά εγχειρίδια, προδιαγραφές κατασκευαστών, Διάβρωση, Οπτικός και διαστασιακός έλεγχος, 
μετρολογία. Δίκτυα από νέα υλικά (HDPE, GRP, κλπ.). Κανονισμοί Νηογνώμονα 

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  

Έλεγχος συνδέσεων - συναρμογών, έλεγχος στεγανότητας, καταστροφικός και μη καταστροφικός 
έλεγχος, προβλήματα συνδέσεων - συναρμογών. Εργαλεία, Προδιαγραφές. Κανονισμοί Νηογνώμονα 
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Οι προτάσεις μαθημάτων και εξαμήνων που αναγράφονται παραπάνω παρουσιάζουν ενα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης-σπουδών που θα πιστοποιεί του τεχνίτες,τους χειριστές και τους τεχνικούς της εκάστοτε 
ειδικότητας με σκοπό την επαγγλεματική τους αλλα και μορφωτική και γνωστική άνοδο και εξέλιξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ : ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ» 
 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Στην σύνοψη παρουσιάζεται ο χειρισμός και η πρωτοβάθμια συντήρηση των εργαλειομηχανών είναι το 
αντικείμενο της εργασίας του «Μηχανουργοί : Χειριστές Εργαλειομηχανών» Εργαλειομηχανές είναι τα 
ειδικά μηχανήματα που δίνουν μορφή σε κομμάτια από μέταλλο, καθώς και από άλλα υλικά όπως το 
πλαστικό και τα συνθετικά. Ανάλογα με τη δουλειά που θα κάνει και το υλικό που θα χρησιμοποιήσει, 
διαλέγει το κατάλληλο εργαλείο κι αφού κάνει τους υπολογισμούς που χρειάζονται, χαράσσει το μέταλλο 
και το τοποθετεί στο εργαλείο για να του δώσει τη μορφή που θέλει. Υπάρχουν διάφοροι τύποι 
εργαλειομηχανών, όπως τόρνος, φρέζα. Πρέπει να έχει επιδεξιότητα στα χέρια και στα δάχτυλα να είναι 
εργατικός, μεθοδικός και πολύ προσεκτικός. Η ευχέρειά του να χειρίζεται και να πραγματοποιεί 
πρωτοβάθμια συντήρηση στα μηχανήματα που χρησιμοποιεί, όπως και το ενδιαφέρον και η διάθεσή του 
να δουλεύει με τα μηχανουργικά υλικά, είναι στοιχεία απαραίτητα. Επίσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
διαβάζει και να κατανοεί σχέδια βάσει των οποίων θα δημιουργήσει τις κατασκευές. 

 

 

Γενική περιγραφή των κυριότερων επαγγελματικών δραστηριοτήτων 

Με βάση τις τεχνικές και γενικές οδηγίες, την ορθολογική χρησιμοποίηση των εργαλείων και μηχανών, 
τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές ασφαλείας. 

Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα και μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής που 
επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία ,εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και τεχνικών οδηγιών 
λειτουργίας και ασφαλείας των εργαλειομηχανών ,εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις γενικές ή/και 
ειδικές τεχνικές οδηγίες τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω με επισήμανση των 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται,επιλέγει και φροντίζει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε 
συσκευές, όργανα, εργαλεία και υλικά για την επιτυχή απόδοση των εργαλειομηχανών ,καταγράφει τα 
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τεχνικά και στατιστικά στοιχεία και δίνει προφορική ή/και γραπτή αναφορά σχετικά με την πορεία και τα 
αποτελέσματα των επεμβάσεών του ,συμμετέχει στην κοστολόγηση των εργασιών που εκτελεί. 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Στην ελληνική αγορά ο πλέον ευρέως γνωστός τίτλος άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος είναι 
«Μηχανουργοί : Χειριστές Εργαλειομηχανών» που περιλαμβάνει άτομα που θα εξασφαλίζουν :Το 
χειρισμό των μηχανημάτων του μηχανουργείου όπως με τόρνο, φρέζα, πλάνη, δράπανο, τροχό, πριόνι, 
λείανση, γραναζοκόπτες, χόνινγκ, γλύφανση ,την κατασκευή εξαρτημάτων και μηχανισμών την 
απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων ,την βελτίωση της τεχνικής της παραγωγικής διαδικασίας για 
την βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος. 

 

Συγκεντρωτική Παρουσίαση Κύριων και Επιμέρους Επαγγελματικών Λειτουργιών και 
Εργασιών του Περιγράμματος 

Ο Μηχανουργός-Χειριστής Εργαλειομηχανών εκπαιδεύεται με σκοπό να είναι ικανός να: 

• Προετοιμάζει την εργαλειομηαχανή για την κατεργασία, επιλέγει την μέθοδο κατεργασίας την Α ύλη και 
τα εργαλεία κοπής.Μελετά την εντολή παραγωγής και επιλέγει τις μεθόδους κατεργασίας (εάν δεν 
προσδιορίζονται στην εντολή παραγωγής ),επιλέγει και μεταφέρει την Α΄ ύλη στην εργαλειομηχανή, 
επιλέγει εργαλεία και τα μεταφέρει στην εργαλειομηχανή. 

• Προετοιμάζει την εργαλειομηχανή.Συγκρατεί και κεντράρει το τεμάχιο στην εργαλειομηχανή 
προσδιορίζει τις συνθήκες κατεργασίας. 

• Πραγματοποιεί εργασίες που αφορούν την ψηφιακή καθοδήγηση εργαλειομηχανής 
(CNC).Χρησιμοποιεί βασικές εντολές ψηφιακής καθοδήγησης φορτώνει και προσαρμόζει 
προγράμαμτα ψηφιακής καθοδήγησης  επαληθεύει προγράμματα ψηφιακής καθοδήγησης. 

• Πραγματοποιεί τις εραγσίες αποπεράτωσης..Εκκινεί, σταματά και ρυθμίζει την εργαλειομηχανή 
παρακολουθεί την κατεργασία και ρυθμίζει τη λειτουργία της εργαλειομηχανής  ,αντιμετωπίζει 
προβλήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία εργαλειομηχανών ψηφιακής καθοδήγησης  

• Εκτελεί διαστασιολογικούς ελέγχους κατά τη δοάρκεια της κατεργασίας και στο πέρας της, 
πραγματοποιεί εργασίες φινιρίσματος (ολοκλήρωσης ) στο τεμάχιο,συμπληρώνει αναφορές 
παραγωγής τα κατεργασμένα τεμάχια ,επιστρέφει εργαλεία και Α ύλες και εφαρμόζει το πρόγραμμα  
περιβαλλοντικής προστασίας.Μεταφέρει και παραδίδει τα τεμάχια ελέγχει και επιστρέφει τα εργαλέια 
και την υπολειπόμενη Α΄ ύλη ,εφαρμόζει το πρόγραμμα διαχείρίσης απόβλήτων της παραγωγικής 
επεξεργασίας ( ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση,ανάκτηση, απόρριψη). 



25 
 

• Επιμελείται του εξοπλισμού και εκτελεί  εργασίες σύμφωνα με την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας 
βελτιώνοντας την απόδοσή του. Επιμελείται των εργαλειομηχανών,πραγματοποιεί πρωτοβάθμια 
προληπτική συντήρηση και αντιμετωπίζει βλάβες.Καθαρίζει την εργαλειομηχανή και το περιβαλλοντικό 
χώρο εκτελεί πρωτοβάθμια προληπτική συντήρηση στην εργαλειομηχανή αντιμετωπίζει δυσλειτουργίες 
και βλάβες στις εργαλειομηχανές που βρίσκονται εντός των δυνατοτήτων και της δικαιοδοσίας του  

• Εφαρμόζει τις διαδικασίες για την υγιεινή και ασφάλεια προσδιορίζει του κινδύνους που υπάρχουν στο 
περιβάλλον εργασίας ή προκύπτουν από την εργασία του και εφαρμόζει μέτρα για την αντιμετώπιση 
τους εφαρμόζει τις διαδικασίες σε περίπτωση ατυχήματος στον ίδιο ή σε άλλον , καθώς και για την 
αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων, όπως φωτιά, διαρροές.  

• Συμμετέχει την βελτίωση της εργασίας του ,των συναδελφων του και των μεθόδωνεργασίας της 
παραγωγικής διαδικασίας,βελτιώνει συνεχώς την προσωπική του απόδοση,συμμετέχει στην 
εκπαίδευση των συναδέλφων του και συμμετέχει σε εταιρικά προγράμαμτα αλλαγής 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των μετάλλων. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Βασικές επαγγελματικές γνώσεις όπως να γνωρίζει απο Τεχνολογία υλικών δηλαδή τιςπροδιαγραφές, 
ονοματολογία, ιδιότητες τον ειδικό εξοπλισμό σωληνουργείου Ιδιοσυσκευές, ειδικά εργαλεία την τεχνική 
ορολογία τις μηχανικές Ιδιότητες υλικών έλεγχο ποιότητας όπως οπτικός, διαστατικός ,μετρολογία ,την 
τεχνολογία Συγκολλήσεων και κοπών και λοιπού εξοπλισμού απο μηχανολογικό σχέδιο ,χρήση οργάνων 
και στοιχείων, ηλεκτρολογία  και τέλος γενικές αρχές Α&ΥΕ και χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ) 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις εργαλειομηχανές συμβατικές και ψηφιακής καθοδήγησης (βασικά μέρη, 
μετάδοση κίνησης, αισθητήρες, κινητήρες, αρχές συντήρησης) ,λειτουργία εργαλειομηχανών συμβατικές 
και ψηφιακής καθοδήγησης (είδη κατεργασιών, συνθήκες κοπής, εργαλεία, συγκράτηση ,εργαλείων, 
συγκράτηση τεμαχίων, απόβλητα, υγρά κοπής, χειρισμός, προγραμματισμός) μετρολογία - 
μηχανολογικές μετρήσεις (προδιαγραφές, μετρητικά όργανα μηκών, μορφής και ποιότητας επιφανείας) 
και τέλος ξενόγλωσση τεχνική ορολογία 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες όπως να μπορεί να κάνει χρήση και σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση 
συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια ,προγραμματισμός  εργασιών ,προσαρμοστικότητα-ευελιξία, 
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επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων, μεθοδικότητα-Ευρηματικότητα ,ταχύτητα αντίδρασης, ακριβής 
χειρισμός εξοπλισμού, ακριβείς χειρισμός συσκευών και τέλος εφαρμογή συστημάτων ελέγχου καλής 
λειτουργίας συσκευών 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητες όπως η ικανότητα εργασίας σε ομάδα ,τεχνική ικανότητα,επικοινωνιακή ικανότητα, 
οργανωτική Ικανότητα, ικανότητα λήψης αποφάσεων,συνδυαστική και αναλυτική Σκέψη, ικανότητα 
καθοδήγησης ικανότητα παρακίνησης,πρωτοβουλία Ικανότητα μάθησης,ικανότητα συνεργασίας και 
τέλος χρήση θεωρητικής κατάρτισης και αξιοποίηση εμπειρίας 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Α (Βοηθός τεχνίτη) 

 

1η ∆ιαδρομή Γυμνασιακή εκπαίδευση και 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας επί του αντικειμένου 
μαζί με ΣΕΚ με αξιολόγηση. 

2η ∆ιαδρομή Λύκειο (όλοι οι τύποι) και 1 έτος επαγγελματική εμπειρία επί του αντικειμένου μαζί με 
ΣΕΚ με αξιολόγηση. 

3η ∆ιαδρομή ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΤΕΣ συναφούς ειδικότητας και 6μην επαγγελματική εμπειρία επί 
του αντικειμένου με αξιολόγηση. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Β (Τεχνίτης) 
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1η ∆ιαδρομή Γυμνασιακή εκπαίδευση και 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας επί του αντικειμένου ως 
Βοηθός μαζί με ΣΕΚ με αξιολόγηση. 

2η ∆ιαδρομή Λύκειο (όλοι οι τύποι) και 1 έτος επαγγελματική εμπειρία επί του αντικειμένου ως 
Βοηθός μαζί με ΣΕΚ με αξιολόγηση. 

3η ∆ιαδρομή ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΤΕΣ συναφούς ειδικότητας και 1 έτος επαγγελματική εμπειρία 
ως Βοηθός επί του αντικειμένου με αξιολόγηση. 

4η ∆ιαδρομή Απόφοιτος μεταλυκειακού ΙΕΚ συναφούς ειδικότητας με αξιολόγηση. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Γ (Αρχιτεχνίτης) 

 

1η ∆ιαδρομή Γυμνασιακή εκπαίδευση και 4 έτη επαγγελματικής εμπειρίας επί του αντικειμένου ως 
Τεχνίτης μαζί με ΣΕΚ με αξιολόγηση. 

2η ∆ιαδρομή Λύκειο (όλοι οι τύποι) και 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας επί του αντικειμένου ως 
Τεχνίτης μαζί με ΣΕΚ με αξιολόγηση. 

3η ∆ιαδρομή ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΤΕΣ συναφούς ειδικότητας και 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας 
ως Τεχνίτης επί του αντικειμένου μαζί με ΣΕΚ με αξιολόγηση. 

4η ∆ιαδρομή Απόφοιτος μεταλυκειακού ΙΕΚ συναφούς ειδικότητας και 3 έτη επαγγελματικής 
εμπειρίας ως Τεχνίτης επί του αντικειμένου με αξιολόγηση. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Παρακάτω παραθέτω προτάσεις βελτίωσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων της ειδικότητας 

«Μηχανουργοί : Χειριστές Εργαλειομηχανών» με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων, συνθηκών 
εργασίας ,αλλα και επγαγλεματικής ανόδου και εξέλιξης των απασχλούμενων στον τομέα αυτό.  

 

Τα προτεινόμενα μαθήματα ειναι η βασική χρήση των Η/Υ δηλαδή χειρισμός, χρήση κειμενογράφου και 
υπολογιστικών φύλλων, διαδίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία, προστασία από ιούς, ανταλλαγή και 
μεταφορά δεδομένων. , οι εφαρμογές στους Η/Υ με θέμα παρουσίαση εφαρμογών Η/Υ σχετικών με την 
ειδικότητα ακόμα τα μαθηματικά με πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, παραστατική γεωμετρία,το 
μηχανολογικό σχέδιο με αντικείμενο την  ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση οργάνων και στοιχείων, 
σχεδίαση, όψεις. τομές. Βασικά στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ, η μηχανουργική τεχνολογία που αφορά την  
χρήση εργαλείων χειρός, Χρήση οργάνων μέτρησης, Μηχανές Κατεργασίας , το ναυπηγικό σχέδιο με 
Ναυπηγικές γραμμές, Shell Expansion, Δίκτυα Σωληνώσεων, Αντλίες, Βαλβίδες. Βασικά στοιχεία 
σχεδίασης με Η/Υ.Η οργάνωση λειτουργία του συνεργείου και ο εξοπλισμός όπως ειναι οι μέθοδοι, 
μορφές οργάνωσης και διαχείρισης συνεργείου, ιδιοσκευές, ειδικά εργαλεία, η ορολογία ειδικότητας με 
Ελληνικού και Ξενόγλωσσους τεχνικούς όρους και ονομασίες ειδικότητας, τα πλοία οι υπεράκτιες 
κατασκευες και ναυπηγεία που αφορούν την δομή του πλοίου, δεξαμενές, δομικά στοιχεία πλοίου, δίκτυα 
πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου, ειδικές κατασκευές, πλατφόρμες και πλωτά μέσα, διάταξη 
ναυπηγείου, δεξαμενές, υπεράκτια αιολικά και ενεργειακά συστήματα. Τα στοιχεία οικονομικής των 
επιχειρήσεων στοιχεία της επιχείρησης, παραγωγική και Οικονομική λειτουργία, κοστολόγηση υλικών, ο 
ρόλος του επιχειρηματία, η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και η προστασία του περιβάλλοντος , 
ακόμα περιλλαμβάνονται μαθήματα Μέσα Ατομικής Προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, 
πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα ασφάλειας στην ειδικότητα. Θέματα πρόληψης ρύπανσης του 
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περιβάλλοντος. Διαχείριση στερεών απορριμμάτων, υγρών και  αερίων ρύπων. Νομοθεσία προστασίας 
περιβάλλοντος , σεμινάριο τεχνολογίας μεταλλικών υλικών που αφορά τα μέταλλα, δομή μετάλλων, 
μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, γαλβανικά στοιχεία, χημικός καθαρισμός 
μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των διαφόρων 
χρησιμοποιούμενων υλικών..Επίσης εργαλειομηχανές ψηφιακής καθοδήγησης με τα βασικά μέρη, 
μετάδοση κίνησης, αισθητήρες, κινητήρες, αρχές συντήρησης, προδιαγραφές μεταλλικων προιόντων και 
έλεγχος ποιότητας ποτ αφορά τα τεχνικά εγχειρίδια, προδιαγραφές κατασκευαστών, οπτικός, 
διαστασιακός έλεγχος, ποιότητα επιφανειών, πιστοποίηση σκληρομετάλλων, προβλήματα, 
μετρολογία.Στοιχεία μηχανών  με εισαγωγή, Ανοχές – Συναρμογές, Άξονες-Άτρακτοι, Σύνδεση Ατράκτου-
Πλήμνης, Κοχλίες, Ελατήρια, Έδρανα Κύλισης, Έδρανα Ολίσθησης, Σύνδεσμοι-Συμπλέκτες, Αναρτήσεις / 
Στηρίξεις Αξόνων, ζυγοστάθμιση, συμβατικές εργαλειομηχανές με τα βασικά μέρη, μετάδοση κίνησης, 
αισθητήρες, κινητήρες, αρχές συντήρησης, μηχανουργική τεχνολογία επί πλοίου με το Μηχανουργείο 
επάνω στο πλοίο ειδικές απαιτήσεις κατεργασίας και χρήσης εργαλείων (λείανση, ρεκτιφιέ) χρήση 
οργάνων μέτρησης μηχανές κατεργασίας και τέλος προγραμαμτισμός εργαλειομηχανών ψηφιακής 
καθοδήγησης με αυτήν να περιλαμβάνει γλώσσα προγραμματισμού APT, Κώδικας G, Κώδικας M, CAD 
CAM 

 

Αναλυτικότερα τα μαθήματα περιλαμβάνουν: 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ  

Χειρισμός, χρήση κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων, διαδίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
προστασία από ιούς, ανταλλαγή και μεταφορά δεδομένων. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ  

Παρουσίαση Εφαρμογών Η/Υ σχετικών με την Ειδικότητα 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

Πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, παραστατική γεωμετρία 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Μηχανολογικό Σχέδιο. Ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση, όψεις. τομές. 
Βασικά στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Χρήση εργαλείων χειρός, Χρήση οργάνων μέτρησης, Μηχανές Κατεργασίας 

ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

Ναυπηγικές γραμμές, Shell Expansion, Δίκτυα Σωληνώσεων, Αντλίες, Βαλβίδες. Βασικά στοιχεία 
σχεδίασης με Η/Υ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Μέθοδοι, μορφές οργάνωσης και διαχείρισης συνεργείου, ιδιοσκευές, ειδικά εργαλεία 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ελληνικοί και Ξενόγλωσσοι Τεχνικοί όροι και Ονομασίες ειδικότητας 

ΠΛΟΙΑ, ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ  

Δομή πλοίου, δεξαμενές, δομικά στοιχεία πλοίου, δίκτυα πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου, ειδικές 
κατασκευές, πλατφόρμες και πλωτά μέσα, διάταξη ναυπηγείου, δεξαμενές, υπεράκτια αιολικά και 
ενεργειακά συστήματα 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Στοιχεία της επιχείρησης, Παραγωγική και Οικονομική Λειτουργία, Κοστολόγηση υλικών, Ο Ρόλος του 
Επιχειρηματία 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Μέσα Ατομικής Προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα 
ασφάλειας στην ειδικότητα. Θέματα πρόληψης ρύπανσης του περιβάλλοντος. Διαχείριση στερεών 
απορριμμάτων, υγρών και  αερίων ρύπων. Νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Μέταλλα, Δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, γαλβανικά 
στοιχεία, Χημικός καθαρισμός μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και μηχανικές 
ιδιότητες των διαφόρων χρησιμοποιούμενων υλικών.  

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Βασικά μέρη, μετάδοση κίνησης, αισθητήρες, κινητήρες, αρχές συντήρησης 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Τεχνικά εγχειρίδια, προδιαγραφές κατασκευαστών, Οπτικός, διαστασιακός έλεγχος, ποιότητα επιφανειών, 
πιστοποίηση σκληρομετάλλων, προβλήματα, μετρολογία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ  

Εισαγωγή, Ανοχές – Συναρμογές, Άξονες-Άτρακτοι, Σύνδεση Ατράκτου-Πλήμνης, Κοχλίες, Ελατήρια, 
Έδρανα Κύλισης, Έδρανα Ολίσθησης, Σύνδεσμοι-Συμπλέκτες, Αναρτήσεις / Στηρίξεις Αξόνων, 
Ζυγοστάθμιση 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ  

Βασικά μέρη, μετάδοση κίνησης, αισθητήρες, κινητήρες, αρχές συντήρησης 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ  

Το Μηχανουργείο επάνω στο πλοίο. Ειδικές απαιτήσεις κατεργασίας και χρήσης εργαλείων (λείανση, 
ρεκτιφιέ). Χρήση οργάνων μέτρησης, Μηχανές Κατεργασίας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ  

Γλώσσα προγραμματισμού APT, Κώδικας G, Κώδικας M, CAD CAM 

 

Οι προτάσεις μαθημάτων και εξαμήνων που αναγράφονται παραπάνω παρουσιάζουν ενα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης-σπουδών που θα πιστοποιεί του τεχνίτες,τους χειριστές και τους τεχνικούς της εκάστοτε 
ειδικότητας με σκοπό την επαγγλεματική τους αλλα και μορφωτική και γνωστική άνοδο και εξέλιξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: «ΜΑΡΑΓΚΟΙ : ΜΟΝΩΤΕΣ» 
 

 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

     Η παρούσα μελέτη αφορά στο επαγγελματικό περίγραμμα του Τεχνικού Μόνωσης – Μονωτή. Ως 
μονωτής ορίζεται το εργατοτεχνικό και τεχνικό προσωπικό που έχει την κατάλληλη επαγγελματική 
κατάρτιση στην εκτέλεση των βασικών εργασιών θερμικής μόνωσης, στεγανοποίησης, ηχητικής 
μόνωσης, παθητικής πυροπροστασίας και στις επικουρικές προς αυτές εργασίες όπως είναι της ξηράς 
δόμησης, των δομικών 

ενισχύσεων και αποκαταστάσεων, των χρωματισμών και επικαλύψεων προστασίας δομικών στοιχείων, 
και των επιστεγάσεων και πλαγιοκαλύψεων, σε κτήρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έργα υποδομών. 
Το επάγγελμα του Μονωτή είναι ένα επάγγελμα που πάντα θα έχει δυναμική γιατί ακόμα και σε 
περιόδους που η οικοδομική δραστηριότητα είναι σε ύφεση – όπως σήμερα - ο κλάδος της μόνωσης 
επηρεάζεται λιγότερο, καθώς οι εργασίες σε μεγάλο βαθμό αφορούν επεμβάσεις σε υφιστάμενες 
κατασκευές. Η δυναμική δε του κλάδου, ενισχύεται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με 
την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και γενικότερα τις διεθνείς τάσεις για οικολογική δόμηση με 
έμφαση στην μόνωση. Η μόνωση ανήκει στην κατηγορία των πράσινων επαγγελμάτων καθώς 
σχετίζεται με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Ο τεχνικός μονωτής έχει ως αντικείμενο :την προετοιμασία και κατασκευή της μόνωσης.Κατανοεί τις 
απαιτήσεις του έργου και προτείνει την κατάλληλη τεχνική λύση μόνωσης: θερμικής μόνωσης, 
στεγανοποίησης, ηχητικής μόνωσης, παθητικής πυροπροστασίας και επικουρικές προς αυτές εργασίες 
όπως ξηράς δόμησης, δομικών ενισχύσεων και αποκαταστάσεων, χρωματισμών και επικαλύψεων 
προστασίας δομικών στοιχείων, επιστεγάσεων και πλαγιοκαλύψεων σε κτήρια, βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις και έργα υποδομών, ή και συνδυασμούς μεταξύ αυτών ,αξιολογεί επιτόπου το έργο 
ακολουθεί τις οδηγίες του μηχανικού και συζητά με τον ιδιοκτήτη του έργου αναγνωρίζει και επικοινωνεί 
τα κατάλληλα υλικά κατασκευής με βάση τα ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα, τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τον ΚΕΝΑΚ, προετοιμάζει σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ,υπολογίζει το κατά προσέγγιση κόστος και το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής – τοποθέτησης ,λαμβάνει τα μέτρα της κατασκευής για την τεχνική λύση 
που απαιτείται. μετρά τις διατάσεις των δομικών στοιχείων στα οποία θα πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη 

τεχνική εργασία ,εξάγει τα αρχικά μέτρα από τα σχέδια μηχανικού, σκαριφήματα κ.α.,κατανοεί σωστά τις 
διαστάσεις του έργου και τις τεχνικές υποδείξεις  του μηχανικού 
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Επιλέγει τον τύπο της κατασκευής ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και της  απαιτήσεις του έργου ,εξετάζει 
την ύπαρξη νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων για τη συγκεκριμένη κατασκευή (ΚΕΝΑΚ, ΠΔ 71/88, 
ΕΛΟΤ ΤΠ, κ.α.) ,οργανώνει τις εργασίες με βάσει το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα της 
κατασκευής,ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τους τύπους της κατασκευής και καταλήγει στην 
τεχνική λύση που θα ακολουθήσει. 

Επιλέγει τον τύπο και την ποσότητα των κατάλληλων υλικών και προετοιμάζει το έργο για την 
κατασκευή.Επιλέγει τα κατάλληλα υλικά που πληρούν τις προδιαγραφές με βάση τη δήλωση απόδοσης 
των υλικών ,συνεργάζεται με τα υπόλοιπα συνεργεία του εργοταξίου,εξυγιαίνει υποστρώματα και δομικά 
στοιχεία όπου απαιτείται και απομακρύνει κατεστραμμένα δομικά υλικά, παλιά μονωτικά κ.α. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 

Επιλέγει και παραγγέλνει τα υλικά.Επιλέγει τα κατάλληλα υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις 

κατασκευής,συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες (οικοδόμους, υδραυλικούς, κτλ),καταρτίζει την 
εντολή παραγγελίας,διενεργεί έλεγχο ποιότητας εισερχομένων υλικών αποθηκεύει με ασφαλή και 
λειτουργικό τρόπο τα υλικά. 

Συσκευάζει για ασφαλή μεταφορά τα υλικά και τον εξοπλισμό ,φορτώνει και στερεώνει τα υλικά και τον 
εξοπλισμό στο όχημα μεταφοράς. 

Μεταφέρει υλικά και εξοπλισμό.Φροντίζει για την τήρηση των προδιαγραφών μεταφοράς υλικών με 
οχήματα και την τήρηση του ΚΟΚ μεταφέρει και αποθηκεύει τα υλικά και εξοπλισμό στο εργοτάξιο. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΜΟΝΩΣΗΣ 

Εφαρμόζει βασική κατασκευαστική εργασία μόνωσης ή συνδυασμό βασικών εργασιώνβάσει των 
ισχυόντων ευρωπαϊκών ή εθνικών προτύπων.Κατασκευάζει τη θερμική μόνωση με παράλληλη αποφυγή 
θερµογεφυρών για την επίτευξη βέλτιστης εξοικονόμησης ενεργείας και ενεργειακής απόδοσης , 
κατασκευάζει την στεγανοποίηση την ηχητική μόνωση και την παθητική πυροπροστασία. 

Εφαρμόζει επικουρική εργασία μόνωσης ή συνδυασμό επικουρικών εργασιών βάσει των ισχυόντων 
ευρωπαϊκών ή εθνικών προτύπων.Κατασκευάζει δομικά στοιχεία με ξηρά δόμηση,πραγματοποιεί τη 
δομική ενίσχυση και αποκατάσταση ,εφαρμόζει χρωματισμούς και επικαλύψεις προστασίας δομικών 

στοιχείων, κατασκευάζει επιστεγάσεις και πλαγιοκαλύψεις. 

Εφαρμόζει συνδυασμό βασικών και επικουρικών εργασιών μόνωσης βάσει των ισχυόντων ευρωπαϊκών ή 
εθνικών προτύπων.Πραγματοποιεί κατασκευές που συνδυάζουν μία ή περισσότερες βασικές εργασίες με 
ξηρά δόμηση ή/και κατασκευή επιστεγάσεων και πλαγιοκαλύψεων και την στεγανοποίηση με δομική 
ενίσχυση και αποκατάσταση , πραγματοποιεί κατασκευές που συνδυάζουν στεγανοποίηση με 
χρωματισμό και επικαλύψεις προστασίας δομικών στοιχείων. 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 

Ολοκλήρωση: Καθαρίζει το χώρο της κατασκευής απομακρύνει τον εξοπλισμό, και τα υλικά συσκευασίας 
και τυχόν απορρίμματα που έχουν δημιουργηθεί. 

Έλεγχος: Διενεργεί οπτικό έλεγχο ποιότητας της κατασκευής,διενεργεί έλεγχο ποιότητας της κατασκευής 
με μηχανικά μέσα εφόσον απαιτείται από τις προδιαγραφές του έργου και των εθνικών προτύπων, 
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διενεργεί έλεγχο ποιότητας της κατασκευής σε συνεργασία με ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα εφόσον 
απαιτείται από τις προδιαγραφές του έργου και των εθνικών προτύπων. 

Παράδοση: Επιδεικνύει την περαιωμένη εργασία ,ενημερώνει για την συντήρηση της κατασκευής, 

παραδίδει δήλωση απόδοσης των υλικών και υπογράφεται η οριστική παραλαβή του έργου από 
τον πελάτη και ενημερώνει το αρχείο εργασιών σημειώνοντας τα στοιχεία του πελάτη, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της κατασκευής, τον χώρο εφαρμογής και την ημερομηνία παράδοσης. 

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των μετάλλων. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Βασικές επαγγελματικές γνώσεις όπως να γνωρίζει τις βασικές αρχές για την επίτευξη εξοικονόμησης 
ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια,γνωρίζει τις βασικές τεχνολογίες υλικών,κατανοεί τα 
τεχνικά σχέδια, γνωρίζει την τεχνική ορολογία κατασκευών, σχεδίου, λειτουργίες βοηθητικού εξοπλισμού, 
οργάνωση κατασκευών, κοστολόγηση, έχει γνώση των κανόνων ασφαλείας, υγείας στην εργασία, 
γνωρίζει τις απαιτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, γνωρίζει τις λειτουργίες Η/Μ εξοπλισμού κατασκευής 
και ελέγχου ποιότητας κατασκευών, διαθέτει γνώσεις για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, και τέλος 
έχει βασικές γνώσεις ανακύκλωσης υλικών και διαχείρισης αποβλήτων. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις όπως να νωρίζει τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης 
των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ),γνωρίζει τις απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας ΠΔ 71/88, γνωρίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ηχομόνωσης και ακουστικής άνεσης για όλα τα κτήρια βάσει του Νέου Οικοδομικού 
Κανονισμού Ν.4067/2012, ΦΕΚ 79/Α, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4178/2013 & το Ν. 4135/2014, 
γνωρίζει τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών ή εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ ΤΠ) στην 
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κατασκευή, γνωρίζει τον ΚΟΚ (φόρτωση και μεταφορά), διαθέτει γνώσεις για τα προϊόντα, τα συστήματα 
μόνωσης και τις προδιαγραφές μόνωσης εφαρμογής τους,και τέλος γνωρίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
και λειτουργίες της κατασκευής, και τις απαιτήσεις προδιαγραφών. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες όπως να αντιλαμβάνεται και επιλέγει την καταλληλότερη τεχνική λύση, τον τύπο των 
προϊόντων και των απαιτήσεων χειρισμού τους ,προετοιμάζει κατάλληλα την κατασκευή ,οργανώνει και 
εφαρμόζει κατάλληλα την απαιτούμενη κατασκευαστική λύση ή συνδυασμό λύσεων βάσει των 
ευρωπαϊκών ή εθνικών προτύπων με γνώμονα τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση σε συνδυασμό με τα 
λοιπά επιθυμητά λειτουργικά χαρακτηρίστηκα του κτηρίου ως προς την στεγανοποίηση, πυροπροστασία, 
ηχομόνωση και παθητικό αερισμό τέλος ελέγχει και επεξηγεί την ποιότητα της περαιωμένης εργασίας, τις 
απαιτήσεις συντήρησης και τους όρους εγγύησης 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητες να εχει ακρίβεια αντίληψης, ικανότητα σχεδιασμού και προετοιμασίας της κατασκευής 
,ικανότητες επικοινωνίας, κατανόησης των συγκεκριμένων απαιτήσεων του έργου και των κινδύνων 
ακόμα οργανώνει, ελέγχει, καθοδηγεί τις εργασίες που προβλέπονται, εφαρμόζοντας τους απαιτούμενους 
κανονισμούς και προδιαγραφές με γνώμονα τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση σε συνδυασμό με τα λοιπά 
επιθυμητά λειτουργικά χαρακτηρίστηκα του κτηρίου ως προς την στεγανοποίηση, πυροπροστασία, 
ηχομόνωση και παθητικό αερισμό τέλος έχει ικανότητα επικοινωνίας, αξιολόγησης περαιωμένης εργασίας 
και αρχειοθέτησης αυτής. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

Προτεινόμενο Επίπεδο επαγγελματικής ιεραρχίας Α: Τεχνικός μόνωσης – μονωτής 

1η Διαδρομή (προτεινόμενη)  

Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο – Κάτοχος διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας ΙΕΚ – 1 έτος 
επαγγελματικής εμπειρίας. 

2η Διαδρομή (προτεινόμενη) 

ΣΕΚ ή ΕΠΑΣ αντίστοιχης ειδικότητας – Κάτοχος διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας ΙΕΚ – 6 μήνες 
επαγγελματικής εμπειρίας 

3η Διαδρομή (προτεινόμενη) 

ΣΕΚ ή ΕΠΑΣ αντίστοιχης ειδικότητας – 1 έτος επαγγελματικής εμπειρίας. 

4η Διαδρομή (προτεινόμενη) 

Υποχρεωτική εκπαίδευση – 7 έτη επαγγελματική εμπειρία 

 

Προτεινόμενο Επίπεδο επαγγελματικής ιεραρχίας Β: Εμπειροτεχνίτης μόνωσης 

1η Διαδρομή (προτεινόμενη) 

Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο – Κάτοχος διπλώματος άλλης ειδικότητας ΙΕΚ – 3 έτη 
επαγγελματικής εμπειρίας. 
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2η Διαδρομή (προτεινόμενη) 

ΣΕΚ ή ΕΠΑΣ άλλης ειδικότητας – Κάτοχος διπλώματος άλλης ειδικότητας ΙΕΚ πιστοποιημένου στην 
ειδικότητα – 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Παρακάτω παραθέτω προτάσεις βελτίωσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων της ειδικότητας 
Μαραγκοί : Μονωτές με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων, συνθηκών εργασίας ,αλλα και 
επγαγλεματικής ανόδου και εξέλιξης των  απασχλούμενων στον τομέα αυτό.  

   Οι προτάσεις χωρίζονται σε μαθήματα δύο εξαμήνων και συγκεκριμένα  μαθήματα που τα 
περιγράμματα τους  όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω  θα βοηθήσουν την επαγγελμτική εξέλιξη των 
εργαζομένων επιπλέον προτείνεται και τρίτο εξάμηνο που θα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση. 

   Για το πρώτο εξάμηνο σπουδών προτείνεται η διδασκαλία της Μεταλλογνωσίας που έχει ως στόχο 
την εκμάθηση της δομής μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, 
γαλβανικά στοιχεία, Χημικός καθαρισμός μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και 
μηχανικές ιδιότητες των διαφόρων χρησιμοποιούμενων υλικών.,σαν επόμενο βήμα προτείνουμε την 
διδασκαλία φυσικής με επίκετρο τις μονάδες μέτρησης , τα συστήματα βασικών μετρήσεων  ,βασικές 
αρχές μηχανικής ,ρευστομηχανικής ,θερμοδυναμικής πίεση ατμών ακόμα βασικές αρχές ηλεκτρολογίας 
όπου περιλαμβάνονται κυκλώματα, κινητήρες ,αυτοματισμοί και γειώσεις κυκλωμάτων .Επίσης 
προτείνεται η βασική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 'οπως ο χειρισμός διαδικτύου, κειμενογράφου και 
υπολογιστικών φύλλων.Η μηχανουργική τεχνολογία με την χρήση εργαλείων χειρός και οργάνων 
μέτρησης, ο χημεία -τεχνολογία χρωμάτων με τις χημικές αντιδράσεις, καταλύτες, εστέρες, διαβρώσεις. 
Μίξεις χρωμάτων, διασταυρώσεις, τρόποι εφαρμογής χρωμάτων, παχυμετρήσεις στρωμάτων βαφής, 
πρόσθετα, ενισχυτικά υλικά. Στοιχεία οικονομικής επιχειρήσεων με επίκεντρο τα στοιχεία της επιχείρησης, 
παραγωγική και οικονομική λειτουργία, κοστολόγηση, ο ρόλος του επιχειρηματία. Θεωρία πάνω στα 
πλοία όπως η δομή πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου κα.Η προστασία του περιβάλλοντος  θέματα 
πρόληψης ρύπανσης ,διαχείρηση απορριμάτων και νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος και τέλος για 
το πρώτο εξάμηνο η υγεία και ασφάλεια εργαζομένων μετα μέσα ατομικής προστασίας και πρόληψη 
εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα ασφάλειας στην ειδικότητα.Ορολογία ειδικότητας 
με ελληνικούς και ξενόγλωσσους τεχνικούς όρους και ονομασίες ειδικότητας.Και τέλος για το πρώτο 
εξάμηνο σχέδιο ειδικότητας με Ναυπηγικό και Μηχανολογικό σχέδιο που αφορούν την ανάγνωση και τους 
συμβολισμούς. 

Για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών  έχουμε  τα  μαθήματα την επεξεργασία επιφανειων και φινίρισμα με 
σκοπό την εκμάθηση στα είδη επιφανειών, Λείανση, Λειαντικές μηχανές, Τριβεία, συντηρητικά, βερνίκια, 
λάκες, χρώματα, αντιπυρικές επικαλύψεις, τρόποι σχηματισμού φιλμ, τρόποι βαφής ,μετά έχουμε την 
εισαγωγή στην δομή και τις ιδιότητες των μετάλλων με την εκμάθηση της δομής μετάλλων, μηχανικές 
ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές.Επίσης επισκευή ,αποκατάσταση συντήρηση σιάβρωσης μετάλλου που 
αφορούν παράγοντες φθοράς και διάβρωσης του μετάλλου, διαγνωστικές εργασίες,  προστασία 
οξείδωση, εργαλεία,, εργασίες αποκατάστασης και τέλος ο μηχανολογικός εξοπλισμος με λειτουργία, 
χειρισμό, ρυθμίσεις μηχανών και συσκευών κατεργασίας και την συντήρησή τους. 

 

Αναλυτικότερα τα μαθήματα περιλαμβάνουν: 

Α΄ εξάμηνο 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Μέταλλα, Δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, γαλβανικά 
στοιχεία, Χημικός καθαρισμός μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και μηχανικές 
ιδιότητες των διαφόρων χρησιμοποιούμενων υλικών. 
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ΦΥΣΙΚΗ  

Μονάδες μέτρησης, Συστήματα βασικών μετρήσεων. Μηχανική, Ρευστομηχανική, Θερμοδυναμική, Πίεση 
Ατμών. Βασικές Αρχές Ηλεκτρολογίας - κυκλωμάτων, γειώσεις κυκλωμάτων, κινητήρες, αυτοματισμοί. 

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ  

Χειρισμός, χρήση κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων, διαδίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
προστασία από ιούς, ανταλλαγή και μεταφορά δεδομένων. 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

Χρήση εργαλείων χειρός, Χρήση οργάνων μέτρησης 

ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ  

Χημικές αντιδράσεις, Καταλύτες, Εστέρες, Διαβρώσεις. Μίξεις χρωμάτων, διασταυρώσεις, τρόποι 
εφαρμογής χρωμάτων, παχυμετρήσεις στρωμάτων βαφής, πρόσθετα, ενισχυτικά υλικά 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 

Δομή πλοίου, δεξαμενές, δομικά στοιχεία πλοίου, δίκτυα πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου, ειδικές 
κατασκευές, πλατφόρμες και πλωτά μέσα, διάταξη ναυπηγείου, δεξαμενές, υπεράκτια αιολικά και 
ενεργειακά συστήματα 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Θέματα πρόληψης ρύπανσης του περιβάλλοντος. Διαχείριση στερεών απορριμμάτων, υγρών και  αερίων 
ρύπων. Νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Μέσα Ατομικής Προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα 
ασφάλειας στην ειδικότητα 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στοιχεία της επιχείρησης, Παραγωγική και Οικονομική Λειτουργία, Κοστολόγηση, Ο Ρόλος του 
Επιχειρηματία 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Ελληνικοί και Ξενόγλωσσοι Τεχνικοί όροι και Ονομασίες ειδικότητας 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Ναυπηγικό και Μηχανολογικό Σχέδιο. Ανάγνωση, συμβολισμοί. 

 

Β΄ Εξάμηνο 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ  

Είδη επιφανειών, Λείανση, Λειαντικές μηχανές, Τριβεία, συντηρητικά, Βερνίκια, λάκες, χρώματα, 
αντιπυρικές επικαλύψεις, τρόποι σχηματισμού φιλμ, τρόποι βαφής 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ & ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  

Κοινά και εμπορικά ονόματα, Φυσικές ιδιότητες, βάρος ξύλου, πυκνότητα, Η υφή και η σχεδίαση του 
ξύλου, η στιλπνότητα του ξύλου, οσμή, μεταχρωματισμοί 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ  

Παράγοντες φθοράς και διάβρωσης του μετάλλου, διαγνωστικές εργασίες,  προστασία οξείδωση, 
εργαλεία,εργασίες αποκατάστασης 
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Λειτουργία, Χειρισμός, Ρυθμίσεις Μηχανών / Συσκευών Κατεργασίας, Συντήρηση 

 

Οι προτάσεις μαθημάτων και εξαμήνων που αναγράφονται παραπάνω παρουσιάζουν ενα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης-σπουδών που θα πιστοποιεί του τεχνίτες,τους χειριστές και τους τεχνικούς της εκάστοτε 
ειδικότητας με σκοπό την επαγγλεματική τους αλλα και μορφωτική και γνωστική άνοδο και εξέλιξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : «ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΕΣ-ΥΔΡΟΒΟΛΙΣΤΕΣ» 
 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Το παρόν περίγραμμα αφορά την περιγραφή του πλαισίου και των επιμέρους εργασιών του 
επαγγέλματος του Τεχνίτη Καθαρισμού Μετάλλων (Αμμοβολιστή).Ως Τεχνίτης Καθαρισμού Μετάλλων 
(αμμοβολιστής) ορίζεται ο τεχνικός ο οποίος προετοιμάζει κατάλληλα μεταλλικές επιφάνειες με μηχανικό 
καθαρισμό χρησιμοποιώντας αποξεστικά μέσα (αμμοβολή, σφαιριδιοβολή, υδροβολή) για την αφαίρεση 
οξείδωσης, απολεπίσεων, υπολειμμάτων παλαιών χρωμάτων, αφαίρεση ειδικών τύπων χρωμάτων και 
επικαλύψεων για την εφαρμογή άλλης θερμομηχανικής /χημικής κατεργασίας 
(μεταλλοψεκασμός, επιφανειακές κατεργασίες μετάλλων, ή την διενέργεια μη καταστροφικού έλεγχου 
(NDI), σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και προδιαγραφές.Στην Ελλάδα το επάγγελμα αυτό 
περιορίζεται στις βιομηχανίες κατασκευής /επισκευής πλοίων (Ναυπηγεία), στις αεροπορικές βιομηχανίες, 
στις κατασκευαστικές εταιρείες μεταλλικών κτιρίων, όπως επίσης και σε άλλες μικρότερου μεγέθους 
εταιρείες μεταλλικών κατασκευών (αυτοκίνητα, τραίνα, πολεμικό υλικό).Σαν επάγγελμα θεωρείται διαρκώς 
ανερχόμενο, με πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης, αν λάβουμε υπόψη τις αυξητικές τάσεις των 
στόλων πλοίων και αεροσκαφών καθώς και την αυξητική προτίμηση κατασκευών μεταλλικών κτιρίων. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Τεχνίτες Αμμοβολιστές-Υδροβολιστές ορίζεται ο τεχνίτης ο οποίος με μηχανικά μέσα καθαρίζει ή 
προετοιμάζει επιφάνειες από μέταλλο (υποστρώματα) για την εφαρμογή χρώματος ή άλλης 
θερμομηχανικής /χημικής κατεργασίας (μεταλλοψεκασμός, επιφανειακές κατεργασίες μετάλλων, έλεγχος 
NDI) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και προδιαγραφές.Απο το επάγγελμα εξαιρούνται οι 
«χρωματιστές»,για τους οποίους και προτείνεται να καταρτιστεί ξεχωριστό περίγραμμα στο μέλλον. 

 



39 
 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Ο τεχνίτης καθαριστής αμμοβολιστής –υδροβολιστής:  

• Προετοιμάζει τις επιφάνειες προς επεξεργασία σύμφωνα με τις εντολές εργασίας ,εφαρμόζει τις οδηγίες 
των πλάνων εργασίας και των εντολών των προϊσταμένων του ,θέτει προτεραιότητα ανάλογα την 
κατεργασία, το μέταλλο και το είδος του αποξεστικού μέσου, προετοιμάζει-ελέγχει τον χώρο 
εκτέλεσης των εργασιών, διαβάζει και εκτελεί τις οδηγίες των πλάνων εργασίας, μασκάρει τις 
επιφάνειες όπου δεν απαιτείται μηχανικός καθαρισμός, χρησιμοποιεί χάρτινες ή πλαστικές 
αυτοκόλλητες ταινίες, τοποθετεί (σετάρει) τις ιδιοσυσκευές όπου χρειάζεται, τοποθετεί και ελέγχει 
βοηθητικές για την εκτέλεση της εργασίας κατασκευές (ικριώματα, βάρθρα, σκάλες κλπ), στεγανοποιεί 
τις επιφάνειες όπου απαιτείται, τοποθετεί ελαστικά παρεμβύσματα και στεγανοποιητικές 
ιδιοσυσκευές,τοποθετεί ελαστικές ταινίες ή μολυβοταινίες, τοποθετεί συσκευές συγκράτησης - 
σταθεροποίησης της εργασίας ακόμα  επιλέγει τη συσκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών 
εργασίας επίσης επιλέγει το αποξεστικό μέσο άμμο, σφαιρίδια γυαλί ή οξείδια μετά  επιλέγει το 
αποξεστικό μέσο ανάλογα με το βασικό μέταλλο, το μέγεθος των κόκκων και την κατεργασία και  
φορτώνει τη συσκευή με το υλικό (αποξεστικό μέσο) και ρυθμίζει τις παραμέτρους Εργασίας πίεση 
αέρα, ποσότητα υλικού, απόσταση βολής και γωνία πρόσπτωσης.Επίσης προβαίνει στη διαδικασία 
του καθαρισμού και βαφής του μετάλλου, δοκιμάζει την επιλογή των παραμέτρων, εκτελεί όλες τις 
απαραίτητες προκαταρκτικές εργασίες για δοκιμή των παραμέτρων, προβαίνει στην δοκιμή των 
παραμέτρων (ALMEN TEST STRIPS) , ελέγχει τα αποτελέσματα της δοκιμής και συμπληρώνει τις 
καμπύλες, εκτελεί τον καθαρισμό και ελέγχει ποιοτικά την επεξεργασμένη επιφάνεια, εκτελεί τον 
καθαρισμό του μετάλλου, χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία ποιοτικού ελέγχου για την σύγκριση 
των επιφανειών ελέγχει την κατεργασμένη επιφάνεια, σφραγίζει και προωθεί την εργασία στον επόμενο 
σταθμό, ελέγχει και σφραγίζει τα πλάνα εργασίας, προωθεί την εργασία στον επόμενο σταδιο 
επεξεργασίας, και τέλος καθαρίζει τη συσκευή και το χώρο εργασίας . 

• ∆ιαδίδει τις τεχνικές γνώσεις και εκπαιδεύει το βοηθητικό προσωπικό.Μελετά τα εγχειρίδια και τις 
τεχνικές οδηγίες του χώρου ευθύνης του.ενημερώνεται για την εξέλιξη του επαγγέλματος μέσω 
βιβλιογραφίας, internet κλπ.συμμετέχει σε σεμινάρια, επαγγελματικές εκπαιδεύσεις και φροντίζει για 
την δια βίου κατάρτισή του ως επαγγελματία.Μεταφέρει τις γνώσεις του και μοιράζεται τις εμπειρίες 
του εκπαιδεύοντας το νέο προσωπικό,εμπλουτίζει τις γνώσεις του εκμεταλλευόμενος κάθε 
παρεχόμενη προς τούτο δυνατότητα, εκμεταλλεύεται ειδικές επαγγελματικές εκπαιδεύσεις που 
παρέχει η Εργοδοσία. Μεριμνά για την εξεύρεση πηγών εμπλουτισμού γνώσης (Επαγγελματικές 
οργανώσεις-ατομική του πρωτοβουλία),συστηματοποιεί και διαδίδει τις αποκτούμενες γνώσεις στους 
συναδέλφους του. Παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στις συγκεκριμένες τεχνικές και 
τεχνολογίες πουχρησιμοποιούνται στο χώρο (On the Job Training) βοηθώντας στην κατάρτιση του 
νέου και βοηθητικού προσωπικού ακόμα σε συνεργασία με την ιεραρχία εκπονεί πρόγραμμα 
πρακτικής άσκησης και οργανώνει το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό τέλος συμμετέχει στην 
εκπαίδευση – κατάρτιση του εκπαιδευομένου θέτοντας ασκήσεις-εργασίες προοδευτικής δυσκολίας, 
αξιολογεί την πρόοδο του εκπαιδευομένου και αποφασίζει την περαιτέρω πορεία εκπαίδευσής του, 
σε συνεννόηση με την ιεραρχία. 

• Διαχειρίζεται και Οργανώνει το χώρο εργασίας του.Κατανοεί τη σημασία, παρακολουθεί και 
εφαρμόζει τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας , επιβλέπει και αξιολογεί τη καλή 
λειτουργία και κατάσταση των συσκευών, ελέγχει και αξιολογεί τη καλή κατάσταση των μέσων 
ατομικής προστασίας, ενημερώνεται και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και ενημερώνει την 
Ιεραρχία. εφαρμόζει τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, ενημερώνεται για τους κινδύνους 
που απορρέουν από την εργασία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
μικρο/μακροπεριβάλλοντος, αναλύει την επικινδυνότητα της εργασίας και του εργασιακού χώρου 
και σχεδιάζει μέτρα πρόληψης και ενέργειες που πρέπει γίνουν σε περίπτωση ατυχήματος, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, συμμετέχει ενεργά σε ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις 
για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και του περιβάλλοντος, διαχειρίζεται τα αποθέματα των 
αναλωσίμων, παρακολουθεί τα αποθέματα αναλωσίμων, κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την 
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έγκυρη παραγγελία των αναλωσίμων και παραλαμβάνει τα αναλώσιμα και τέκος αποθηκεύει τα 
αναλώσιμα ανά κατηγορίες. 

 

 

 

 

                                                   (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ) 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΔΡΟΒΟΛΙΣΤΗΣ 

Καθαρίζει μεταλλικές επιφάνειες από γράσα, λάδια, χρώματα, ελαστικά επιθέματα, κολλώδης ουσίες 
με τη χρήση νερού υπέρ-υψηλής πίεσης (30.000 -60.000 PSI) εκτελεί τις προκαταρκτικές εργασίες για 
υδροβολή σε μεταλλικές επιφάνειες.,ελέγχει τη καλή λειτουργία της συσκευής  ,ρυθμίζει τις παραμέτρους 
τις συσκευής Επιλέγει τα κατάλληλα ακροφύσια ακόμα εκτελεί τον καθαρισμό(με υδροβολή) και 
ελέγχει ποιοτικά την επεξεργασμένη επιφάνεια επίσης εφαρμόζει τους απαραίτητους κανόνες 
Ασφαλείας. Εκτελεί υδροβολή για τον καθαρισμό του μετάλλου , ελέγχει την κατεργασμένη επιφάνεια με 
τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και συγκρίνει οπτικά την ποιότητα της επιφάνειας.Σφραγίζει και 
προωθεί την εργασία στον επόμενο σταθμό ,ελέγχει και σφραγίζει τα πλάνα εργασίας ,προωθεί την 
εργασία στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας ,καθαρίζει τη συσκευή και το χώρο εργασίας. 

 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ) 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Ο τεχνίτης που εκτελεί τον καθαρισμό των μετάλλων μετά από επιτυχημένη θητεία ως βοηθός 
καθαριστή, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται, επιλέγοντας σωστά τα υλικά του, ρυθμίζοντας 
σωστά τις συσκευές του, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλούς εργασίας. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των μετάλλων. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Βασικές επαγγελματιές γνώσεις όπως  ειναι η Μηχανουργική Τεχνολογία να χρησιμοποιεί εργαλεία 
χειρός, μηχανήματα και εργαλειομηχανές κατεργασίας και διαμόρφωσης υλικών ηΤεχνολογία υλικών να 
γνωρίζει την δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές,  Τεχνική Μηχανική όπως   
εφελκυσμός, θλίψη, στρέψη, κάμψη, ροπές,δυνάμεις. Μηχανολογικό Σχέδιο να μπορεί να κάνει σωστή 
χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση ,Στοιχεία μηχανώ μέσα συνδέσεων, Υγεία & ασφάλεια στην 
εργασία όπως μέσα ατομικής προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες. είδη 
φωτιάς, πυρόσβεση και τέλος βασική χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις όπωες να γνωρίζει απο Τεχνολογία υλικών δηλαδή τιςπροδιαγραφές , 
ονοματολογία, ιδιότητες τον ειδικό εξοπλισμό σωληνουργείου Ιδιοσυσκευές, ειδικά εργαλεία την τεχνική 
ορολογία τις μηχανικές Ιδιότητες υλικών έλεγχο ποιότητας όπως οπτικός, διαστατικός ,μετρολογία ,την 
τεχνολογία Συγκολλήσεων και κοπών και λοιπού εξοπλισμού απο μηχανολογικό σχέδιο ,χρήση οργάνων 
και στοιχείων και τέλος γενικές αρχές Α&ΥΕ και χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και βασικές 
γνώσεις συντήρησης μηχανών του συνεργείου του. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες να μπορεί να κάνει χρήση και σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση 
συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια ,προγραμματισμός  εργασιών ,προσαρμοστικότητα-ευελιξία 
,επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων μεθοδικότητα-Ευρηματικότητα ,ταχύτητα αντίδρασης ακριβής 
χειρισμός εξοπλισμού, ακριβείς χειρισμός συσκευών και τέλος εφαρμογή συστημάτων ελέγχου καλής 
λειτουργίας συσκευών 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητες να έχει ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης αριθμητική ικανότητα ,λεκτική ικανότητα 
,παρατηρητικότητα ,τεχνική ικανότητα,χώρο-αντιληπτική  ικανότητα,ικανότητα  επικοινωνίας,πρωτοβουλία, 
ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης και τέλος κατανόηση κινδύνων. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΒΟΛΙΣΤΗΣ 

Ο τεχνίτης που εκτελεί τον καθαρισμό των μετάλλων με υπερυψηλής πίεσης νερό, μετά από 
επιτυχημένη θητεία ως βοηθός καθαριστή, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται, επιλέγοντας 
σωστά τα υλικά του, ρυθμίζοντας σωστά τις συσκευές του, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλούς 
εργασίας. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Γενικές γνώσεις  που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των μετάλλων. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Βασικές επαγγελματιές γνώσεις όπως αυτές ειναι η Μηχανουργική Τεχνολογία να χρησιμοποιεί εργαλεία 
χειρός, μηχανήματα και εργαλειομηχανές κατεργασίας και διαμόρφωσης υλικών ηΤεχνολογία υλικών να 
γνωρίζει την δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές,  Τεχνική Μηχανική όπως  
εφελκυσμός, θλίψη, στρέψη, κάμψη, ροπές,δυνάμεις. Μηχανολογικό Σχέδιο να μπορεί να κάνει σωστή 
χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση ,Στοιχεία μηχανώ μέσα συνδέσεων, Υγεία & ασφάλεια στην 
εργασία όπως μέσα ατομικής προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες. είδη 
φωτιάς, πυρόσβεση και τέλος βασική χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις να γνωρίζει απο Τεχνολογία υλικών δηλαδή τιςπροδιαγραφές , 
ονοματολογία, ιδιότητες τον ειδικό εξοπλισμό σωληνουργείου Ιδιοσυσκευές, ειδικά εργαλεία την τεχνική 
ορολογία τις μηχανικές Ιδιότητες υλικών έλεγχο ποιότητας όπως οπτικός, διαστατικός ,μετρολογία ,την 
τεχνολογία Συγκολλήσεων και κοπών και λοιπού εξοπλισμού απο μηχανολογικό σχέδιο ,χρήση οργάνων 
και στοιχείων και τέλος γενικές αρχές Α&ΥΕ και χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και βασικές 
γνώσεις συντήρησης μηχανών του συνεργείου του 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες να μπορεί να κάνει χρήση και σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση 
συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια ,προγραμματισμός  εργασιών ,προσαρμοστικότητα-ευελιξία 
,επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων μεθοδικότητα-Ευρηματικότητα ,ταχύτητα αντίδρασης ακριβής 
χειρισμός εξοπλισμού, ακριβείς χειρισμός συσκευών και τέλος εφαρμογή συστημάτων ελέγχου καλής 
λειτουργίας συσκευών 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητες να έχει ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης αριθμητική ικανότητα ,λεκτική ικανότητα 
,παρατηρητικότητα ,τεχνική ικανότητα,χώρο-αντιληπτική  ικανότητα,ικανότητα επικοινωνίας,πρωτοβουλία, 
ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης και τέλος κατανόηση κινδύνων. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  

1η Διαδρομή 

Εκπαίδευση επιπέδου δευτέρου σταδίου της βασικής(τριταξίου Γυμνασίου) & συνεχιζόμενη κατάρτιση στο 
σύνολο του θεωρητικού μέρους των ΚΕΛ και τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία ως βοηθός καθαριστή 
μετάλλων. 

2η Διαδρομή 

Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 (απόφοιτοι ΤΕΣ η ΕΠΑΣ η ΕΠΑΛ -
μηχανολογικού τομέα η ισότιμοι τίτλοι) , τουλάχιστον (1) ένας χρόνος προϋπηρεσίας ως βοηθός 
καθαριστή μετάλλων & συνεχιζόμενη κατάρτιση στο σύνολο του θεωρητικού μέρους των ΚΕΛ. 

3η Διαδρομή 

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1(ΙΕΚ Μηχανολογικής κατεύθυνσης) και τουλάχιστον 
δύο (2) χρόνια προϋπηρεσία ως βοηθός καθαριστή μετάλλων & συνεχιζόμενη κατάρτιση στο σύνολο του 
θεωρητικού μέρους των ΚΕΛ. 

 

Για καλλίτερη απόδοση όλοι οι τεχνίτες πρέπει να συμμετέχουν σε σεμιναριακά μαθήματα και 
εκπαιδεύσεις του κλάδου. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Παρακάτω παραθέτω προτάσεις βελτίωσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων της ειδικότητας 
«ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗΣ-ΥΔΡΟΒΟΛΙΣΤΗΣ» με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων, συνθηκών εργασίας 
,αλλα και επγαγλεματικής ανόδου και εξέλιξης των  απασχλούμενων στον τομέα αυτό.  

Οι προτάσεις χωρίζονται σε μαθήματα δύο εξαμήνων και συγκεκριμένα  μαθήματα που τα περιγράμματα 
τους  όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω  θα βοηθήσουν την επαγγελμτική εξέλιξη των εργαζομένων 
επιπλέον πριτείνεται και τρίτο εξάμηνο που θα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση. 

Για το πρώτο εξάμηνο σπουδών προτείνεται η διδασκαλία της Μεταλλογνωσίας που έχει ως στόχο την 
εκμάθηση της δομής μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, 
γαλβανικά στοιχεία, Χημικός καθαρισμός μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και 
μηχανικές ιδιότητες των διαφόρων χρησιμοποιούμενων υλικών.,σαν επόμενο βήμα προτείνουμε την 
διδασκαλία φυσικής με επίκετρο τις μονάδες μέτρησης , τα συστήματα βασικών μετρήσεων  ,βασικές 
αρχές μηχανικής ,ρευστομηχανικής ,θερμοδυναμικής πίεση ατμών ακόμα βασικές αρχές ηλεκτρολογίας 
όπου περιλαμβάνονται κυκλώματα, κινητήρες ,αυτοματισμοί και γειώσεις κυκλωμάτων .Επίσης 
προτείνεται η βασική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 'οπως ο χειρισμός διαδικτύου, κειμενογράφου και 
υπολογιστικών φύλλων.Η μηχανουργική τεχνολογία με την χρήση εργαλείων χειρός και οργάνων 
μέτρησης, ο χημεία -τεχνολογία χρωμάτων με τις χημικές αντιδράσεις, καταλύτες, εστέρες, διαβρώσεις. 
Μίξεις χρωμάτων, διασταυρώσεις, τρόποι εφαρμογής χρωμάτων, παχυμετρήσεις στρωμάτων βαφής, 
πρόσθετα, ενισχυτικά υλικά. Στοιχεία οικονομικής επιχειρήσεων με επίκεντρο τα στοιχεία της επιχείρησης, 
παραγωγική και οικονομική λειτουργία, κοστολόγηση, ο ρόλος του επιχειρηματία. 

Θεωρία πάνω στα πλοία όπως η δομή πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου κα.Η προστασία του 
περιβάλλοντος  θέματα πρόληψης ρύπανσης ,διαχείρηση απορριμάτων και νομοθεσία προστασίας 
περιβάλλοντος και τέλος για το πρώτο εξάμηνο η υγεία και ασφάλεια εργαζομένων μετα μέσα ατομικής 
προστασίας και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα ασφάλειας στην 
ειδικότητα.Ορολογία ειδικότητας με ελληνικούς και ξενόγλωσσους τεχνικούς όρους και ονομασίες 
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ειδικότητας.Και τέλος για το πρώτο εξάμηνο σχέδιο ειδικότητας με Ναυπηγικό και Μηχανολογικό σχέδιο 
που αφορούν την ανάγνωση και τους συμβολισμούς. 

Για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών  προτείνονται τα μαθήματα την επεξεργασία επιφανειων και φινίρισμα 
με σκοπό την εκμάθηση στα είδη επιφανειών, Λείανση, Λειαντικές μηχανές, Τριβεία, συντηρητικά, 
βερνίκια, λάκες, χρώματα, αντιπυρικές επικαλύψεις, τρόποι σχηματισμού φιλμ, τρόποι βαφής ,μετά 
έχουμε την εισαγωγή στην δομή και τις ιδιότητες των μετάλλων με την εκμάθηση της δομής μετάλλων, 
μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές.Επίσης επισκευή ,αποκατάσταση συντήρηση σιάβρωσης 
μετάλλου που αφορούν παράγοντες φθοράς και διάβρωσης του μετάλλου, διαγνωστικές εργασίες,  
προστασία οξείδωση, εργαλεία,, εργασίες αποκατάστασης και τέλος ο μηχανολογικός εξοπλισμος με 
λειτουργία, χειρισμό, ρυθμίσεις μηχανών και συσκευών κατεργασίας και την συντήρησή τους. 

 

Αναλυτικότερα τα μαθήματα περιλαμβάνουν: 

 

Α΄ εξάμηνο 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Μέταλλα, Δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, γαλβανικά 
στοιχεία, Χημικός καθαρισμός μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και μηχανικές 
ιδιότητες των διαφόρων χρησιμοποιούμενων υλικών. 

ΦΥΣΙΚΗ  

Μονάδες μέτρησης, Συστήματα βασικών μετρήσεων. Μηχανική, Ρευστομηχανική, Θερμοδυναμική, Πίεση 
Ατμών. Βασικές Αρχές Ηλεκτρολογίας - κυκλωμάτων, γειώσεις κυκλωμάτων, κινητήρες, αυτοματισμοί. 

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ  

Χειρισμός, χρήση κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων, διαδίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
προστασία από ιούς, ανταλλαγή και μεταφορά δεδομένων. 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

Χρήση εργαλείων χειρός, Χρήση οργάνων μέτρησης 

ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ  

Χημικές αντιδράσεις, Καταλύτες, Εστέρες, Διαβρώσεις. Μίξεις χρωμάτων, διασταυρώσεις, τρόποι 
εφαρμογής χρωμάτων, παχυμετρήσεις στρωμάτων βαφής, πρόσθετα, ενισχυτικά υλικά 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 

Δομή πλοίου, δεξαμενές, δομικά στοιχεία πλοίου, δίκτυα πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου, ειδικές 
κατασκευές, πλατφόρμες και πλωτά μέσα, διάταξη ναυπηγείου, δεξαμενές, υπεράκτια αιολικά και 
ενεργειακά συστήματα 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Θέματα πρόληψης ρύπανσης του περιβάλλοντος. Διαχείριση στερεών απορριμμάτων, υγρών και  αερίων 
ρύπων. Νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Μέσα Ατομικής Προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα 
ασφάλειας στην ειδικότητα 
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ΣΤΟΙΧΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στοιχεία της επιχείρησης, Παραγωγική και Οικονομική Λειτουργία, Κοστολόγηση, Ο Ρόλος του 
Επιχειρηματία 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Ελληνικοί και Ξενόγλωσσοι Τεχνικοί όροι και Ονομασίες ειδικότητας 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Ναυπηγικό και Μηχανολογικό Σχέδιο. Ανάγνωση, συμβολισμοί. 

 

Β΄ Εξάμηνο 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ  

Είδη επιφανειών, Λείανση, Λειαντικές μηχανές, Τριβεία, συντηρητικά, Βερνίκια, λάκες, χρώματα, 
αντιπυρικές επικαλύψεις, τρόποι σχηματισμού φιλμ, τρόποι βαφής 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ & ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  

Κοινά και εμπορικά ονόματα, Φυσικές ιδιότητες, βάρος ξύλου, πυκνότητα, Η υφή και η σχεδίαση του 
ξύλου, η στιλπνότητα του ξύλου, οσμή, μεταχρωματισμοί 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ  

Παράγοντες φθοράς και διάβρωσης του μετάλλου, διαγνωστικές εργασίες,  προστασία οξείδωση, 
εργαλεία,, εργασίες αποκατάστασης 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Λειτουργία, Χειρισμός, Ρυθμίσεις Μηχανών / Συσκευών Κατεργασίας, Συντήρηση 

 

Οι προτάσεις μαθημάτων και εξαμήνων που αναγράφονται παραπάνω παρουσιάζουν ενα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης-σπουδών που θα πιστοποιεί του τεχνίτες,τους χειριστές και τους τεχνικούς της εκάστοτε 
ειδικότητας με σκοπό την επαγγλεματική τους αλλα και μορφωτική και γνωστική άνοδο και εξέλιξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : «ΜΑΡΑΓΚΟΙ:ΝΑΥΤΟΞΥΛΟΥΡΓΟΙ» 
 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ  

 Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος, σύμφωνα με 
την χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, του «Μαραγκοί : Ναυπηγοξυλουργοί». Συνοπτικά, οι 
αρμοδιότητες του συγκεκριμένου επαγγελματία αφορούν την αξιοποίηση και επεξεργασία του ξύλου για 
τις ανάγκες της οικοδομικής και τις όποιες εξωτερικές κατασκευές από ξύλο. Ο Ξυλουργός 
παραλαμβάνει την α΄ ύλη του σε μορφή πριστής (πριονισμένης) ξυλείας είτε τεχνητών ξυλοπλακών, 
την επεξεργάζεται και υλοποιεί κατασκευές όπως: υπόστεγα, κιόσκια, ξύλινες περιφράξεις, 
πέργκολες, κατασκευές που αφορούν την ψυχαγωγία παιδιών, ξύλινες εξέδρες και άλλες 
κατασκευές εξωτερικού χώρου, είτε υλοποιεί κατασκευές που αφορούν την οικοδομική, όπως: 
λυόμενα σπίτια, ξύλινες σκεπές, ξύλινες επενδύσεις, ξύλινα κουφώματα (εσωτερικά και εξωτερικά) 
κτιρίων, ξύλινα πατώματα, ξύλινες σκάλες και ερμάρια (ντουλάπια) κουζίνας και υπνοδωματίων, 
χωρίσματα δωματίων. ∆εν περιλαμβάνονται δηλαδή οι εσωτερικές κατασκευές επίπλων, που αφορούν 
το επάγγελμα του επιπλοποιού αν και στην πράξη είναι δυνατόν να υπάρχει κάποια επικάλυψη 
μεταξύ των δυο επαγγελμάτων, που συναντάται κυρίως σε έπιπλα (ντουλάπια) κουζίνας και 
μικροκατασκευές εσωτερικού χώρου.Τα παραπάνω απαιτούν καλή γνώση των πρώτων υλών και 
των τεχνικών επεξεργασίας, καθώς και παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στα συναφή υλικά 
(κόλλες, μεταλλικές συνδέσεις κ.α.). Όσον αφορά στο περιβάλλον εργασίας του, συχνά οι συνθήκες 
είναι ιδιαίτερα αντίξοες με αποτέλεσμα η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας να 
είναι επιβεβλημένη. Και αυτό γιατί τα άτομα που ασκούν το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι συχνά 
εκτεθειμένα σε πολύ θόρυβο, βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε ορθοστασία και όχι σπάνια εφαρμόζουν τις 
κατασκευές τους σε επικίνδυνα σημεία.Η επιπλέον κατάρτιση επομένως είναι εφόδιο ιδιαίτερα αναγκαίο, 
προκειμένου ο εν λόγω επαγγελματίας να είναι σε θέση να ασκήσει σωστά και αποτελεσματικά τα 
καθήκοντά του, να διασφαλίσει και να προάγει τη θέση του στην αγορά εργασίας, αποδίδοντας 
συγχρόνως περισσότερο στην επιχείρησή του και την οικονομία συνολικά. 
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Συγκεντρωτική Παρουσίαση Κύριων και Επιμέρους Επαγγελματικών Λειτουργιών και 
Εργασιών του Περιγράμματος 

 

Ο τεχνίτης ξυλουργός αξιοποιεί το ξύλο και τα προϊόντα του, εφαρμόζει τρόπους ασφαλούς κατεργασίας 
και τις βασικές αρχές εμπορίας τους.Αξιοποιεί τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του ξύλουΑναγνωρίζει 
τα βασικά είδη ξύλου που χρησιμοποιεί συνήθως στις κατασκευές του, με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά 
τους ,εκμεταλλεύεται τις φυσικές ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα του ξύλου για την ορθή αξιοποίησή του 
και λαμβάνει μέτρα προστασίας του τέλος κατατάσσει τα είδη του ξύλου που χρησιμοποιεί με βάση την 
φυσική διάρκεια και τη μηχανική αντοχή τους, ανάλογα και με την εκάστοτε χρήση τους 

Αξιοποιεί τα προϊόντα που παράγονται από ξύλο και τα συναφή υλικά που χρησιμοποιούνται με 
αυτά, και διαβάζει κατασκευαστικά σχέδια στα οποία χρησιμοποιούνται όλα τα παραπάνω 
υλικά.Χρησιμοποιεί ορθολογικά όλα τα προϊόντα που παράγονται με βάση το ξύλο και 
χρησιμοποιούνται παράλληλα με αυτό,συνδυάζει ορθολογικά τη χρήση όλων των συναφών 

μεταλλικών ή πολυμερών υλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας 
ξυλοκατασκευής (καρφιά, βίδες, μεντεσέδες, κόλλες, κλπ.) ,διαβάζει σχέδια ξυλοκατασκευών και 
προβαίνει στην υλοποίησή τους  

Κατεργάζεται το ξύλο και τα προϊόντα του και χρησιμοποιεί με ασφάλεια τα σχετικά μηχανήματα και 
εργαλεία ,εφαρμόζει όλους τους βασικούς τρόπους και τις τεχνικές σύνδεσης των ,ξύλων και των 
προϊόντων τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί μια ξυλοκατασκευή ,υπολογίζει τα απαιτούμενα υλικά 
σε μια κατασκευή και κοστολογεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα παραγόμενα προϊόντα. 

Αναπτύσσει τις βασικές αρχές που απαιτούνται για την λειτουργία μιας επιχείρησης που κατεργάζεται 
το ξύλο και τα προϊόντα τουΠαρακολουθεί την εγχώρια τουλάχιστον αγοράς του ξύλου και του 
επίπλου ,αναπτύσσει τις βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης στην επιχείρηση που εργάζεται 
,συνδιαλλάσσεται με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους εργαζόμενους.Εμπορεύεται και 
προωθεί τα παραγόμενα προϊόντα του . 

 

 

 

Υλοποιεί την κατασκευή ξύλινων στεγών και εξωτερικών ξύλινων κατασκευών.Επιμετρά τις διαστάσεις, 
αποφασίζει για τον τρόπο κατασκευής και παραγγέλνει τα απαιτούμενα υλικά ,«διαβάζει» το σχέδιο 
που του ζητείται να κατασκευάσει ή σχεδιάζει ο ίδιος την κατασκευαστική του πρόταση, επιμετρά 
ακριβώς τις διαστάσεις του έργου στο χώρο κατασκευής και υπολογίζει τα απαιτούμενα υλικά τέλος 
παραγγέλνει ή αιτείται την προμήθεια των αναγκαίων υλικών 

Κάνει την απαιτούμενη προεργασία στο εργαστήριό του και στο χώρο κατασκευής, πριν την 
κατασκευή.Κατεργάζεται τα υλικά στο εργαστήριό του (διαμόρφωση διατομών, πλάνισμα, προεργασία 
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συνδέσμων κλπ.) κατεργάζεται τα υλικά στο χώρο της κατασκευής (τελική διαμόρφωση μήκους, 
άνοιγμα οπών, τελειοποίηση συνδέσμων, κλπ) τέλος συντηρεί τα μηχανήματα . 

Υλοποιεί την κατασκευή.Κατασκευάζει το βασικό σκελετό ,τοποθετεί την ξυλεπένδυση του σκελετού 
εξωτερικά («πέτσωμα») και -εφόσον του ζητηθεί - εσωτερικά τέλος τοποθετεί την μόνωση και τα 
στοιχεία επικάλυψης της σκεπής (κεραμικά ή σχιστολιθικά) 

Κατασκευάζει ξύλινα κουφώματα, ξύλινες σκάλες και ξύλινα ερμάρια εσωτερικού χώρου.Επιμετρά τις 
διαστάσεις, αποφασίζει για τον τρόπο κατασκευής, παραγγέλνει τα απαιτούμενα υλικά και – εφόσον 
απαιτείται - κάνει την προεργασία του χώρου.«Διαβάζει» το σχέδιο που του ζητείται να κατασκευάσει ή 
σχεδιάζει ο ίδιος την κατασκευαστική του πρόταση,επιμετρά ακριβώς τις διαστάσεις του έργου στο 
χώρο κατασκευής και υπολογίζει τα απαιτούμενα υλικά ,παραγγέλνει ή αιτείται την προμήθεια των 
αναγκαίων υλικών τέλος τοποθετεί ψευτόκασες, εφόσον απαιτείται. 

Υλοποιεί την κατασκευή στο εργαστήριό του και την συναρμολογεί είτε προετοιμάζει όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία της.Κατεργάζεται τα υλικά στο εργαστήριό του (κοπή, διαμόρφωση 
διατομών, πλάνισμα, λείανση, κατασκευή συνδέσμων κλπ.) και προετοιμάζει τα επιμέρους 
στοιχεία ,συναρμολογεί τα προϊόντα στην τελική μορφή (π.χ. κουφώματα) ή την ενδιάμεση μορφή (π.χ. 
κουπαστές, σκαλομέρια, ραφιέρες, πορτάκια) τοποθετεί τα παρελκόμενα (μεντεσέδες, υαλοπίνακες, 
κλπ.) και πραγματοποιεί ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων. 

Αποθηκεύει προσωρινά, μεταφέρει και τοποθετεί τις κατασκευές.Περιτυλίγει και αποθηκεύει προσωρινά 
σε ανεξάρτητο χώρο τα έτοιμα και ημιέτοιμα προϊόντα ,μεταφέρει με ασφάλεια τα προϊόντα στο χώρο 
τοποθέτησης τέλος πραγματοποιεί την τελική συναρμολόγηση και τοποθετεί τις κατασκευές στην τελική 
τους θέση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 

Αξιοποιεί το ξύλο και τα προϊόντα του, εφαρμόζει τρόπους ασφαλούς κατεργασίας και τις βασικές 
αρχές εμπορίας τους.Αξιοποιεί τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του ξύλουΑναγνωρίζει τα βασικά 
είδη ξύλου που χρησιμοποιεί συνήθως στις κατασκευές του, με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά τους 
,εκμεταλλεύεται τις φυσικές ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα του ξύλου για την ορθή αξιοποίησή του και 
λαμβάνει μέτρα προστασίας του, κατατάσσει τα είδη του ξύλου που χρησιμοποιεί με βάση την φυσική 
διάρκεια και τη μηχανική αντοχή τους, ανάλογα και με την εκάστοτε χρήση τους 
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Αξιοποιεί τα προϊόντα που παράγονται από ξύλο και τα συναφή υλικά πουχρησιμοποιούνται με 
αυτά,  και διαβάζει κατασκευαστικά σχέδια στα οποία χρησιμοποιούνται όλα τα παραπάνω 
υλικά.Χρησιμοποιεί ορθολογικά όλα τα προϊόντα που παράγονται με βάση το ξύλο και 
χρησιμοποιούνται παράλληλα με αυτό,συνδυάζει ορθολογικά τη χρήση όλων των συναφών 
μεταλλικών ή πολυμερών υλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας ξυλοκατασκευής 
(καρφιά, βίδες, μεντεσέδες, κόλλες, κλπ.),διαβάζει σχέδια ξυλοκατασκευών και προβαίνει στην υλοποίησή 
τους  τέλος κατεργάζεται το ξύλο και τα προϊόντα του.Κατεργάζεται το ξύλο και τα προϊόντα του και 
χρησιμοποιεί με ασφάλεια τα σχετικά μηχανήματα και εργαλεία ακόμα εφαρμόζει όλους τους βασικούς 
τρόπους και τις τεχνικές σύνδεσης των ξύλων και των προϊόντων τους, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί μια ξυλοκατασκευη και υπολογίζει τα απαιτούμενα υλικά σε μια κατασκευή και κοστολογεί 
με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα παραγόμενα προϊόντα. 

 

Τοποθετεί ξύλινα πατώματα 

Προετοιμάζει την υποδομή του ξύλινου πατώματος προετοιμάζει το συμπαγές δάπεδο ή την τοιχοποιία, 
ώστε να στερεώσει επ’ αυτών την ξύλινη υποδομή του πατώματος τοποθετεί την και στερεώνει την 
ξύλινη υποδομή του πατώματος (δοκούς ή καδρόνια) αλφαδιάζει την υποδομή και δυνητικά τοποθετεί 
την μόνωση  

Τοποθετεί το ξύλινο πάτωμα κάνει προεπιλογή στα ξύλινα στοιχεία του πατώματος που πρόκειται να 
τοποθετήσει καρφώνει ή κολλάει τα στοιχεία του πατώματος ακολουθώντας το σχέδιο που του έχει 
υποδειχτεί τοποθετεί στα σημεία επαφής με την τοιχοποιία τα στοιχεία κάλυψης των αρμών. 

 

Πραγματοποιεί τις εργασίες τελείωσης του πατώματος, γεμίζει με υλικό πληρώσεως (στόκο) τους αρμούς, 
λειαίνει ομοιόμορφα τις επιφάνειες και τις στιλβώνει. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των μετάλλων. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Βασικές επαγγελματικές γνώσεις αυτές ειναι η Μηχανουργική Τεχνολογία να χρησιμοποιεί εργαλεία 
χειρός, μηχανήματα και εργαλειομηχανές κατεργασίας και διαμόρφωσης υλικών ηΤεχνολογία υλικών να 
γνωρίζει την δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές,  Τεχνική Μηχανική όπως 
εφελκυσμός, θλίψη, στρέψη, κάμψη, ροπές,δυνάμεις. Μηχανολογικό Σχέδιο να μπορεί να κάνει σωστή 

χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση ,συνδεσμολογία ξύλινων κατασκεύων , Μηχανική κατεργασία 
ξύλου και προϊόντων του (κατά μήκος και πλάτος κοπή, πλάνισμα- διαμόρφωση προφίλ, 
λείανση, τρύπημα, συντήρηση, κλπ.) ακόμα  Υγεία & ασφάλεια στην εργασία όπως μέσα ατομικής 
προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες. είδη φωτιάς, πυρόσβεση και τέλος 
βασική χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις να γνωρίζει απο Τεχνολογία υλικών δηλαδή τιςπροδιαγραφές , 
ονοματολογία, ιδιότητες τον ειδικό εξοπλισμό σωληνουργείου Ιδιοσυσκευές, ειδικά εργαλεία την τεχνική 
ορολογία τις μηχανικές Ιδιότητες υλικών έλεγχο ποιότητας όπως οπτικός, διαστατικός ,μετρολογία ,την 
τεχνολογία Συγκολλήσεων και κοπών και λοιπού εξοπλισμού απο μηχανολογικό σχέδιο ,χρήση οργάνων 
και στοιχείων και τέλος γενικές αρχές Α&ΥΕ και χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και βασικές 
γνώσεις συντήρησης μηχανών του συνεργείου του 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες ννα μπορεί να κάνει χρήση και σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση 
συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια ,προγραμματισμός  εργασιών ,προσαρμοστικότητα-ευελιξία 
,επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων μεθοδικότητα-Ευρηματικότητα ,ταχύτητα αντίδρασης ακριβής 
χειρισμός εξοπλισμού, ακριβείς χειρισμός συσκευών και τέλος εφαρμογή συστημάτων ελέγχου καλής 
λειτουργίας συσκευών 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητες ,οπτική ικανότητα - παρατήρηση ,συμπερασματική σκέψη ,επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων, 
ικανότητα σύνθεσης μεθόδων και διεργασιών , ευστάθειακαι ευελιξία. 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ 
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Γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των μετάλλων.Ακόμα 
Θερμοσυναμκή και Βιολογία (φυτικών οργανισμών). 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Βασικές επαγγελματικές γνώσεις που αυτές ειναι η Μηχανουργική Τεχνολογία να χρησιμοποιεί εργαλεία 
χειρός, μηχανήματα και εργαλειομηχανές κατεργασίας και διαμόρφωσης υλικών ηΤεχνολογία υλικών να 
γνωρίζει την δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές,  Τεχνική Μηχανική όπως 
εφελκυσμός, θλίψη, στρέψη, κάμψη, ροπές,δυνάμεις. Μηχανολογικό Σχέδιο να μπορεί να κάνει σωστή 
χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση ,συνδεσμολογία ξύλινων κατασκεύων , Μηχανική κατεργασία 
ξύλου και προϊόντων του (κατά μήκος και πλάτος κοπή, πλάνισμα- διαμόρφωση προφίλ, λείανση, 
τρύπημα, συντήρηση, κλπ.) ακόμα  Υγεία & ασφάλεια στην εργασία όπως μέσα ατομικής προστασίας, 
πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες. είδη φωτιάς, πυρόσβεση και τέλος βασική χρήση 
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις όπως μετρήσεις – επιμετρήσεις (μήκη – πλάτη, εμβαδά, όγκοι) ακόμα 
κίνδυνοι υποβάθμισης της ξυλείας (βιοτικοί, αβιοτικοί παράγοντες, μέτρα προστασίας) και τέλος 
συντήρηση μηχανημάτων & εργαλείων. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες ‘οπως να μπορεί να κάνει χρήση και σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση 
συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια ,προγραμματισμός  εργασιών ,προσαρμοστικότητα-ευελιξία 
,επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων μεθοδικότητα-Ευρηματικότητα ,ταχύτητα αντίδρασης ακριβής 
χειρισμός εξοπλισμού, ακριβείς χειρισμός συσκευών και τέλος εφαρμογή συστημάτων ελέγχου καλής 
λειτουργίας συσκευών 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητες όπως οπτική ικανότητα - παρατήρηση ,συμπερασματική σκέψη ,επιδεξιότητα στη χρήση 
εργαλείων, ικανότητα σύνθεσης μεθόδων και διεργασιών , ευστάθεια και ευελιξία. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

1) Βασικό επάγγελμα Μαραγκοί : Ναυπηγοξυλουργοί 

 

1η Διαδρομή: Υποχρεωτική εκπαίδευση – 5ετής προϋπηρεσία ως βοηθός ξυλουργού - Πρόγραμμα ΣΕΚ. 

2η Διαδρομή: Λυκειακή εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο) – 3ετής προϋπηρεσία ως βοηθός ξυλουργού  
Πρόγραμμα ΣΕΚ. 
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3η Διαδρομή: ΤΕΣ, ΤΕΕ Α’ Κύκλου και 2ετής προϋπηρεσία ως βοηθός ξυλουργού. 

4η Διαδρομή: ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή ΤΕΛ ή ΤΕΕ Β΄Κύκλου και 1ετής προϋπηρεσία ως βοηθός 
ξυλουργού.  

5η Διαδρομή: ΙΕΚ (Μεταγυμνασιακό) και 3ετής προϋπηρεσία (συμπεριλαμβανόμενης της 6μηνης 
πρακτικής άσκησης) ως βοηθός ξυλουργού. 

6η Διαδρομή: ΙΕΚ (Μεταδευτεροβάθμιο), συμπεριλαμβανόμενης και της 6μηνης πρακτικής άσκησης ως 
βοηθός ξυλουργού. 

 

2) Ειδίκευση: Κατασκευαστής πατωμάτων 

1η Διαδρομή: Υποχρεωτική εκπαίδευση – 4ετής προϋπηρεσία ως βοηθός κατασκευαστή πατωμάτων – 

Πρόγραμμα ΣΕΚ για τις ΚΕΛ της ειδίκευσης. 

2η Διαδρομή: Λυκειακή εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο) – 3ετής προϋπηρεσία ως βοηθός κατασκευαστή 

πατωμάτων - Πρόγραμμα ΣΕΚ για τις ΚΕΛ της ειδίκευσης. 

3η Διαδρομή: ΤΕΣ, ΤΕΕ Α’ Κύκλου και 2ετής προϋπηρεσία ως βοηθός κατασκευαστή πατωμάτων. 

4η Διαδρομή: ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή ΤΕΛ ή ΤΕΣ και 1ετής προϋπηρεσία ως βοηθός κατασκευαστή 
πατωμάτων. 

5η Διαδρομή: ΙΕΚ (Μεταγυμνασιακό) και 2ετής προϋπηρεσία (συμπεριλαμβανόμενης της 6μηνης 

πρακτικής άσκησης) ως βοηθού κατασκευαστή πατωμάτων. 

6η Διαδρομή: ΙΕΚ (Μεταδευτεροβάθμιο), συμπεριλαμβανόμενης και της 6μηνης πρακτικής άσκησης ως 

βοηθού κατασκευαστή πατωμάτων. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Παρακάτω παραθέτω προτάσεις βελτίωσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων της ειδικότητας 
«Μαραγκοί : Ναυπηγοξυλουργοί» με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων, συνθηκών εργασίας ,αλλα 
και επγαγλεματικής ανόδου και εξέλιξης των απασχλούμενων στον τομέα αυτό.  

   Οι προτάσεις χωρίζονται σε μαθήματα  τριών εξαμήνων και συγκεκριμένα  μαθήματα που τα 
περιγράμματα τους  όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω  θα βοηθήσουν την επαγγελμτική εξέλιξη των 
εργαζομένων επιπ΄λεον πριτείνεται και τέταρτο εξάμηνο που θα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση.Επίσης 
προτείνεται σαν επιπλέον γνώση η ύπαρξη ενός ακόμα εξαμήνου σμεινιαρίων για Τεχνίτες 
Ηλεκτροσυγκολλητές Ηλεκτροδίου και  Αυτόματης Συγκόκολλησης. 

Για το πρώτο εξάμηνο σπουδών προτείνεται η διδασκαλία Μαθηματικών όπως η πρακτική αριθμιτική ,η 
άλγεβρα και η παραστατική γεωμετρία ,σαν επόμενο βήμα προτείνουμε την διδασκαλία φυσικής με 
επίκετρο τις μονάδες μέτρησης , τα συστήματα βασικών μετρήσεων  ,βασικές αρχές μηχανικής 
,ρευστομηχανικής ,θερμοδυναμικής πίεση ατμών ακόμα βασικές αρχές ηλεκτρολογίας όπου 
περιλαμβάνονται κυκλώματα, κινητήρες ,αυτοματισμοί και γειώσεις κυκλωμάτων, μάθημα μηχανολογικού 
σχεδίου με ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση, όψεις. τομές. Βασικά 
στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ .Επίσης προτείνεται η βασική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 'οπως ο 
χειρισμός διαδικτύου, κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων. Θεωρία πάνω στα πλοία όπως η δομή 
πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου κα. και τέλος για το πρώτο εξάμηνο η υγεία και ασφάλεια 
εργαζομένων μετα μέσα ατομικής προστασίας και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, 
ειδικά θέματα ασφάλειας στην ειδικότητα. 

Για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών  προτείνονται τον ναυπηγικό σχέδιο που περιλαμβάνουν Ναυπηγικές 
γραμμές, Shell Expansion, δίκτυα σωληνώσεων, αντλίες, βαλβίδες ,βασικά στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ, 
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Την εκμάθηση της μεθοδολογίας μετρήσεων  της διαδικασίας και τεχνικές μετρήσεων την ακρίβεια 
μέτρησης, αποκλίσεις, σφάλματα. Χρησιμοποιούμενα όργανα, αξιοπιστία, διακρίβωση οργάνων 
μέτρησης.Επίσης τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του ξύλου Αναγνωρίζει τα βασικά είδη ξύλου που 
χρησιμοποιεί συνήθως στις κατασκευές του, με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά τους ,εκμεταλλεύεται τις 
φυσικές ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα του ξύλου για την ορθή αξιοποίησή του και λαμβάνει μέτρα 
προστασίας του, κατατάσσει τα είδη του ξύλου που χρησιμοποιεί με βάση την φυσική διάρκεια και τη 
μηχανική αντοχή τους, ανάλογα και με την εκάστοτε χρήση τους 

 Εφαρμογές. Συστήματα ανοχών - συναρμογών. Είδη, μονάδες, τρήματα, σφάλματα, οριακές διαστάσεις, 
αποκλίσεις, κατηγορίες, ποιότητες, πίνακες, συνεργασία εδράνου - ατράκτου - κελύφους και τέλος 
πρότυπα.Την εκμάθηση του ελέγχου ποιότητας ορισμός ενδεχόμενων αστοχιών-ασυνεχειών . Τεχνικές 
οπτικού ελέγχου και μέθοδοι επαλήθευσης για την αποτροπή ελαττωματικών συγκολλήσεων.Κατεργασλια 
ξύλου με την εκμάθηση Κατεργάζεται το ξύλο και τα προϊόντα του και χρησιμοποιεί με ασφάλεια τα 
σχετικά μηχανήματα και εργαλεία ,εφαρμόζει όλους τους βασικούς τρόπους και τις τεχνικές σύνδεσης των 
,ξύλων και των προϊόντων τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί μια ξυλοκατασκευή ,υπολογίζει τα 
απαιτούμενα υλικά σε μια κατασκευή και κοστολογεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα παραγόμενα 
προϊόντα.Και τέλος για το δεύτερο εξάμηνο καταστροφικοί έλεγχοι με καταστροφικός έλεγχος (κάμψη, 
κρούση, σκληρομέτρηση κ.α.). Συσκευές και μέθοδοι ελέγχου. 

 

Αναλυτικότερα τα μαθήματα περιλαμβάνουν: 

Α΄ εξάμηνο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

Πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, παραστατική γεωμετρία 

ΦΥΣΙΚΗ  

Μονάδες μέτρησης, Συστήματα βασικών μετρήσεων. Μηχανική, Ρευστομηχανική, Θερμοδυναμική, Πίεση 
Ατμών. Βασικές Αρχές Ηλεκτρολογίας - κυκλωμάτων, γειώσεις κυκλωμάτων, κινητήρες, αυτοματισμοί. 

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ  

Χειρισμός, χρήση κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων, διαδίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
προστασία από ιούς, ανταλλαγή και μεταφορά δεδομένων. 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Μηχανολογικό Σχέδιο. Ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση, όψεις. τομές. 
Βασικά στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Εργαλεία χειρός, Μηχανήματα και εργαλειομηχανές κατεργασίας και διαμόρφωσης υλικών, ανοχές 
συναρμογές 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ  

Δομή πλοίου, δεξαμενές, δομικά στοιχεία πλοίου, δίκτυα πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου, ειδικές 
κατασκευές, πλατφόρμες και πλωτά μέσα, διάταξη ναυπηγείου, δεξαμενές, υπεράκτια αιολικά και 
ενεργειακά συστήματα 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Μέσα Ατομικής Προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα 
ασφάλειας στην ειδικότητα 

 

Β΄ Εξάμηνο 
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ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

Ναυπηγικές γραμμές, Shell Expansion, Δίκτυα Σωληνώσεων, Αντλίες, Βαλβίδες. Βασικά στοιχεία 
σχεδίασης με Η/Υ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ 

Αναγνωρίζει τα βασικά είδη ξύλου που χρησιμοποιεί συνήθως στις κατασκευές του, με βάση τα φυσικά 
χαρακτηριστικά τους ,εκμεταλλεύεται τις φυσικές ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα του ξύλου για την ορθή 
αξιοποίησή του και λαμβάνει μέτρα προστασίας του, κατατάσσει τα είδη του ξύλου που χρησιμοποιεί με 
βάση την φυσική διάρκεια και τη μηχανική αντοχή τους, ανάλογα και με την εκάστοτε χρήση τους. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ 

Μέταλλα Ειδη Ξύλου, Δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, 
γαλβανικά στοιχεία, Χημικός καθαρισμός μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και 
μηχανικές ιδιότητες των διαφόρων χρησιμοποιούμενων υλικών.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  

Διαδικασία και τεχνικές μετρήσεων. Ακρίβεια μέτρησης, αποκλίσεις, σφάλματα. Χρησιμοποιούμενα 
όργανα, αξιοπιστία, διακρίβωση οργάνων μέτρησης. Εφαρμογές. Συστήματα ανοχών - συναρμογών. 
Είδη, μονάδες, τρήματα, σφάλματα, οριακές διαστάσεις, αποκλίσεις, κατηγορίες, ποιότητες, πίνακες, 
συνεργασία εδράνου - ατράκτου - κελύφους. Πρότυπα 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Ορισμός ενδεχόμενων αστοχιών-ασυνεχειών συγκόλλησης. Τεχνικές οπτικού ελέγχου και μέθοδοι 
επαλήθευσης για την αποτροπή ελαττωματικών συγκολλήσεων. Κανονισμοί Νηογνώμονα 

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ  

Κατεργάζεται το ξύλο και τα προϊόντα του και χρησιμοποιεί με ασφάλεια τα σχετικά μηχανήματα και 
εργαλεία ,εφαρμόζει όλους τους βασικούς τρόπους και τις τεχνικές σύνδεσης των ,ξύλων και των 
προϊόντων τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί μια ξυλοκατασκευή ,υπολογίζει τα απαιτούμενα υλικά σε 
μια κατασκευή και κοστολογεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα παραγόμενα προϊόντα. 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Καταστροφικός Έλεγχος (κάμψη, κρούση, σκληρομέτρηση κ.α.). Συσκευές και μέθοδοι ελέγχου 

 

Οι προτάσεις μαθημάτων και εξαμήνων που αναγράφονται παραπάνω παρουσιάζουν ενα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης-σπουδών που θα πιστοποιεί του τεχνίτες,τους χειριστές και τους τεχνικούς της εκάστοτε 
ειδικότητας με σκοπό την επαγγλεματική τους αλλα και μορφωτική και γνωστική άνοδο και εξέλιξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : «ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ –
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΙ TIG MIG MAG» 

 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος του «Τεχνίτες Μετάλλου : 
Ηλεκτροσυγκολλητές : Ηλεκτροδίου, Αυτόματης και TIG MIG MAG». Ο Τεχνικός Συγκολλήσεων είναι 
αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί και εφαρμόζει ένα σύνολο ενεργειών και διαδικασιών όπως είναι η κοπή 
των μετάλλων, η διαμόρφωση των ακμών των προς συγκόλληση μετάλλων, η συναρμολόγηση των 
μετάλλων και η τελική συγκόλληση μετάλλων που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο συγκόλλησης 
που περιγράφεται στην ειδικότητα του συγκολλητή . 

Είναι γεγονός ότι οι συγκολλήσεις αποτελούν μία από τις σοβαρότερες παραγωγικές διεργασίες για την 
κατασκευή άνω του 60% των βιομηχανικών προϊόντων, στοιχείο το οποίο υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
ανάπτυξη κάθε χώρας συνδέεται άμεσα με την διαθεσιμότητα κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού -
ατόμων που ασχολούνται επαγγελματικά με τις συγκολλήσεις, ως εκ τούτου αναμένεται να είναι αυξητική 
τάση η απασχόληση εξειδικευμένων ατόμων όπως είναι οι συγκολλητές και οι φλογοχειριστές. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Στην ελληνική αγορά ο πλέον ευρέως γνωστός τίτλος άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος είναι 
«Τεχνίτες Μετάλλου : Ηλεκτροσυγκολλητές : Ηλεκτροδίου, Αυτόματης και TIG MIG MAG» και 
περιλαμβάνει άτομα που κόβουν, διαμορφώνουν, συναρμολογούν, και συγκολλούν μέταλλα. 
Επιγραμματικά ο γενικός τίτλος για το συγκεκριμένο επάγγελμα καθώς και οι 4 ειδικότητες του έχουν 
ως εξής : 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : Τεχνίτες Μετάλλου : Ηλεκτροσυγκολλητές : Ηλεκτροδίου, Αυτόματης 
και TIG MIG MAG 

Το επάγγελμα του τεχνικού συγκόλλησης και κοπής μετάλλων όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα στη 
διεθνή αγορά εργασίας δεν υφίσταται αυτούσιο αλλά πάντοτε συνοδευόμενο από μια τουλάχιστον 
ειδικότητα που αναφέρεται πιο κάτω . 

 

1. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια  
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2. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με MIG – MAG 

3. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με TIG 

4. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης Οξυγόνου – Ασετιλίνης (Οξυγονοκολλητής) 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Τόσο στο κύριο επάγγελμα του τεχνικού συγκολλητή όσο και στις τέσσερις ειδικότητες που έχουμε 
όλες οι επαγγελματικές λειτουργίες είναι κύριες , δευτερεύουσες επαγγελματικές λειτουργίες δεν 
υπάρχουν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          (ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ) 

 

ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Στην κοπή μετάλλων σαν κύριες αρμοδιότητες ειναι να εφαρμόζει την κοπή των μετάλλων με φλόγα 
οξυγόνου – ασετιλύνης ή οξυγόνου – προπανίου,επιλέγει και συνδέει τα κλειστρα των φιαλών-τα 
μανόμετρα – τπυς ελαστικούς σωλήνες καθώς και τις βαλβίδες ελέγχου για αναστροφη ροή     
(φλογοπαγίδες) (Ο) και (Α) να επιλέγει και συνδέει κατάλληλα τον καυστήτρα (φλόγιστρο) και το 
κατάλληλο ακροφύσιο , να ρυθμίζει την πίεση των αερίων και της φλόγας και εφαρμόζει την κοπή Ο-Α 
και τέλος να εφαρμόζει την κοπή των μετάλλων με ηλεκτρικό τόξο άνθρακα υπό πίεση αέρα 

Εφαρμόζει την κοπή των μετάλλων με τοξοπλάσματος ή κοπή με ηλεκτρικό τόξο.Να επιλέγει την 
κατάλληλη συσκευή για παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος,την πηγή του πεπιεσμένου αέρα και την ειδική 
λαβίδα για συγκράτηση του ηλεκτροδίου να ρυθμίζει κατάλληλα τις παραμέτρους της συσκευής και τέλος 
να κόβει το μέταλλο στις διαστάσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Εφαρμόζει την κοπή των μετάλλων με τοξοπλάσματος ή κοπή με ηλεκτρικό τόξο.Κάνει τον οπτικό έλεγχο 
της συγκόλησης για επιφανειακούς πόρους,ρήγματα,σκαψίματα και για σως΄τη μορφή και σωστές 
διαστάσεις της συγκόλλησης .Να ελέχγει για τυχόν επιφανειακά σφάλματα , να επιλέγει κατάλληλα όργανα 
για τις μετρήσεις των κολλήσεων και τέλος να μετράει τις διαστάσεις των κολλήσεων  

Επισκευάζει την συγκόλληση όταν διαπιστώνει ότι είναι εκτός προδιαγραφών  .Πρέπει να τροχίζει την ρίζα 
της συγκόλλησης όπου δεν παρουσιάζει ικανοποιητική διείσδυση ,να καθαρίζει καλά και ελέγχει τις 
ρωγμές , να εφαρμόζει εκ νέου την συγκόλληση ,να επιλέγει την κατάλληλη συσκευή για παροχή του 
ηλεκτρικού ρεύματος, το φλόγιστρο και την πηγή του πεπιεσμένου αέρα ,να ρυθμίζει κατάλληλα τις 
παραμέτρους για την κοπή και τέλος να κόβει το μέταλλο στις διαστάσεις σύμφωνα με το σχέδιο.
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Συναρμογή τεμαχίων για συγκόλληση και διαμόρφωση ακμών.Επιλέγει τα κατάλληλα μέσα συγκράτησης 
των κομματιών ( σφικτήρες – ιδιοσυσκευές – σφήνες κ.λ.π ) ΚΛΠ).Πρέπει να επιλέγει τους κατάλληλους 
σφικτήρες τις κατάλληλες σφήνες και την  κατάλληλη ιδιοσυσκευή.  

Στερεώνει τα κομμάτια ανάλογα με την ραφή συγκόλλησης. Για εσωγραφές ή βυθισμένες ραφές, για 
εξωραφές, για μετωπικές, για συναρμογές με επικάλυψη ή ειδικές περιπτώσεις.Πρέπει να στερεώνει τα 
κομμάτια για συγκόλληση σε επίπεδη θέση , σε οριζόντια θέση  , σε θέση ουρανού και σε κατακόρυφη 
θέση 

Καθαρίζει τις υπό συγκόλληση επιφάνειες και ποντάρει σε σημεία τα κομμάτια .Πρέπει να καθαρίζει τις 
επιφάνειες με μηχανικό ή  χημικό τρόπο να παίρνει την κατάλληλη συσκευή να ποντάρει σε σημεία τα 
κομμάτια και να επιλέγει τους κατάλληλους σφικτήρες 

Κόβει τις ακμές με τις ανάλογες γωνίες, από την μια ή από τις δύο πλευρές .Να αναγνωρίζει το είδος του 
μετάλλου και μετρά το πάχος των τεμαχίων ναπιλέγει τον τρόπο κοπής των προς συγκόλληση άκρων : 

A. Με μηχανουργικά μέσα  

Β. Με οξυγονοκοπή 

 Γ. Με πλάσμα 

Και να λειαίνει την περιοχή των ακμών. 

 

Καθαρισμός και έλεγχος της συγκόλλησης .Αφαιρεί την μάκα με το ματσακόνι και τη 
συρματόβουρτσα.Πρέπει να μπορεί να παίρνει το συγκολλημένο κομμάτι και το αφήνει να κρυώσει  να 
αφαιρεί την μάκα με το ματσακόνι και τέλος να καθαρίζει τα υπολείμματα μάκας και αφαιρεί τις οξειδώσεις 
με την συρματόβουρτσα. 

 

Ειδικότητα  1η : Τεχνικός συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο Ο 

Για την ειδικότητα αυτή ισχύουν οι τρεις κύριες επαγγελματικές λειτουργίες που περιγράφονται στο 
βασικό επάγγελμα «Τεχνικός συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων ». 

Εφαρμογή συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο.  

               (Περιγραφή χρήσης ηλεκτροδίου) 
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Προετοιμάζει άκρα των συγκολλουμένων κομματιών .Να εφαρμόζει τα προς συγκόλληση κομμάτια να 
επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία  και τέλος να καθαρίζει τα άκρα των συγκολλούμενων κομματιών και τα 
ποντάρει.  

Κάνει επιλογή του καταλληλου ηλεκτροδιου και ανοίγει την μηχανή και ρυθμίζει τις παραμέτρους σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές.Παίρνει την κατάλληλη θέση και εφαρμόζει την ραφή συγκόλλησης.Εφαρμόζει την 
ραφή συγκόλλησης (Ν) και απενεργοποιεί την μηχανή 

 

Ειδικότητα  2η : Τεχνικός συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με  MIG-MAG 

Για την ειδικότητα αυτή ισχύουν οι τρεις κύριες επαγγελματικές λειτουργίες που περιγράφονται στο 
βασικό επάγγελμα «Τεχνικός συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων».Εφαρμογή συγκόλλησης συμπαγούς 
σύρματος σε προστατευτική ατμόσφαιρα MIG – MAG ή GMAWΚαθαρίζει τα άκρα των συγκολλούμενων 
κομματιών 
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Παίρνει τα προς συγκόλληση κομμάτια. Ξέρει να πιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία και να καθαρίζει τα άκρα των 
συγκολλούμενων κομματιών 

Επιλέγει το κατάλληλο συρμα και τις συσκευές των προστατευτικών αερίων και ρυθμίζει όλες τις 
παραμέτρους συγκόλλησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  Να ξέρει να επιλέγει το κατάλληλο σύρμα , να 
επιλέγει τις συσκευές των προστατευτικών αερίων και τέλος να ρυθμίζει τις παραμέτρους της συγκόλλησης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

Χρησιμοποιεί όλα τα προστατευτικά μέσα και παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας και εφαρμόζει την 
συγκόλληση ανάλογα με τις προδιαγραφές.Πρέπει να φοράει τα προστατευτικά μέσα,  να εξασφαλίζει τον 
κατάλληλο εξαερισμό και τέλος να εφαρμόζει την συγκόλληση ανάλογα με τις προδιαγραφές. 

Εφαρμογή συγκόλλησης με βυθιζόμενο τόξο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Μέθοδος συγκόλλησης  TIG) 

 

Καθαρίζει τα άκρα των συγκολλούμενων κομματιών Πρέπει να καθαρίζει τις επιφάνειες με μηχανικό ή  
χημικό τρόπο να παίρνει την κατάλληλη συσκευή να ποντάρει σε σημεία τα κομμάτια και να επιλέγει τους 
κατάλληλους σφικτήρες 

Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα και το τοποθετέο στο μηχάνημα. Ρυθμίζει κατάλληλα το μηχάνημα.Να ξέρει να 
επιλέγει το κατάλληλο σύρμα , να επιλέγει τις συσκευές των προστατευτικών αερίων και τέλος να ρυθμίζει τις 
παραμέτρους της συγκόλλησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

Εφαρμόζει την συγκόλληση ανάλογα με τις προδιαγραφές περνώντας όλα τα μέσα και μέτρα ασφαλείας 
.Πρέπει να φοράει τα προστατευτικά μέσα,  να εξασφαλίζει τον κατάλληλο εξαερισμό  και τέλος να εφαρμόζει 
την συγκόλληση ανάλογα με τις προδιαγραφές. 

 

Ειδικότητα 3η : Τεχνικός συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με  TIG 
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Για την ειδικότητα αυτή ισχύουν οι τρεις κύριες επαγγελματικές λειτουργίες που περιγράφονται στο βασικό 
επάγγελμα «Τεχνικός συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων».Συγκόλληση μη αναλώσιμο ηλεκτρόδιο σε 
προστατευτική ατμόσφαιρα – TIG ή GTAW. 

Καθαρίζει πολύ καλά τα άκρα των συγκολλούμενων κομματιών με μηχανικά ή χημικά μέσα.  

Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα και τις συσκευές των προστατευτικών αερίων και ρυθμίζει όλες τις 
παραμέτρους συγκόλλησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  

Να ξέρει να επιλέγει το κατάλληλο σύρμα , να επιλέγει τις συσκευές των προστατευτικών αερίων και τέλος να 
ρυθμίζει τις παραμέτρους της συγκόλλησης σύμφωνα με τις προδιαγραφέςΧρησιμοποιεί όλα τα 
προστατευτικά μέσα και παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας και εφαρμόζει την συγκόλληση ανάλογα με τις 
προδιαγραφές. 

Πρέπει να φοράει τα προστατευτικά μέσα,  να εξασφαλίζει τον κατάλληλο εξαερισμό  και τέλος να εφαρμόζει 
την συγκόλληση ανάλογα με τις προδιαγραφές.Εφαρμογή συγκόλλησης με βυθιζόμενο τόξο 

Καθαρίζει τα άκρα των συγκολλούμενων κομματιών  Πρέπει να καθαρίζει τις επιφάνειες με μηχανικό ή  
χημικό τρόπο να παίρνει την κατάλληλη συσκευή να ποντάρει σε σημεία τα κομμάτια και να επιλέγει τους 
κατάλληλους σφικτήρες 

Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα και το τοποθετεί στο μηχάνημα. Ρυθμίζει κατάλληλα το μηχάνημα. 

Να ξέρει να επιλέγει το κατάλληλο σύρμα , να επιλέγει τις συσκευές των προστατευτικών αερίων και τέλος να 
ρυθμίζει τις παραμέτρους της συγκόλλησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

Εφαρμόζει την συγκόλληση ανάλογα με τις προδιαγραφές περνώντας όλα τα μέσα και μέτρα ασφαλείας 
.Πρέπει να φοράει τα προστατευτικά μέσα,  να εξασφαλίζει τον κατάλληλο εξαερισμό και τέλος να εφαρμόζει 
την συγκόλληση ανάλογα με τις προδιαγραφές. 
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Ειδικότητα 3η : Τεχνικός συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με TIG. 

Για την ειδικότητα αυτή ισχύουν οι τρεις κύριες επαγγελματικές λειτουργίες που περιγράφονται στο βασικό 
επάγγελμα «Τεχνικός συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων».Συγκόλληση με μη αναλώσιμο ηλεκτρόδιο σε 
προστατευτική ατμόσφαιρα – TIG ή GTAW 

Καθαρίζει πολύ καλά τα άκρα των συγκολλούμενων κομματιών με μηχανικά ή χημικά μέσαΝα μπορεί να 
μελετάει τις προδιαγραφές της συγκόλλησης να επιλέγει την κίνηση του καυστήρα (προς τα αριστερά ή προς 
τα δεξιά) και τέλος να εφαρμόζει την συγκόλληση Ο - Α. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Γενικές γνώσεις  που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 

ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των μετάλλων .Βασικές 
γνώσεις μεταλλουργίας 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Βασικές επαγγελματικές γνώσεις όπως να γνωρίζει μηχανολογικό σχέδιο ,συμβολικό σχέδιο 
συγκολλήσεων, μετρολογία – μετροτεχνία , να κατέχει την τεχνολογία υλικών (Μέταλλα – χάλυβες ) να 
γνωρίζει τις προδιαγραφές και μέσα ατομικής προστασίας να μπορεί να κάνει σωστή χρήση εργαλείων 
χειρός να γνωρίζει τις αρχές και κανόνες ασφαλείας για έλεγχο διαρροής αερίων , τις τεχνικές της 
οξυγονοκοπής τους κανόνες πυρασφάλειας και άδειες θερμής εργασίας , να γνωρίζει βασικές πρώτες 
βοήθειες τους κανόνες και προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας  να ξέρει τεχνολογία 
υλικών για το ηλεκτρόδιο άνθρακα .Να γνωρίζει για την παραγωγή και διανομή πεπιεσμένου αέρα τις 
μονάδες μέτρησης πίεσης ,μονάδες μέτρησης βασικών ηλεκτρικών μεγεθών την τεχνολογία υλικών για το 
φλόγιστρο κοπής την παραγωγή και διανομή πεπιεσμένου αέρα Θερμικές κατεργασίες τις βασικές αρχές 
οξυγονοκοπής (καυστήρες κοπής – αέρια κοπής – τεχνική οξυγονοκοπής) να ξέρεο απο μηχανουργική 



62 
 

τεχνολογία για τα μέσα λείανσης των ακμών. Για την ασφαλή χρήση τροχών λειάνσεις τους μηχανικούς 
τρόπους καθαρισμού μετάλλων και τους χημικούς ,τα βασικά μέρη και τρόποι συντήρησης και χρήσης των 
συσκευών (συγκολλήσεων) πονταρίσματος.Τοτς κανόνες και τεχνικές ψύξης των συγκολλούμενων μετάλλων 
και προδιαγραφές ελέγχων με μη καταστρεπτικές δόκιμες ,τα συστήματα μονάδων ,τα όργανα μέτρησης 
μηκών (μετροταινίες,μεταλλικοί κανόνες – ράγες,παχύμετρα,μικρόμετρα,μετρητικά ρολόγια, διαβήτες για 
μετρήσεις (κουμπάσα) Ελεγκτήρες). 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις όπως να γνωρίζει τις μονάδες μέτρησης – συστήματα μονάδων να ξέρει 
απο ελαστικούς σωλήνες μα χειρίζεται τις βαλβίδες ελέγχου για αναστροφή ροή (φλογοπαγίδες) , να ξέρει 
απο καυστήρες κοπής ή οξυγοκόφτες (Καυστήρες κοπής υψηλής πίεσης ,Καυστήρες κοπής χαμηλής 
πίεσης) .Να γνωρίζει τα αέρια που χρησιμοποιούνται στη κοπή ,τις τεχνικές ρύθμισης φλόγας κοπής να 
ρύθμίζει την πίεση πεπιεσμένου αέρα να μπορεί να κάνει  ανάγνωση τεχνικών προδιαγραφών κοπής με 
ηλεκτρόδιο  άνθρακα ,κοπής με πλασμα ,αγοράς μετάλλων αγοράς για τροχούς λείανσης και για σφικτήρες 
συγκράτησης). και για σφήνες συγκράτησης)..Την ανάγνωση καταλόγων για συγκράτησης κομματιών για 
συγκόλληση σε επίπεδη θέση, θέση ουρανού, οριζόντια θέση , κατακόρυφη θέση να γνωρίζει τις 
προδιαγραφές δελτίων για χημικό κίνδυνο να κάνει ανάγνωση τεχνικών προδιαγραφών συγκόλλησης να 
μπορεί να κάνει οπτικό έλεγχο και τέλος να μπορεί να κάνει  έλεγχο με διεισδυτικά υγρά. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες να μπορεί να κάνει χρήση και σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση 
συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια ,προγραμματισμός  εργασιών ,προσαρμοστικότητα-ευελιξία 
,επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων μεθοδικότητα-Ευρηματικότητα ,ταχύτητα αντίδρασης ακριβής 
χειρισμός εξοπλισμού, ακριβείς χειρισμός συσκευών και τέλος εφαρμογή συστημάτων ελέγχου καλής 
λειτουργίας συσκευών 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητες να έχει ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης αριθμητική ικανότητα ,λεκτική ικανότητα 
,παρατηρητικότητα ,τεχνική ικανότητα,χώρο-αντιληπτική  ικανότητα,ικανότητα επικοινωνίας,πρωτοβουλία, 
ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης και τέλος κατανόηση κινδύνων και εκμάθησης της τέχνης-
επαγγέλματος. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η Τεχνικός συγκόλλησης τήξης με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

   Γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των μετάλλων. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Βασικές επαγγελματικές γνώσεις να γνωρίζει μηχανολογικό σχέδιο ,συμβολικό σχέδιο 
συγκολλήσεων,μετρολογία – μετροτεχνία , να κατέχει την τεχνολογία υλικών (Μέταλλα – χάλυβες ) να 
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γνωρίζει τις προδιαγραφές και μέσα ατομικής προστασίας να μπορεί να κάνει σωστή χρήση εργαλείων 
χειρός να γνωρίζει τις αρχές και κανόνες ασφαλείας για έλεγχο διαρροής αερίων , τις τεχνικές της 
οξυγονοκοπής τους κανόνες πυρασφάλειας και άδειες θερμής εργασίας , να γνωρίζει βασικές πρώτες 
βοήθειες τους κανόνες και προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας  να ξέρει τεχνολογία 
υλικών για το ηλεκτρόδιο άνθρακα .Να γνωρίζει για την παραγωγή και διανομή πεπιεσμένου αέρα τις 
μονάδες μέτρησης πίεσης ,μονάδες μέτρησης βασικών ηλεκτρικών μεγεθών την τεχνολογία υλικών για το 
φλόγιστρο κοπής την παραγωγή και διανομή πεπιεσμένου αέρα Θερμικές κατεργασίες τις βασικές αρχές 
οξυγονοκοπής (καυστήρες κοπής – αέρια κοπής – τεχνική οξυγονοκοπής) να ξέρεο απο μηχανουργική 
τεχνολογία για τα μέσα λείανσης των ακμών. Για την ασφαλή χρήση τροχών λειάνσεις τους μηχανικούς 
τρόπους καθαρισμού μετάλλων και τους χημικούς ,τα βασικά μέρη και τρόποι συντήρησης και χρήσης των 
συσκευών (συγκολλήσεων) πονταρίσματος.Τοτς κανόνες και τεχνικές ψύξης των συγκολλούμενων μετάλλων 
και προδιαγραφές ελέγχων με μη καταστρεπτικές δόκιμες ,τα συστήματα μονάδων ,τα όργανα μέτρησης 
μηκών (μετροταινίες,μεταλλικοί κανόνες – ράγες,παχύμετρα,μικρόμετρα,μετρητικά ρολόγια, διαβήτες για 
μετρήσεις (κουμπάσα) Ελεγκτήρες) , τεχνολογία συγκολλήσεων με επενδυδημένο ηλεκτρόδιο.  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις να γνωρίζει για τις Ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των ανθρακούχων 
υλικών (χάλυβες, χυτοχάλυβες κα), ανοξείδωτοι χάλυβες, μη σιδηρούχα υλικά (αλουμίνιο, χαλκός, 
ορείχαλκος κα) να μπορεί να κάνει αναγνώριση των Γεωμετρικών διαστάσεων ακμών και συναρμογών, 
αναγνώριση των διαφόρων τύπων και διαστάσεων των συγκολλήσεων μετρήσεις διαστάσεων και γωνιών 
,να μπορεί να κάνει χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού κοπής και διαμόρφωσης των ακμών μετάλλων να 
εφαρμόζει συναρμογές ελασμάτων & σωλήνων ,να γνωρίζει για το μαγνητικό φύσημα κατά την 
συγκόλληση.Να ξέρει για τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρικά εργαλεία χειρός και 
χειροκίνητα αεροκίνητα ή ηλεκτρικά εργαλεία (τροχός κοπών & τροχίσματος φρεζαριστικό χειρός κα) επίσης 
τα σταθερά εργαλεία και μηχανές φρεζαρίσματος να μπορεί να χειρείζεται χειροκίνητα εργαλεία (μέτρο, 
μοιρογνωμόνιο, αλφάδι, νήμα κ.α., καθώς σφυρί - ματσακόνι, καλέμι),χειροκίνητα αεροκίνητα ή ηλεκτρικά 
εργαλεία (τροχός κοπών & τροχίσματος φρεζαριστικό χειρός ),διοσκευές συγκράτησης μαγνητικές και μη 
μαγνητικές ,μόνιμα ή αφαιρούμενα συστήματα , να γνωρίζει τους κανόνες ασφαλούς χρήσης των κοπτικών 
εργαλείων χειρός να ξέρει απο μεταλλουργία των συγκολλήσεων (Δομή, Θερμικά Επηρεαζόμενη Ζώνη 
κα),αναλισκόμενα υλικά συγκόλλησης (Ηλεκτρόδια, αέρια, συλλιπάσματα κα),ηλεκτρόδια (φούρνοι 
προθέρμανσης κα) ,διαχείριση αερίων, Ρύθμιση των μανομέτρων και ροομέτρων και μηχανές συγκόλλησης 
(μετασχηματιστές, ανορθωτές, συνεργιακές κα) να μπορεί να κάνει σύνδεση της γείωσης, ρύθμιση των 
παραμέτρων συγκόλλησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές ,ηλεκτρική ενεργοποίηση της μηχανής 
συγκόλλησης ,οργάνωση της συγκόλλησης να ξέρει τις προδιαγραφές συγκολλήσεων να ανγνωρίζει 
σφάλματα συγκολλήσεων και αίτια δημιουργίας αυτών να ξέρει τους τρόπους ελέγχου των συγκολλήσεων να 
κάνει χρήση προστατευτικού εξοπλισμού και τέλος να γνωρίζει απο συγκόλληση με επενδεδυμένα 
ηλεκτρόδια διαφόρων μορφών συγκόλλησης (πλήρους διείσδυσης, αυχενικές κα), σε διάφορες θέσεις 
εργασίας (επίπεδη, οριζόντια, ανεβατό, κατεβατό κα). 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες να μπορεί να κάνει χρήση και σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση 
συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια ,προγραμματισμός  εργασιών ,προσαρμοστικότητα-ευελιξία 
,επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων μεθοδικότητα-Ευρηματικότητα ,ταχύτητα αντίδρασης ακριβής 
χειρισμός εξοπλισμού, ακριβείς χειρισμός συσκευών και τέλος εφαρμογή συστημάτων ελέγχου καλής 
λειτουργίας συσκευών 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
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Ικανότητες να έχει ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης αριθμητική ικανότητα ,λεκτική ικανότητα 
,παρατηρητικότητα ,τεχνική ικανότητα,χώρο-αντιληπτική  ικανότητα,ικανότητα επικοινωνίας,πρωτοβουλία, 
ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης και τέλος κατανόηση κινδύνων και εκμάθησης της τέχνης-
επαγγέλματος. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2η Τεχνικός συγκολλης τήξης MIG-MAG 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

   Γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των μετάλλων. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Βασικές επαγγελματικές γνώσεις να γνωρίζει μηχανολογικό σχέδιο ,συμβολικό σχέδιο 
συγκολλήσεων, μετρολογία – μετροτεχνία , να κατέχει την τεχνολογία υλικών (Μέταλλα – χάλυβες ) να 
γνωρίζει τις προδιαγραφές και μέσα ατομικής προστασίας να μπορεί να κάνει σωστή χρήση εργαλείων 
χειρός να γνωρίζει τις αρχές και κανόνες ασφαλείας για έλεγχο διαρροής αερίων , τις τεχνικές της 
οξυγονοκοπής τους κανόνες πυρασφάλειας και άδειες θερμής εργασίας , να γνωρίζει βασικές πρώτες 
βοήθειες τους κανόνες και προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας  να ξέρει τεχνολογία 
υλικών για το ηλεκτρόδιο άνθρακα .Να γνωρίζει για την παραγωγή και διανομή πεπιεσμένου αέρα τις 
μονάδες μέτρησης πίεσης ,μονάδες μέτρησης βασικών ηλεκτρικών μεγεθών την τεχνολογία υλικών για το 
φλόγιστρο κοπής την παραγωγή και διανομή πεπιεσμένου αέρα Θερμικές κατεργασίες τις βασικές αρχές 
οξυγονοκοπής (καυστήρες κοπής – αέρια κοπής – τεχνική οξυγονοκοπής) να ξέρεο απο μηχανουργική 
τεχνολογία για τα μέσα λείανσης των ακμών. Για την ασφαλή χρήση τροχών λειάνσεις τους μηχανικούς 
τρόπους καθαρισμού μετάλλων και τους χημικούς ,τα βασικά μέρη και τρόποι συντήρησης και χρήσης των 
συσκευών (συγκολλήσεων) πονταρίσματος.Τοτς κανόνες και τεχνικές ψύξης των συγκολλούμενων μετάλλων 
και προδιαγραφές ελέγχων με μη καταστρεπτικές δόκιμες ,τα συστήματα μονάδων ,τα όργανα μέτρησης 

μηκών (μετροταινίες,μεταλλικοί κανόνες – ράγες,παχύμετρα,μικρόμετρα,μετρητικά ρολόγια, διαβήτες 
για μετρήσεις (κουμπάσα) Ελεγκτήρες) , τεχνολογία συγκολλήσεων με επενδυδημένο ηλεκτρόδιο. 
Τέλος να γνωρίζει για τεχνολογία συγκόλλησης με MIG-MAG και με βυθιζόμενο τόξο . 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις να γνωρίζει για τις Ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των ανθρακούχων 
υλικών (χάλυβες, χυτοχάλυβες κα), ανοξείδωτοι χάλυβες, μη σιδηρούχα υλικά (αλουμίνιο, χαλκός, 
ορείχαλκος κα) να μπορεί να κάνει αναγνώριση των Γεωμετρικών διαστάσεων ακμών και συναρμογών, 
αναγνώριση των διαφόρων τύπων και διαστάσεων των συγκολλήσεων μετρήσεις διαστάσεων και γωνιών 
,να μπορεί να κάνει χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού κοπής και διαμόρφωσης των ακμών μετάλλων να 
εφαρμόζει συναρμογές ελασμάτων & σωλήνων ,να γνωρίζει για το μαγνητικό φύσημα κατά την 
συγκόλληση.Να ξέρει για τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρικά εργαλεία χειρός και 
χειροκίνητα αεροκίνητα ή ηλεκτρικά εργαλεία (τροχός κοπών & τροχίσματος φρεζαριστικό χειρός κα) επίσης 
τα σταθερά εργαλεία και μηχανές φρεζαρίσματος να μπορεί να χειρείζεται χειροκίνητα εργαλεία (μέτρο, 
μοιρογνωμόνιο, αλφάδι, νήμα κ.α., καθώς σφυρί - ματσακόνι, καλέμι),χειροκίνητα αεροκίνητα ή ηλεκτρικά 
εργαλεία (τροχός κοπών & τροχίσματος φρεζαριστικό χειρός ),διοσκευές συγκράτησης μαγνητικές και μη 
μαγνητικές ,μόνιμα ή αφαιρούμενα συστήματα , να γνωρίζει τους κανόνες ασφαλούς χρήσης των κοπτικών 
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εργαλείων χειρός να ξέρει απο μεταλλουργία των συγκολλήσεων (Δομή, Θερμικά Επηρεαζόμενη Ζώνη 
κα).Διαχείρηση ηλεκτροδίων MIG MAG και σύνδεση και προστατευτικά αέρια. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες να μπορεί να κάνει χρήση και σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση 
συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια ,προγραμματισμός  εργασιών ,προσαρμοστικότητα-ευελιξία 
,επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων μεθοδικότητα-Ευρηματικότητα ,ταχύτητα αντίδρασης ακριβής 
χειρισμός εξοπλισμού, ακριβείς χειρισμός συσκευών και τέλος εφαρμογή συστημάτων ελέγχου καλής 
λειτουργίας συσκευών 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητες να έχει ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης αριθμητική ικανότητα ,λεκτική ικανότητα 
,παρατηρητικότητα ,τεχνική ικανότητα,χώρο-αντιληπτική  ικανότητα,ικανότητα επικοινωνίας,πρωτοβουλία, 
ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης και τέλος κατανόηση κινδύνων και εκμάθησης της τέχνης-
επαγγέλματος. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3η Τεχνικός συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου TIG 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

   Γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των μετάλλων. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Βασικές επαγγελματικές γνώσεις να γνωρίζει μηχανολογικό σχέδιο ,συμβολικό σχέδιο 
συγκολλήσεων, μετρολογία – μετροτεχνία , να κατέχει την τεχνολογία υλικών (Μέταλλα – χάλυβες ) να 
γνωρίζει τις προδιαγραφές και μέσα ατομικής προστασίας να μπορεί να κάνει σωστή χρήση εργαλείων 
χειρός να γνωρίζει τις αρχές και κανόνες ασφαλείας για έλεγχο διαρροής αερίων , τις τεχνικές της 
οξυγονοκοπής τους κανόνες πυρασφάλειας και άδειες θερμής εργασίας , να γνωρίζει βασικές πρώτες 
βοήθειες τους κανόνες και προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας  να ξέρει τεχνολογία 
υλικών για το ηλεκτρόδιο άνθρακα .Να γνωρίζει για την παραγωγή και διανομή πεπιεσμένου αέρα τις 
μονάδες μέτρησης πίεσης ,μονάδες μέτρησης βασικών ηλεκτρικών μεγεθών την τεχνολογία υλικών για το 
φλόγιστρο κοπής την παραγωγή και διανομή πεπιεσμένου αέρα Θερμικές κατεργασίες τις βασικές αρχές 
οξυγονοκοπής (καυστήρες κοπής – αέρια κοπής – τεχνική οξυγονοκοπής) να ξέρεο απο μηχανουργική 
τεχνολογία για τα μέσα λείανσης των ακμών. Για την ασφαλή χρήση τροχών λειάνσεις τους μηχανικούς 
τρόπους καθαρισμού μετάλλων και τους χημικούς ,τα βασικά μέρη και τρόποι συντήρησης και χρήσης των 
συσκευών (συγκολλήσεων) πονταρίσματος.Τοτς κανόνες και τεχνικές ψύξης των συγκολλούμενων μετάλλων 
και προδιαγραφές ελέγχων με μη καταστρεπτικές δόκιμες ,τα συστήματα μονάδων ,τα όργανα μέτρησης 
μηκών (μετροταινίες ,μεταλλικοί κανόνες – ράγες,παχύμετρα,μικρόμετρα,μετρητικά ρολόγια, διαβήτες για 
μετρήσεις (κουμπάσα) Ελεγκτήρες).Εφαρμογή συγκόλλησε TIG καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
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Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις να γνωρίζει για τις Ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των ανθρακούχων 
υλικών (χάλυβες, χυτοχάλυβες κα), ανοξείδωτοι χάλυβες, μη σιδηρούχα υλικά (αλουμίνιο, χαλκός, 
ορείχαλκος κα) να μπορεί να κάνει αναγνώριση των Γεωμετρικών διαστάσεων ακμών και συναρμογών, 
αναγνώριση των διαφόρων τύπων και διαστάσεων των συγκολλήσεων μετρήσεις διαστάσεων και γωνιών 
,να μπορεί να κάνει χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού κοπής και διαμόρφωσης των ακμών μετάλλων να 
εφαρμόζει συναρμογές ελασμάτων & σωλήνων ,να γνωρίζει για το μαγνητικό φύσημα κατά την 
συγκόλληση.Να ξέρει για τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρικά εργαλεία χειρός και 
χειροκίνητα αεροκίνητα ή ηλεκτρικά εργαλεία (τροχός κοπών & τροχίσματος φρεζαριστικό χειρός κα) επίσης 
τα σταθερά εργαλεία και μηχανές φρεζαρίσματος να μπορεί να χειρείζεται χειροκίνητα εργαλεία (μέτρο, 
μοιρογνωμόνιο, αλφάδι, νήμα κ.α., καθώς σφυρί - ματσακόνι, καλέμι),χειροκίνητα αεροκίνητα ή ηλεκτρικά 
εργαλεία (τροχός κοπών & τροχίσματος φρεζαριστικό χειρός ),διοσκευές συγκράτησης μαγνητικές και μη 
μαγνητικές ,μόνιμα ή αφαιρούμενα συστήματα , να γνωρίζει τους κανόνες ασφαλούς χρήσης των κοπτικών 
εργαλείων χειρός να ξέρει απο μεταλλουργία των συγκολλήσεων (Δομή, Θερμικά Επηρεαζόμενη Ζώνη 
κα).Να ξέρει την .τυποποίηση των ηλεκτροδίων λαβίδες για συγκόλληση TIG ,ρύθμιση ηλεκτρικών 
παραμέτρων (ένταση ηλεκτρικού ρεύματος) ,διάμετρος του υλικού συγκόλλησης ,αναγνώριση ηλεκτροδίων 
ρρύθμιση παροχής αεριού (l/min) και τέλος να τυθμίζει την ένταση του ρεύματος. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες να μπορεί να κάνει χρήση και σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση 
συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια ,προγραμματισμός  εργασιών ,προσαρμοστικότητα-ευελιξία 
,επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων μεθοδικότητα-Ευρηματικότητα ,ταχύτητα αντίδρασης ακριβής 
χειρισμός εξοπλισμού, ακριβείς χειρισμός συσκευών και τέλος εφαρμογή συστημάτων ελέγχου καλής 
λειτουργίας συσκευών. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητες να έχει ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης αριθμητική ικανότητα ,λεκτική ικανότητα 
,παρατηρητικότητα ,τεχνική ικανότητα,χώρο-αντιληπτική  ικανότητα,ικανότητα επικοινωνίας,πρωτοβουλία, 
ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης και τέλος κατανόηση κινδύνων και εκμάθησης της τέχνης-
επαγγέλματος. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4η Τεχνικός συγκόλλησης τήξης οξυγόνου ασετιλίνης 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

  Γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των μετάλλων. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Βασικές επαγγελματικές γνώσεις όπς να γνωρίζει μηχανολογικό σχέδιο ,συμβολικό σχέδιο 
συγκολλήσεων,μετρολογία – μετροτεχνία , να κατέχει την τεχνολογία υλικών (Μέταλλα – χάλυβες ) να 
γνωρίζει τις προδιαγραφές και μέσα ατομικής προστασίας να μπορεί να κάνει σωστή χρήση εργαλείων 
χειρός να γνωρίζει τις αρχές και κανόνες ασφαλείας για έλεγχο διαρροής αερίων , τις τεχνικές της 
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οξυγονοκοπής τους κανόνες πυρασφάλειας και άδειες θερμής εργασίας , να γνωρίζει βασικές πρώτες 
βοήθειες τους κανόνες και προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας  να ξέρει τεχνολογία 
υλικών για το ηλεκτρόδιο άνθρακα .Να γνωρίζει για την παραγωγή και διανομή πεπιεσμένου αέρα τις 
μονάδες μέτρησης πίεσης ,μονάδες μέτρησης βασικών ηλεκτρικών μεγεθών την τεχνολογία υλικών για το 
φλόγιστρο κοπής την παραγωγή και διανομή πεπιεσμένου αέρα Θερμικές κατεργασίες τις βασικές αρχές 
οξυγονοκοπής (καυστήρες κοπής – αέρια κοπής – τεχνική οξυγονοκοπής) να ξέρεο απο μηχανουργική 
τεχνολογία για τα μέσα λείανσης των ακμών. Για την ασφαλή χρήση τροχών λειάνσεις τους μηχανικούς 
τρόπους καθαρισμού μετάλλων και τους χημικούς ,τα βασικά μέρη και τρόποι συντήρησης και χρήσης των 
συσκευών (συγκολλήσεων) πονταρίσματος.Τους κανόνες και τεχνικές ψύξης των συγκολλούμενων μετάλλων 
και προδιαγραφές ελέγχων με μη καταστρεπτικές δόκιμες ,τα συστήματα μονάδων ,τα όργανα μέτρησης 
μηκών (μετροταινίες,μεταλλικοί κανόνες – ράγες,παχύμετρα,μικρόμετρα,μετρητικά ρολόγια, διαβήτες για 
μετρήσεις (κουμπάσα) Ελεγκτήρες).Θέση κλείστρων, μανομετρικών εκτονωτών, βαλβίδων αντεπιστροφής ή 
φλογοπαγίδων , εξαρτήματα οξυγονοκόλλησης, ειδικά σφυριά, συρματόβουρτες, ειδικό κλειδί συσκευών Ο-Α 
αναπτήρας οξυγ/του, σετ συρμάτων καθαρισμού ακροφυσίων καθώς και γνώση Αγγλικής ορολογίας 
συγκολλήσεων 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις να γνωρίζει για τις Ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των ανθρακούχων 
υλικών (χάλυβες, χυτοχάλυβες κα), ανοξείδωτοι χάλυβες, μη σιδηρούχα υλικά (αλουμίνιο, χαλκός, 
ορείχαλκος κα) να μπορεί να κάνει αναγνώριση των Γεωμετρικών διαστάσεων ακμών και συναρμογών, 
αναγνώριση των διαφόρων τύπων και διαστάσεων των συγκολλήσεων μετρήσεις διαστάσεων και γωνιών ,να 
μπορεί να κάνει χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού κοπής και διαμόρφωσης των ακμών μετάλλων να 
εφαρμόζει συναρμογές ελασμάτων & σωλήνων ,να γνωρίζει για το μαγνητικό φύσημα κατά την 
συγκόλληση.Να ξέρει για τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρικά εργαλεία χειρός και 
χειροκίνητα αεροκίνητα ή ηλεκτρικά εργαλεία (τροχός κοπών & τροχίσματος φρεζαριστικό χειρός κα) επίσης 
τα σταθερά εργαλεία και μηχανές φρεζαρίσματος να μπορεί να χειρείζεται χειροκίνητα εργαλεία (μέτρο, 
μοιρογνωμόνιο, αλφάδι, νήμα κ.α., καθώς σφυρί - ματσακόνι, καλέμι),χειροκίνητα αεροκίνητα ή ηλεκτρικά 
εργαλεία (τροχός κοπών & τροχίσματος φρεζαριστικό χειρός ),διοσκευές συγκράτησης μαγνητικές και μη 
μαγνητικές ,μόνιμα ή αφαιρούμενα συστήματα , να γνωρίζει τους κανόνες ασφαλούς χρήσης των κοπτικών 
εργαλείων χειρός να ξέρει απο μεταλλουργία των συγκολλήσεων (Δομή, Θερμικά Επηρεαζόμενη Ζώνη 
κα).Τέλος να ξέρει για μανόμετρα οξυγόνου υψηλής πίεσης κλίμακα 0-315 bar, χαμηλής πίεσης 0-16 bar 
μανόμετρα ασετιλίνης υψηλής πίεσης κλίμακα 0-25 bar, χαμηλής πίεσης 0-2,5 bar  

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες να μπορεί να κάνει χρήση και σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση 
συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια ,προγραμματισμός  εργασιών ,προσαρμοστικότητα-ευελιξία 
,επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων μεθοδικότητα-Ευρηματικότητα ,ταχύτητα αντίδρασης ακριβής 
χειρισμός εξοπλισμού, ακριβείς χειρισμός συσκευών και τέλος εφαρμογή συστημάτων ελέγχου καλής 
λειτουργίας συσκευών. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητες να έχει ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης αριθμητική ικανότητα ,λεκτική ικανότητα 
,παρατηρητικότητα ,τεχνική ικανότητα,χώρο-αντιληπτική  ικανότητα,ικανότητα επικοινωνίας,πρωτοβουλία, 
ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης και τέλος κατανόηση κινδύνων και εκμάθησης της τέχνης-
επαγγέλματος. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Α ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ 
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1η Διαδρομή 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

2η Διαδρομή 

ΤΕΕ Α’ - ΤΕΣ 

3η Διαδρομή 

ΕΠΑΣ- ΕΠΑΛ 

 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 

1η Διαδρομή 

Γυμνάσιο και 3 χρόνια εμπειρίας ως βοηθός σε μια από τις προαναφερόμενες ειδικότητες- συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
(ΕΝ 287) 

 

2η Διαδρομή 

ΤΕΕ Α΄ τες και 18 μήνες εμπειρίας ως βοηθός σε μια απο τις προαναφερόμενες ειδικότητες - συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
(ΕΝ 287) 

3η Διαδρομή 

ΕΠΑΣ- ΕΠΑΛ και 1 έτος εμπειρίας ως βοηθός σε μια απο τις προαναφερόμενες ειδικότητες- συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
(ΕΝ 287) 

4η Διαδρομή 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 18 μήνες εμπειρίας ως βοηθός σε μια από τις προαναφερόμενες ειδικότητες- πιστοποιητικό 
επιπέδου 1 επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ενός έτους και πιστοπίιηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ 287) 

5η Διαδρομή 

ΤΕΛ – ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ : δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης ΙΕΚ  δύο ετών και πιστοπολιηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ 287) 

 

Επίπεδο επαγγελματικής ιεραρχίας  Γ 

Εργοδηγός συγκολλητής  

1η Διαδρομή 

ΕΠΑΣ –ΕΠΑΛ και τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρίας ως τεχνίτης συγκολλητής στις προαναφερόμενες 
ειδικότητες- συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ 287) 

2η Διαδρομή 
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ΤΕΛ – ΕΠΑΣ - ΕΠΑΛ – δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης ΙΕΚ  δυο ετών και τουλάχιστον τρια 
χρόνια εμπειρίας ως τεχνίτης συγκολλητής στις προαναφερόμενες ειδικότητες- συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
(ΕΝ 287) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Παρακάτω παραθέτω προτάσεις βελτίωσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων της ειδικότητας 
«Τεχνίτες Μετάλλου : Ηλεκτροσυγκολλητές : Ηλεκτροδίου, Αυτόματης και TIG MIG MAG»  με σκοπό 
την ανάπτυξη των ικανοτήτων, συνθηκών εργασίας ,αλλα και επγαγλεματικής ανόδου και εξέλιξης των  
απασχλούμενων στον τομέα αυτό.  

   Οι προτάσεις χωρίζονται σε μαθήματα τριών εξαμήνων και συγκεκριμένα  μαθήματα που τα περιγράμματα 
τους  όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω  θα βοηθήσουν την επαγγελμτική εξέλιξη των εργαζομένων 
επιπ΄λεον πριτείνεται και τέταρτο εξάμηνο που θα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση.Επίσης προτείνεται σαν 
επιπλέον γνώση η ύπαρξη ενός ακόμα εξαμήνου σμεινιαρίων για Τεχνίτες Ηλεκτροσυγκολλητές Ηλεκτροδίου 
και  Αυτόματης Συγκόκολλησης. 

 

Για το πρώτο εξάμηνο σπουδών προτείνεται η διδασκαλία Μαθηματικών όπως η πρακτική αριθμιτική ,η 
άλγεβρα και η παραστατική γεωμετρία ,σαν επόμενο βήμα προτείνουμε την διδασκαλία φυσικής με επίκετρο 
τις μονάδες μέτρησης , τα συστήματα βασικών μετρήσεων  ,βασικές αρχές μηχανικής ,ρευστομηχανικής 
,θερμοδυναμικής πίεση ατμών ακόμα βασικές αρχές ηλεκτρολογίας όπου περιλαμβάνονται κυκλώματα, 
κινητήρες ,αυτοματισμοί και γειώσεις κυκλωμάτων, μάθημα μηχανολογικού σχεδίου με ανάγνωση, 
συμβολισμοί, χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση, όψεις. τομές. Βασικά στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ 
.Επίσης προτείνεται η βασική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 'οπως ο χειρισμός διαδικτύου, 
κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων. Θεωρία πάνω στα πλοία όπως η δομή πλοίου, βοηθητικά 
συστήματα πλοίου κα. και τέλος για το πρώτο εξάμηνο η υγεία και ασφάλεια εργαζομένων μετα μέσα 
ατομικής προστασίας και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα ασφάλειας στην 
ειδικότητα. 
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Για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών  προτείνεται το ναυπηγικό σχέδιο που περιλαμβάνουν Ναυπηγικές 
γραμμές, Shell Expansion, δίκτυα σωληνώσεων, αντλίες, βαλβίδες ,βασικά στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ, 
στοιχεία ναυπηγικών συγκολλησεων που περιλαμβάνεται η συγκόλληση ως μέσο σύνδεση τα είδη 
συγκόλλησης αυτογενείς και ετερογενείς συγκολλήσεις , συγκολλήσεις με πίεση. σχεδιασμός και 
μεταλλουργία συγκολλήσεων,συγκολλήσεις ανοξείδωτων χαλύβων, χυτοσιδήρων και μη σιδηρούχων  
υλικών (αλουμίνιο, χαλκός, νικέλιο).Μεταλλογνωσία που έχει ως στόχο την εκμάθηση της δομής μετάλλων, 
μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, γαλβανικά στοιχεία, Χημικός καθαρισμός 
μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των διαφόρων 
χρησιμοποιούμενων υλικών. Την εκμάθηση της μεθοδολογίας μετρήσεων  της διαδικασίας και τεχνικές 
μετρήσεων την ακρίβεια μέτρησης, αποκλίσεις, σφάλματα. Χρησιμοποιούμενα όργανα, αξιοπιστία, 
διακρίβωση οργάνων μέτρησης. Εφαρμογές. Συστήματα ανοχών - συναρμογών. Είδη, μονάδες, τρήματα, 
σφάλματα, οριακές διαστάσεις, αποκλίσεις, κατηγορίες, ποιότητες, πίνακες, συνεργασία εδράνου - ατράκτου 
- κελύφους και τέλος πρότυπα.Την εκμάθηση του ελέγχου ποιότητας ορισμός ενδεχόμενων αστοχιών-
ασυνεχειών συγκόλλησης. Τεχνικές οπτικού ελέγχου και μέθοδοι επαλήθευσης για την αποτροπή 
ελαττωματικών συγκολλήσεων. Μη καταστροφικοί έλεγχοι που έχοθν ως στόχο την εκμάθηση της 
Ραδιογραφία (Radiography testing - RT),δινορεύματα (Eddy current testing - ET). Συσκευές και μέθοδοι 
ελέγχου.Και τέλος για το δεύτερο εξάμηνο καταστροφικοί έλεγχοι με καταστροφικός έλεγχος συγκολλήσεων 
(κάμψη, κρούση, σκληρομέτρηση κ.α.). Συσκευές και μέθοδοι ελέγχου. 

Για το τρίτο εξάμηνο σπουδών προτείνεται η διδασκαλία υπερήχων δηλαδή η ανάλυση της μεθόδου, 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές, όργανα. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και ο τρόπος εφαρμογής τους. 
Εφαρμογές σε δοκίμια.Μη καταστροφικοί έλεγχοι ΙΙ με την τεχνολογία Διεισδυτικά υγρά (Penetrant testing - 
PT), Μαγνητικά Σωματίδια (Magnet Particle testing - MT). Συσκευές και μέθοδοι ελέγχου.Ακόμα οργάνωση 
και λειτουργία συνεργείου και εξοπλισμός όπως οι μέθοδοι, μορφές οργάνωσης και διαχείρισης συνεργείου, 
ιδιοσκευές, ειδικά εργαλεία.Επίσης εφαρμογές Η/Υ με την παρουσίαση εφαρμογών Η/Υ σχετικών με την 
ειδικότητα.Ορολογία ειδικότητας με Ελληνικούς και ξενόγλωσους τεχνικούς όρους και ονομασίες ειδικότητας 
και τέλος στοιχεία οικονομικής επιχειρήσεων που αφορούν στοιχεία της επιχείρησης,παραγωγική και 
οικονομική λειτουργίακαι κοστολόγηση υλικών. 

 

Αναλυτικότερα τα μαθήματα περιλαμβάνουν: 

Α΄ εξάμηνο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

Πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, παραστατική γεωμετρία 

ΦΥΣΙΚΗ  

Μονάδες μέτρησης, Συστήματα βασικών μετρήσεων. Μηχανική, Ρευστομηχανική, Θερμοδυναμική, Πίεση 
Ατμών. Βασικές Αρχές Ηλεκτρολογίας - κυκλωμάτων, γειώσεις κυκλωμάτων, κινητήρες, αυτοματισμοί. 

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

Χειρισμός, χρήση κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων, διαδίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
προστασία από ιούς, ανταλλαγή και μεταφορά δεδομένων. 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Μηχανολογικό Σχέδιο. Ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση, όψεις. τομές. 
Βασικά στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Εργαλεία χειρός, Μηχανήματα και εργαλειομηχανές κατεργασίας και διαμόρφωσης υλικών, ανοχές 
συναρμογές 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 
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Δομή πλοίου, δεξαμενές, δομικά στοιχεία πλοίου, δίκτυα πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου, ειδικές 
κατασκευές, πλατφόρμες και πλωτά μέσα, διάταξη ναυπηγείου, δεξαμενές, υπεράκτια αιολικά και ενεργειακά 
συστήματα 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Μέσα Ατομικής Προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα ασφάλειας 
στην ειδικότητα 

 

Β΄ Εξάμηνο 

ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

Ναυπηγικές γραμμές, Shell Expansion, Δίκτυα Σωληνώσεων, Αντλίες, Βαλβίδες. Βασικά στοιχεία σχεδίασης 
με Η/Υ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  

Η συγκόλληση ως μέσο σύνδεσης. Είδη συγκόλλησης, Αυτογενείς και Ετερογενείς συγκολλήσεις, 
Συγκολλήσεις με πίεση. Σχεδιασμός και μεταλλουργία συγκολλήσεων, Συγκολλήσεις ανοξείδωτων χαλύβων, 
χυτοσιδήρων και μη σιδηρούχων  υλικών (αλουμίνιο, χαλκός, νικέλιο).  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ  

Μέταλλα, Δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, γαλβανικά 
στοιχεία, Χημικός καθαρισμός μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και μηχανικές 
ιδιότητες των διαφόρων χρησιμοποιούμενων υλικών.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Διαδικασία και τεχνικές μετρήσεων. Ακρίβεια μέτρησης, αποκλίσεις, σφάλματα. Χρησιμοποιούμενα όργανα, 
αξιοπιστία, διακρίβωση οργάνων μέτρησης. Εφαρμογές. Συστήματα ανοχών - συναρμογών. Είδη, μονάδες, 
τρήματα, σφάλματα, οριακές διαστάσεις, αποκλίσεις, κατηγορίες, ποιότητες, πίνακες, συνεργασία εδράνου - 
ατράκτου - κελύφους. Πρότυπα 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Ορισμός ενδεχόμενων αστοχιών-ασυνεχειών συγκόλλησης. Τεχνικές οπτικού ελέγχου και μέθοδοι 
επαλήθευσης για την αποτροπή ελαττωματικών συγκολλήσεων. Κανονισμοί Νηογνώμονα 

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Ι  

Ραδιογραφία (Radiography testing - RT), Δινορεύματα (Eddy current testing - ET). Συσκευές και μέθοδοι 
ελέγχου 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

Καταστροφικός Έλεγχος Συγκολλήσεων (κάμψη, κρούση, σκληρομέτρηση κ.α.). Συσκευές και μέθοδοι 
ελέγχου 

 

Γ΄ Εξάμηνο 

ΥΠΕΡΗΧOI (ULTRASONIC TESTING – UT), ΠΑΧΥΜΕΤΡΉΣΕΙΣ ΕΛΑΣΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΦΩΝ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  

Ανάλυση της μεθόδου, χρησιμοποιούμενες τεχνικές, όργανα. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και ο τρόπος 
εφαρμογής τους. Εφαρμογές σε δοκίμια. 

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΙΙ  
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Διεισδυτικά υγρά (Penetrant testing - PT), Μαγνητικά Σωματίδια (Magnet Particle testing - MT). Συσκευές και 
μέθοδοι ελέγχου 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Μέθοδοι, μορφές οργάνωσης και διαχείρισης συνεργείου, ιδιοσκευές, ειδικά εργαλεία 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 

Παρουσίαση Εφαρμογών Η/Υ σχετικών με την Ειδικότητα 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ελληνικοί και Ξενόγλωσσοι Τεχνικοί όροι και Ονομασίες ειδικότητας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Στοιχεία της επιχείρησης, Παραγωγική και Οικονομική Λειτουργία, Κοστολόγηση υλικών, Ο Ρόλος του 
Επιχειρηματία 

 

Επιπλέον προτεινόμενο  Εξάμηνο : Τεχνίτες Ηλεκτροσυγκολλητές Ηλεκτροδίου, Αυτόματης 
Συγκόλλησης 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ Ι  

Μέθοδος συγκόλλησης με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο, παρουσία προστατευτικού αερίου, βυθισμένου τόξου, 
Κοπή και διαμόρφωση άκρων συγκόλλησης.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΙΙ  

Μέθοδος συγκόλλησης τήξης με ηλεκτρικό τόξο. Κοπή και διαμόρφωση άκρων συγκόλλησης. Ηλεκτρόδια 
συγκόλλησης, σύρμα MIG/MAG/TIG 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΙΙΙ 

Μέθοδος κοπής και συγκόλλησης με τη χρήση Οξυγόνου- Ασετυλίνης. Έλεγχος φιαλών, ανάστροφων 
βαλβίδων, μανομέτρων, ελαστικών σωλήνων. Κοπή και διαμόρφωση άκρων συγκόλλησης. Επιλογή 
κατάλληλου ακροφυσίου 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Έλεγχος συγκολλήσεων, καταστροφικός και μη καταστροφικός έλεγχος, προβλήματα συγκολλήσεων. 
Προδιαγραφές. Κανονισμοί Νηογνώμονα 

 

Οι προτάσεις μαθημάτων και εξαμήνων που αναγράφονται παραπάνω παρουσιάζουν ενα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης-σπουδών που θα πιστοποιεί του τεχνίτες,τους χειριστές και τους τεχνικούς της εκάστοτε 
ειδικότητας με σκοπό την επαγγλεματική τους αλλα και μορφωτική και γνωστική άνοδο και εξέλιξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ : ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ AIR-CONDIDTION» 
 

ΣΥΝΟΨΗ 

       Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος του «τεχνικού 
ψυκτικού». Ως τεχνικός ψυκτικός ορίζεται ο εργαζόμενος που η εργασία του έχει σχέση με τη 
συναρμολόγηση, τη τοποθέτηση, τη σύνδεση, την επισκευή, την αντικατάσταση, τη δοκιμή, τη 
συντήρηση, την επίβλεψη λειτουργίας και την επιθεώρηση του εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού, 
στον οικιακό, επαγγελματικό, κτηριακό, βιομηχανικό τομέα και στο τομέα των μεταφορών. Οι 
προσπάθειες του ανθρώπου για βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις ανάγκες της υγιεινής, της 
άνεσης και της διατήρησης των τροφίμων του, αποτελούν σημαντικά κίνητρα τα οποία 
προδιαγράφουν την εξέλιξη, το μέλλον και τις προοπτικές του επαγγέλματος. Οι κλιματολογικές 
συνθήκες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν επιβάλλει την ψύξη και τον κλιματισμό στη ζωή των 
ανθρώπων, με αποτέλεσμα το επάγγελμα και οι προοπτικές του να είναι ιδιαίτερα θετικές. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Συναρμολογεί, τοποθετεί, συνδέει και επιβλέπει την λειτουργία σε ψυκτικές και κλιματιστικές 
εγκαταστάσεις.∆ιαμορφώνει τα οικοδομικά μέρη του χώρου για την έδραση της εγκατάστασης. 

Πρέπει να μελετά προσεκτικά τα σχέδια του χώρου και τις τεχνικές περιγραφές της εγκατάστασης να ορίζει 
τη βέλτιστη θέση για την ψυκτική εγκατάσταση και τέλος να λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία της στατικής 
επάρκειας. 

Συναρμολογεί, τοποθετεί και συνδέει τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τους αυτοματισμούς και τις 
διατάξεις ασφαλείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες και εργασίες ορθής εγκατάστασης και ασφάλειας, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.Να ξέρει να επιλέγει τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία για την 
συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση των μηχανημάτων, εξαρτημάτων, αυτοματισμών και διατάξεων 
ασφαλείας να συναρμολογεί και τοποθετεί τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τους αυτοματισμούς και τις 
διατάξεις ασφαλείας της εγκατάστασης, αφού πρώτα έχει μελετήσει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια των κατασκευαστριών εταιριών και συμφωνά με τα σχέδια της 
μελέτης και τέλος να συνδέει και ρυθμίζει τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τους αυτοματισμούς και τις 
διατάξεις ασφαλείας της εγκατάστασης 

Φροντίζει για την πλήρωση του ψυκτικού κυκλώματος με το ψυκτικό μέσο, ελέγχει τις ενδείξεις των 
οργάνων, τις ρυθμίσεις και την ομαλή λειτουργία των αυτοματισμών και των διατάξεων ασφαλείας και 
γενικότερα όλης της εγκατάστασης. Να ελέγχει για πιθανές διαρροές, δημιουργεί κενό και πληρώνει με 
ψυκτικό ρευστό την εγκατάσταση να ελέγχει για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης να ελέγχει τις 
ρυθμίσεις και εκτελεί δοκιμές, για την ομαλή λειτουργία των αυτοματισμών και των διατάξεων ασφαλείας 
να ελέγχει για τον επαρκή αερισμό της ψυκτικής εγκατάστασης και τα επίπεδα ακουστικής όχλησης. 

Συντηρεί τις ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις.Να πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους και 
προγραμματισμένες επιθεωρήσεις να καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ των ελέγχων και το είδος των 
εργασιών που λαμβάνουν χώρα ανά χρονικό διάστημα και τέλος να ελέγχει για την ομαλή λειτουργία των 
μηχανημάτων, των εξαρτημάτων, των αυτοματισμών και των διατάξεων ασφαλείας της εγκατάστασης. 
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                                                        (WATER CHILLIER) 

 

Φροντίζει για την αλλαγή των αναλώσιμων υλικών.Συγκεντρώνει το ψυκτικό μέσο λίγο πάνω από την 
ατμοσφαιρική πίεση και ανοίγει το κύκλωμα ώστε να γίνει η αλλαγή του αναλώσιμου ,αντικαθιστά το 
φθαρμένο ή διαβρωμένο εξάρτημα ή μηχανισμό της εγκατάστασης. και τέλος περατώνει το κενό και ανοίγει 
τις βάνες. 

Φροντίζει για την απαιτούμενη πρόσθετη πλήρωση του ψυκτικού κυκλώματος και την αλλαγή ή 
συμπλήρωση του ελαίου ψύξης του συστήματος.Να μπορεί να συνδέει τα κατάλληλα μετρητικά όργανα για 
τον έλεγχο των πιέσεων του ψυκτικού μέσου της εγκατάστασης να ανοίγει το κύκλωμα και συμπληρώνει 
ή αφαιρεί ψυκτικό μέσο, σύμφωνα με τις ενδείξεις των οργάνων και να ελέγχει με τα κατάλληλα 
διαγνωστικά όργανα το δίκτυο σωληνώσεων, τις συνδέσεις, τις κολλήσεις και τα εξαρτήματα που κρίνει ότι 
πρέπει να ελεγχθούν για την στεγανότητα της εγκατάστασης. 

Επισκευάζει ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις.∆ιενεργεί την διάγνωση της βλάβης της εγκατάστασης 
ρωτάει τον πελάτη για συμπτώματα τυχούσας δυσλειτουργίας της εγκατάστασης,ελέγχει οπτικά τις ενδείξεις 
των ενδεικτικών και καταγραφικών οργάνων, των αυτοματισμών και των διατάξεων ασφαλείας της 
εγκατάστασης, για τυχόν σήματα και ενδείξεις βλάβης και τέλος να συνδέει τα κατάλληλα μετρητικά όργανα 
για την μέτρηση των πιέσεων του ψυκτικού μέσου, καθώς και των θερμοκρασιών του αέρα. 

Φροντίζει να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες συλλογής και φύλαξης του ψυκτικού μέσου, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στον τρόπο συλλογής, φύλαξης, διάθεσης, 
αναγέννησης, καταστροφής τέτοιων υλικών.Να συλλέγει το ψυκτικό μέσο να το τοποθετεί το ψυκτικό μέσο σε 
φιάλες αντίστοιχων προδιαγραφών και να αποθηκεύει τις φιάλες όταν αυτό επιτρέπεται, σε αντίθετη 
περίπτωση τις παραδίδει σε αρμόδια εταιρία για πυρόλυση ή για τις απαραίτητες ενέργειες, για την 
αναγέννηση  .   
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(WATER CHILLER) 

Επισκευάζει, αντικαθιστά, φθαρμένα ή δυσλειτουργούντα εξαρτήματα, μέρη ή τμήματα της 
εγκατάστασης.Επισκευάζει ή αντικαθιστά εφόσον κρίνει απαραίτητο, τυχόν φθαρμένα ή διαβρωμένα 
τμήμα της ψυκτικής εγκατάστασης ,διενεργεί έλεγχο πιέσεως για διαρροές – δημιουργία κενού με 
αντίστοιχη αντλία – πλήρωση του ψυκτικού ρευστού,ελέγχει τις ρυθμίσεις των αυτοματισμών και των 
διατάξεων ασφαλείας και διενεργεί δοκιμές για την ομαλή λειτουργία τους. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

   Γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των μετάλλων. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Βασικές  γνώσεις μηχανολογικού σχεδίου, αρχιτεκτονικού σχεδίου , ηλεκτρολογικού σχεδίου, ψυκτικών και 
κλιματιστικών εγκαταστάσεων ,μηχανικής, στοιχείων μηχανών,γνώσεις στατικής, γνώσεις αντοχής υλικών, 
ξενόγλωσση μηχανολογική & ηλεκτρολογική ορολογία, γνώσεις μηχανικής ρευστών, ηλεκτρολογικές γνώσεις, 
μηχανολογικές γνώσεις και τέλος θερμοδυναμικής. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
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Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, γνώσεις συμβολισμών βασικών αρχιτεκτονικών στοιχείων και στοιχείων 
εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού ,λειτουργίας των μηχανημάτων, μηχανισμών, εξαρτημάτων και 
αυτοματισμών, καθώς και όλης της λειτουργίας των ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων ,τεχνικών 
προδιαγραφών της εγκατάστασης σωστή επιλογή και χρήση των κατάλληλων βασικών και ειδικών 
εργαλείων και συσκευών απο αντοχή στοιχείων στήριξης ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων να 
γνωρίζει διαδικασίες ελέγχων και επιθεωρήσεων. Να κάνει καταγραφή ιστορικού βλαβών και κατάστασης 
ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων,  αναγνώρισης των ενδείξεων των οργάνων. των ιδιοτήτων, 
χρήσης και διαχείρισης, ψυκτικών μέσων ,αναγνώρισης βλάβης από τα λεγόμενα του πελάτη σωστή 
αναγνώριση των ενδείξεων των οργάνων. γνώσεις των σημείων ελέγχου για την επιβεβαίωση της ομαλής 
λειτουργίας. γνώσεις υγιεινής και ασφαλείας.γνώσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

∆εξιότητα εκτέλεσης κατασκευών στις γνώσεις αντοχής στοιχείων στήριξης της εγκατάστασης ,γνώσεις 
λειτουργικής συμπεριφοράς εγκαταστάσεων ,συναρμολόγησης, τοποθέτησης και σύνδεσης των 
μηχανημάτων, εξαρτημάτων, αυτοματισμών και διατάξεων ασφαλείας της εγκατάστασης. 

∆εξιότητα χειρισμού εργαλείων και συσκευών και χειρισμού μετρητικών εργαλείων (μανόμετρα-θερμόμετρα - 
υγρόμετρα- αμπερόμετρα κ.λπ.) , δεξιότητα χειρισμού διαγνωστικών εργαλείων και συσκευών (λυχνίες 
διαρροών-συσκευές ελέγχου διαρροών κ.λπ.). ∆εξιότητα γνώσης εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων 
,προγραμματισμού εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων.  

∆εξιότητα επισκευής και αντικατάστασης αναλώσιμων υλικών. Επίσης ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων 
, χειρισμού συσκευών ελέγχου εγκατάστασης ,επισκευής και αντικατάστασης εξαρτημάτων 
εγκατάστασης.∆εξιότητα χειρισμού αυτοματισμών, χειρισμού διατάξεων ασφαλείας ,χειρισμού εργαλείων και 
συσκευών συλλογής ψυκτικού μέσου χειρισμού εργαλείων και συσκευών δημιουργίας κενού.  κα τέλος 
χειρισμού συσκευών πλήρωσης ψυκτικού μέσου. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητα εργασίας σε ομάδα ,τεχνική ικανότητα,επικοινωνιακή Ικανότητα ,οργανωτική ικανότητα,ικανότητα 
λήψης αποφάσεων,συνδυαστική και αναλυτική Σκέψη ,ικανότητα καθοδήγησης ικανότητα 
παρακίνησης,πρωτοβουλία Ικανότητα μάθησης,ικανότητα συνεργασίας και τέλος χρήση θεωρητικής 
κατάρτισης και αξιοποίηση εμπειρίας 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

1η ∆ιαδρομή 

Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) του Ν. 1566/85 του τμήματος θερμικών και ψυκτικών 
εγκαταστάσεων ή ισότιμο τίτλο ή πτυχίο IEK αντίστοιχης ειδικότητας και αφού υποστούν επιτυχή 
εξέταση από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή σύμφωνα με το Π∆ 87/1996. 

2η ∆ιαδρομή 

Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.) του Ν. 1566/85 κατεύθυνσης Ψυκτικών 
Εγκαταστάσεων ή ισότιμο τίτλο και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή 
σύμφωνα με το Π∆ 87/1996. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Γ:Άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας. 

 

Ψυκτικοί-Τεχνίτες Aircondition  

1η ∆ιαδρομή 

Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή τεχνικής επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.) κατόχους 
αδείας τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή 
εξέταση από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή όταν προσκομίσουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 
(1.000) ημερομισθίων ως τεχνικοί ψυκτικών εγκαταστάσεων εκ των οποίων το 1 /5 τουλάχιστον σε 
εγκαταστάσεις 2ης ειδικότητας, ή πτυχίο ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας με εργασιακή εμπειρία μειωμένη 
κατά 30% (προσμετρούμενης και της πρακτικής άσκησης) της προβλεπόμενης κατά αντιστοιχία από το 
άρθρο 3 του Π∆ 87/1996. 

2η ∆ιαδρομή 

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής του Ν.580/70 ειδικότητας ψυκτικών εγκαταστάσεων ή ισότιμο τίτλο και 
πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 1.500 ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν στην εκτέλεση, επισκευή, 
συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων εκ των οποίων το 1 /5 τουλάχιστον σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 2ης 
ειδικότητας και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή σύμφωνα με το Π∆ 
87/1996. 

3η ∆ιαδρομή 

Πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής του Ν.580/70 ειδικότητας ψυκτικών εγκαταστάσεων ή ισότιμο τίτλο και 
πιστοποιητικό προϋπηρεσίας 2.000 ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν στην εκτέλεση, επισκευή 
συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων εκ των οποίων το 1/5 τουλάχιστον σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 2ης 
ειδικότητας και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή σύμφωνα με το Π∆ 
87/1996. 

4η ∆ιαδρομή 

Επιτυχή εξέταση από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή, σ' αυτούς που, κατά την δημοσίευση του Π.∆., 
ασκούντο επάγγελμα του ψυκτικού και θα προσκομίσουν μόνο πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον 
δώδεκα (12) ετών στις ψυκτικές εγκαταστάσεις του άρθρου 2 του Προεδρικού ∆ιατάγματος. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Δ: Άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων Γενικών 
Εφαρμογών 

 

Ψυκτικοί-Τεχνίτες Aircondition 

1η ∆ιαδρομή 

Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.) κατόχους 
αδείας τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας, αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την 
αρμόδια εξεταστική επιτροπή, όταν προσκομίσουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 750 ημερομισθίων ως 
τεχνικοί των ψυκτικών εγκαταστάσεων του άρθρου 2 του Προεδρικού διατάγματος ή πτυχίο ΙΕΚ 
αντίστοιχης ειδικότητας με εργασιακή εμπειρία μειωμένη κατά 30% (προσμετρούμενης και της πρακτικής 
άσκησης) της προβλεπόμενης κατά αντιστοιχία από το άρθρο 3 του Π∆ 87/1996. 

2η ∆ιαδρομή 

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής του Ν .580/70 ειδικότητας ψυκτικών εγκαταστάσεων ή ισότιμο τίτλο και 
πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 2.000 ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν στην εκτέλεση, επισκευή, 
συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων εκ των οποίων το 1 /5 τουλάχιστον σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 2ης 
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ειδικότητας και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή σύμφωνα με το Π∆ 
87/1996. 

3η ∆ιαδρομή 

Πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής του Ν .580/70 ειδικότητας ψυκτικών εγκαταστάσεων ή ισότιμο τίτλο και 
πιστοποιητικό προϋπηρεσίας 2.750 ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν στην εκτέλεση, επισκευή 
συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων εκ των οποίων το 1 /5 τουλάχιστον σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 2ης 
ειδικότητας και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή σύμφωνα με το Π∆ 
87/1996 

4η ∆ιαδρομή 

Επίσης η άδεια αυτή χορηγείται, αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια Εξεταστική 
Επιτροπή, σ' αυτούς που κατά τη δημοσίευση του Προεδρικού ∆ιατάγματος ασκούν το επάγγελμα του 
ψυκτικού και θα προσκομίσουν μόνο πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον δέκα έξι (16) ετών που 
πραγματοποιήθηκαν σε ψυκτικές εγκαταστάσεις του άρθρου 2 του Προεδρικού ∆ιατάγματος και αφού 
υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή σύμφωνα με το Π∆ 87/1996. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Παρακάτω παραθέτω προτάσεις βελτίωσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων της ειδικότητας 
«Ψυκτικοί-Τεχνίτες Aircondition» με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων, συνθηκών εργασίας ,αλλα και 
επγαγλεματικής ανόδου και εξέλιξης των απασχλούμενων στον τομέα αυτό.  

   Οι προτάσεις χωρίζονται σε μαθήματα των τριών εξαμήνων και συγκεκριμένα  μαθήματα που τα 
περιγράμματα τους  όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω  θα βοηθήσουν την επαγγελμτική εξέλιξη των 
εργαζομένων επιπ΄λεον πριτείνεται και τέταρτο εξάμηνο που θα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση. 

Για το πρώτο εξάμηνο σπουδών προτείνεται η διδασκαλία Μαθηματικών όπως η πρακτική αριθμιτική ,η 
άλγεβρα και η παραστατική γεωμετρία ,σαν επόμενο βήμα προτείνουμε την διδασκαλία φυσικής με επίκετρο 
τις μονάδες μέτρησης , τα συστήματα βασικών μετρήσεων  ,βασικές αρχές μηχανικής ,ρευστομηχανικής 
,θερμοδυναμικής πίεση ατμών ακόμα βασικές αρχές ηλεκτρολογίας όπου περιλαμβάνονται κυκλώματα, 
κινητήρες ,αυτοματισμοί και γειώσεις κυκλωμάτων, μάθημα μηχανολογικού σχεδίου με ανάγνωση, 
συμβολισμοί, χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση, όψεις. τομές. Βασικά στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ 
.Επίσης προτείνεται η βασική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 'οπως ο χειρισμός διαδικτύου, 
κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων. Θεωρία πάνω στα πλοία όπως η δομή πλοίου, βοηθητικά 
συστήματα πλοίου κα. και τέλος για το πρώτο εξάμηνο η υγεία και ασφάλεια εργαζομένων μετα μέσα 
ατομικής προστασίας και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα ασφάλειας στην 
ειδικότητα. 

Για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών  προτείνεται οι εγκαταστάσεις ψύξης με εφαρμογές ψύξης και 
σύγχρονες εγκαταστάσεις, ακόμα ναυπηγικό σχέδιο με ναυπηγικές γραμμές, Shell Expansion, δίκτυα 
σωληνώσεων, αντλίες, βαλβίδες,αυτοματισμούς ψυκτικών εγκαταστάσεων με εισαγωγή στους 
αυτοματισμούς για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις.Επίσης τεχνολογία υλικών και μεταλλογνωσία με την 
εκμάθηση που αφορούν  μέταλλα, δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση 
μετάλλων, γαλβανικά στοιχεία, χημικός καθαρισμός μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις 
φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των διαφόρων χρησιμοποιούμενων υλικών, μηχανουργική τεχνολογία με 
χρήση εργαλείων χειρός, χρήση οργάνων μέτρησης, μηχανές κατεργασίας. Τέλος για το δεύτερο εξάμηνο 
συμπιεστές που αφορούν την λειτουργία συμπιεστή, τύποι συμπιεστών, πλεονεκτήματα μειονεκτήματα κάθε 
τύπου καθώς και τις βλάβες και αποκατάσταση. 

Για το τρίτο εξάμηνο σπουδών  προτείνεται η διδασκαλία μαθήματα τις εγκαταστάσεις κλιαμτισμού με την 
εισαγωγή στον κλιματισμό, λειτουργία, συντήρηση αποκατάσταση βλαβών, επίσης αερισμός -εξαερισμός και 
αεραγωγοί  που αφορούν βασικά εξαρτήματα για την διανομή του αέρα της κεντρικής εγκατάστασης 
αερισμού η κλιματισμού την λειτουργία, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών.Βασικά στοιχεία ποιοτικού 
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ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας με τον έλεγχο της τελικής εγκατάστασης ακόμα την συντήρηση 
εγκατστάσεων κλιματισμού που αφορούν είδη και στοιχεία συντήρησης κλιματιστικών εγκαταστάσεων . 
Επίσης την οργάνωση και λειτουργία συνεργείου και τον εξοπλισμό με μεθόδους, μορφές οργάνωσης και 
διαχείρισης συνεργείου, ιδιοσκευές, ειδικά εργαλεία και τέλος ορολογίας ειδικότητας με Ελληνικούς και 
ξενόγλωσσους τεχνικούί όουςι και ονομασίες ειδικότητας. 

 

Αναλυτικότερα τα μαθήματα περιλαμβάνουν: 

Α΄ εξάμηνο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

Πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, παραστατική γεωμετρία 

ΦΥΣΙΚΗ  

Μονάδες μέτρησης, Συστήματα βασικών μετρήσεων. Μηχανική, Ρευστομηχανική, Θερμοδυναμική, Πίεση 
Ατμών. Βασικές Αρχές Ηλεκτρολογίας - κυκλωμάτων, γειώσεις κυκλωμάτων, κινητήρες, αυτοματισμοί. 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

Μηχανολογικό Σχέδιο. Ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση, όψεις. τομές. 
Βασικά στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ 

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

Χειρισμός, χρήση κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων, διαδίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
προστασία από ιούς, ανταλλαγή και μεταφορά δεδομένων. 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 

Δομή πλοίου, δεξαμενές, δομικά στοιχεία πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου, ειδικές κατασκευές, 
πλατφόρμες και πλωτά μέσα, διάταξη ναυπηγείου, δεξαμενές, υπεράκτια αιολικά και ενεργειακά συστήματα 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Μέσα Ατομικής Προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα ασφάλειας 
στην ειδικότητα. Θέματα πρόληψης ρύπανσης του περιβάλλοντος. Διαχείριση στερεών απορριμμάτων, 
υγρών και  αερίων ρύπων. Νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος 

 

Β΄ Εξάμηνο 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ   

Εφαρμογές Ψύξης και σύγχρονες εγκαταστάσεις 

ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Ναυπηγικές γραμμές, Shell Expansion, Δίκτυα Σωληνώσεων, Αντλίες, Βαλβίδες. Βασικά στοιχεία σχεδίασης 
με Η/Υ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Εισαγωγή στους αυτοματισμούς για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ 

Μέταλλα, Δομή μετάλλων, μηχανικές ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές, διάβρωση μετάλλων, γαλβανικά 
στοιχεία, Χημικός καθαρισμός μετάλλων,  κατηγοριοποίηση σε συνδυασμό με τις φυσικές και μηχανικές 
ιδιότητες των διαφόρων χρησιμοποιούμενων υλικών.  

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
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Χρήση εργαλείων χειρός, Χρήση οργάνων μέτρησης, Μηχανές Κατεργασίας 

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ   

Λειτουργία συμπιεστή, τύποι συμπιεστών, πλεονεκτήματα μειονεκτήματα κάθε τύπου. Βλάβες 
αποκατάσταση 

 

Γ΄ Εξάμηνο 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   

Εισαγωγή στον κλιματισμό, λειτουργία, συντήρηση αποκατάσταση βλαβών 

ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ . ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ  

Βασικά εξαρτήματα για την διανομή του αέρα της κεντρικής εγκατάστασης αερισμού η κλιματισμού. 
Λειτουργία, συντήρηση αποκατάσταση βλαβών 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Έλεγχος τελικής εγκατάστασης  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Είδη και στοιχεία συντήρησης κλιματιστικών εγκαταστάσεων 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ Παρουσίαση Εφαρμογών Η/Υ σχετικών με την Ειδικότητα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Μέθοδοι, μορφές οργάνωσης και διαχείρισης συνεργείου, ιδιοσκευές, ειδικά εργαλεία 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Ελληνικοί και Ξενόγλωσσοι Τεχνικοί όροι και Ονομασίες ειδικότητας 

 

Οι προτάσεις μαθημάτων και εξαμήνων που αναγράφονται παραπάνω παρουσιάζουν ενα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης-σπουδών που θα πιστοποιεί του τεχνίτες,τους χειριστές και τους τεχνικούς της εκάστοτε 
ειδικότητας με σκοπό την επαγγλεματική τους αλλα και μορφωτική και γνωστική άνοδο και εξέλιξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Οι Ηλεκτρολόγοι : Τεχνικοί Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Ελέγχου είναι μέλη των ομάδων 
Συντήρησης που καλύπτουν αντίστοιχες θέσεις εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις του 2ογενούς, αλλά και σε 
πολλές επιχειρήσεις [ Εφοδιαστικής, Νοσοκομεία (κλπ εγκαταστάσεις υγείας), Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά 
Ιδρύματα, Οργανισμοί ∆, Ι ,ΟΤΑ κλπ ], του 3ογενούς και κατοικίες: θέρμανση, φωτισμός, κλιματισμός, φύλαξη, 
εγκαταστάσεις αποβλήτων κλπ ] όχι πάντα με την προαναφερόμενη ονομασία, αλλά και ως «Ηλεκτρολόγοι 
Συντηρητές - Εγκαταστάτες», «Αυτοματιστές» κ.α.. Ως προσωπικό βάρδιας &/ή «επιφυλακής» εργάζονται ( με 
ονομασίες: «Επικεφαλής ή προϊστάμενος βάρδιας ΑΥΤΟ&/ή ΑΕ, «Τεχνικός ή Τεχνίτης ΤΑΥΤΟ&ΑΕ Βάρδιας» ), 
κάτω από την καθοδήγηση / επίβλεψη των αντίστοιχα, ανά Επιχείρηση, των αδειούχων Μηχανικών 
Υπηρεσίας. Γενικά εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των παραγωγικών (ή, ευρύτερα, των..) 
εγκαταστάσεων, σε στενότατη συνεργασία με το προσωπικό της Λειτουργίας. Το αντικείμενο εργασίας 

των Τ_ΑΥΤΟ&ΑΕ είναι από τα παλαιοτέρα στον 2ο γένη Τομέα , αναπόσπαστο και συνομήλικο με αυτό των 
«Χειριστών» των παραγωγικών εγκαταστάσεων, οι οποίες (σχετικές εγκαταστάσεις-εξοπλισμοί) 
χαρακτηρίζονται από τεράστια ποικιλία μορφών, τεχνολογιών, και απαιτούμενων αντίστοιχα εμπειρίας, 
ικανοτήτων και ..δεξιοτήτων ταυτοποίησης και πρόσβασης, εργαλείων, συσκευών και οργάνων ελέγχου και 
βαθμονόμησης και βοηθητικής ενέργειας.   

  Αναγνωρίζοντας ως ενιαίο το Βασικό Επάγγελμα των Τ_ΑΥΤΟ&ΑΕ, αυτοί κατηγοριοποιούνται         
τουλάχιστον σε τρεις (3) διακεκριμένες Ειδικεύσεις, ανάλογα με τα τεχνολογικά και άλλα χαρακτηριστικά των 
εξοπλισμών : 

 

- ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: Ειδικός-Τ_ΑΥΤΟ&ΑΕ 1ου   Επιπέδου 

 - ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: Ειδικός-Τ_ΑΥΤΟ&ΑΕ 2ου Επιπέδου 
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- ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ : Ειδικός-Τεχνικός βαθμονόμησης Οργάνων και Ποιότητας βιομηχανικών Οργάνων  
μετρήσεων, μετρολογίας & επεξεργασίας πληροφοριών.. 

 

Οι Ηλεκτρολόγοι : Τεχνικοί Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Ελέγχου εργάζονται κάτω από την 
επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ (ΠΜΥ, και της λοιπής 
στελέχωσης της Παραγωγής, αλλά και της Συντήρησης των Μονάδων, κλπ) και εξασφαλίζουν σε περιπτώσεις 
δυσλειτουργών, βλαβών, τακτικών και εκτάκτων σταματο-ξεκινημάτων, την αποκατάσταση της λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων παραγωγής, στις οποίες, με μια σύνθετη διαδικασία εφαρμογής Φ/Χ διεργασιών ή 
άλλων διαδικασιών, η/οι α’ ύλη/-ες μετασχηματίζεται από μια αρχική μορφή/ κατάσταση υλικών &/ή 
ενέργειας σε ενδιάμεσο ή τελικό προϊόν, που με την σειρά του παροχετεύεται προς τις αποθήκες/ δεξαμενές 
«έτοιμων- προϊόντων» και με τις λειτουργίες των Υπηρεσιών Εφοδιαστικής, στους εκάστοτε «πελάτες»: 
άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις κάθε τύπου, νοσοκομεία (κ.α. εγκαταστάσεις υγείας), μεταφορές, θέρμανση, 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί ∆, Ι και ΟΤΑ . 

 

∆ιακρίνουμε τρεις (3) Εξειδικεύσεις, που είναι οι: 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 1 : Ειδικός-Τ_ΑΥΤΟ&ΑΕ 1ου Επιπέδου, με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργίας στην 
εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτοματισμού (κάθε τεχνολογίας, προγραμματιζόμενης και μη),  

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ  2 : Ειδικός-Τ_ΑΥΤΟ&ΑΕ 2ου Επιπέδου, με σκοπό τον έλεγχο και αποκατάσταση και 
βαθμονόμηση στην εγκατάσταση κάθε τύπου βιομηχανικών οργάνων μετρήσεων, μετρολογίας & 
επεξεργασίας πληροφοριών 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ  3 : Ειδικός-Τεχνικός βαθμονόμησης Οργάνων και Ποιότητας βιομηχανικών Οργάνων 
μετρήσεων, μετρολογίας & επεξεργασίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, κυρίως στο ειδικά 
εξοπλισμένο εργαστήριο της Υπηρεσίας 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ 

 Συγκεντρωτική Παρουσίαση Κύριων, Επιμέρους Επαγγελματικών Λειτουργιών & Εργασιών  

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Τεχνικός εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Συστημάτων Αυτομάτου  

Ελέγχου ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ_1: Ειδικός-Τ_ΑΥΤΟ&ΑΕ 1ου Επιπέδου  

ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ_2: Ειδικός-Τ_ΑΥΤΟ&ΑΕ 2ου Επιπέδου  

ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ_3: Ειδικός-Τεχνικός βαθμονόμησης Οργάνων και Ποιότητας βιομηχανικών Οργάνων 
μετρήσεων, μετρολογίας & επεξεργασίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, κυρίως στο ειδικά 
εξοπλισμένο εργαστήριο της Υπηρεσίας  
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Συνεργάζεται με λοιπά μέλη της ομάδας εργασίας και την ιεραρχία του Τμήματος, και γενικότερα της 
επιχείρησης, για την εκτέλεση της καθημερινής εργασίας και ενημερώνεται και ενημερώνει σχετικά, με την 
χρήση των προβλεπόμενων μεθόδων &/ή εργαλείων για γεγονότα &/ή εγκαταστάσεις.Συνεργάζεται με 
λοιπά μέλη της ομάδας εργασίας και την ιεραρχία του Τμήματος & γενικότερα της συντήρησης, για την 
εκτέλεση της καθημερινής τακτικής &/ή έκτακτης εργασίας. Επίσης με τα υπόλοιπά μέλη της ομάδας 
εργασίας και την ιεραρχία και γενικότερα της επιχείρησης, για την εκτέλεση της καθημερινής τακτικής &/ή 
έκτακτης εργασίας.Ενημερώνεται και ενημερώνει σχετικά, με την χρήση των προβλεπόμενων μεθόδων &/ή 
εργαλείων για γεγονότα &/ή εγκαταστάσεις .Εξασφαλίζει/ συγκεντρώνει στοιχεία από αρχεία της υπηρεσίας 
και αναλύει, συγκρίνει, κατατάσσει, αξιολογεί, συνθέτει αριθμητικές τιμές, εκθέσεις & αναφορές γεγονότων 
σε διαφορετικά πλαίσια ακόμα  στοιχεία από αρχεία της υπηρεσίας, της επιχείρησης, επιχειρήσεων, δικτύου 
και διαδικτύου. 

Αναλύει, συγκρίνει, κατατάσσει, αξιολογεί τιμές, εκθέσεις & αναφορές γεγονότων σε διαφορετικά πλαίσια. 

Συνθέτει τιμές από αρχεία ή εκθέσεις και αναφορές γεγονότων σε διαφορετικά πλαίσια 

Επεξεργάζεται αριθμητικές πληροφορίες με χρήση προγραμματιζόμενης & μη αριθμομηχανής, PC και 
σχετικού λοιπού εξοπλισμού γραφειοτικής ακόμα πληροφορίες από αρχεία με χρήση προγραμματιζόμενης 
& μη αριθμομηχανής α κ ό μ α  ε κτελεί με επιτυχία βασική στατιστική επεξεργασία τιμών με χρήση 
προγραμματιζόμενης & μη αριθμομηχανής, χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και τακτικά, για τις επεξεργασίες 
των  προγραμματιζόμενες μηχανές και ειδικότερα PC & σχετικού λοιπού εξοπλισμού γραφειοτικής, όπως 
εκτυπωτικής και FAX 

Συντάσσει τακτικές ή/και έκτακτες αναφορές πάνω στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, & συμπληρώνει 
πίνακες τιμών, κοστολόγησης επεμβάσεων, συντήρησης &/ή εγκατάστασης και στη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, διεργασιών, συσκευών.Συντάσσει αναφορές πάνω στη λειτουργία των συσκευών, 
οργάνων τέλος συμπληρώνει πίνακες των αναγκαίων τιμών για την κοστολόγηση επεμβάσεων, την 
συντήρηση και προετοιμάζει τα προβλεπόμενα έντυπα και υποστηρικτικό υλικό. 

Επιθεωρεί, ελέγχει και αξιολογεί υλικούς πόρους προς τις προδιαγραφές /κανονισμούς /οδηγίες, και 
εξασφαλίζει επάρκεια και καταλληλότητα των εργαλείων και μέσων ατομικής ασφάλειας και υγιεινής 
εργασίας και προς τις διαθέσιμες σε ισχύ προδιαγραφές /κανονισμούς/ οδηγίες. 
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Εξασφαλίζει εγκαίρως και επαρκώς την αναγκαία ποσότητα και ποιότητα εργαλείων, φορητών συσκευών 
μέτρησης και ελέγχου, αναλώσιμων υλικών καθαριότητας του χώρου εργασίας του διατηρεί την αναγκαία 
ποσότητα και ποιότητα και ορθή κατά τους Εσωτερικούς Κανονισμούς χρήση των μέσων ατομικής 
προστασίας & υγιεινής.Προτείνει σχετικές συμπληρώσεις ή συντάσσει ο ίδιος παραγγελίες τέτοιου 
εξοπλισμού, στα πλαίσια των σχετικών κανονισμών διαχείρισης των πόρων της επιχείρησης, εκτιμά 
ενδεχόμενες ανάγκες και -στα πλαίσια των σχετικών κανονισμών διαχείρισης των πόρων της επιχείρησης- 
προτείνει σχετικές συμπληρώσεις σε αντιστοιχία με αυτές. 

Συντάσσει ο ίδιος παραγγελίες του προαναφερόμενου τέτοιου εξοπλισμού, με επιλογή & χρήση 
κατάλληλου εντύπου και τέλος προσαρμόζει ειδικά χαρακτηριστικά του παραγγελόμενου υλικού 
στις ανάγκες της συγκεκριμένης εφαρμογής-περίπτωσης. 

 

  

 

(Programmable Logic Controllers (PLC))
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Παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη παραγγελίας έως και την τακτοποίηση του υλικού στους 
προβλεπόμενους χώρους επίσης εξασφαλίζει ο ίδιος, με προσωπική εποπτεία και εφαρμογή 
προβλεπόμενων διαδικασιών, την ολοκληρωμένη πορεία της παραγγελίας ακόμα εξασφαλίζει την 
προετοιμασία χώρου, υλικών και ενδεχόμενα των αναγκαίων μηχανημάτων για την παραλαβή και έλεγχο 
(ποιοτικό / ποσοτικό) του αντικειμένου της παραγγελίας τέλος και εφόσον χρειαστεί εκτελεί ο ίδιος --με 
την χρήση των κατάλληλων διαθέσιμων μηχανημάτων που χειρίζεται ο ίδιος ή ειδικά εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό-- «παραλαβή» αυτού. 

Προτείνει τεχνικές λύσεις σε θέματα αυτοματισμού με αυστηρή εφαρμογή των κανόνων Ασφαλείας & 
Υγιεινής. Τηρεί αυστηρά τους κανονισμούς σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, συμμετέχει 
στα πλαίσια της συντήρησης, στη διαδικασία βελτιστοποίησης των ειδικών καταναλώσεων ενέργειας, 
α΄υλών & υλικών και του κόστους πραγματοποίησης των έργων και συνεισφέρει στη σύνταξη του 
σχεδίου Υγιεινής Ασφάλειας Εργασίας και Προστασίας του περιβάλλοντος αναγνωρίζει κάθε σύνολο, 
των παραγωγικών εγκαταστάσεων, -και επεξηγεί προς τρίτους– μεγέθη ή φαινόμενα & μεταβλητές ή 
παραμέτρους του συστήματος, που έχουν σχέση με τις βιομηχανικές διεργασίες επίσης το υποσύνολο & 
στοιχείο των παραγωγικών εγκαταστάσεων, και μεταβλητές ή παραμέτρους του συστήματος, που έχουν 
σχέση με τις βιομηχανικές διεργασίες ακόμα επεξηγεί προς τρίτους την φυσική ή χημική έννοια των 
μεγεθών, τις μονάδες & μεθόδους μέτρησης ,χρησιμοποιεί χωρίς λάθη τις βασικές αριθμητικές 
παραμέτρους και μεταβλητές, για να περιγράφει βασικά τμήματα. 

Εξασφαλίζει, επισκευή / αποκατάσταση λειτουργίας ή/ βελτίωση συσκευών, οργάνων, τμηματικά ή 
ολοκληρωμένα τα οποία καλύπτουν τις εγκαταστάσεις του τομέα ευθύνης του, και αποκαθιστά βλάβες 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην εγκατάσταση &/ή το συνεργείο,ακόμα την επί τόπου και/ή σε εργαστήριο 
τόσο την πρόχειρη και/ή σύμφωνη με οδηγίες &/ή κανονισμούς επισκευή/αποκατάσταση λειτουργίας 
επίσης την διορθωτική συντήρηση &/ή εγκατάσταση οργάνων συστημάτων και εγκαταστάσεων 
βιομηχανικών μετρήσεων, αυτοματισμών & συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, αισθητηρίων, επενεργητών 
και οργάνων μετάδοσης και επεξεργασίας πληροφοριών,αποκαθιστά τις κατά τον έλεγχο ταυτοποιημένες 
/αναγνωρισμένες βλάβες ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην εγκατάσταση και/ή το συνεργείο, με την χρήση 
του προβλεπόμενου εξοπλισμού και αναφέρει σχετικά , ελέγχει και αποκαθιστά στατική &/ή δυναμική 
συμπεριφορά κάθε υποσύστημα, μέλους βρόχων αυτομάτου ελέγχου :μετρητικό σύστημα, ελεγκτές, 
επεξεργαστές/ προς-αρμοστές σημάτων και όργανα εξόδου επίσης  ελέγχει και βελτιστοποιεί την στατική 
και δυναμική συμπεριφορά του συστήματος κατά τις προδιαγραφές σε κάθε συγκεκριμένη θέση. 

Ελέγχει, ρυθμίζει &/ή βαθμονομεί τα παραπάνω όργανα στην εγκατάσταση ή στον πάγκο του 
εργαστηρίου και προτείνει τεχνικές λύσεις &/ή βελτιώσεις στα προβλήματα αυτομάτου ελέγχου Φ/Χ 
διεργασιών κάνοντας αυστηρή εφαρμογή των σχετικών με την συγκεκριμένη εγκατάσταση και 
εξοπλισμούς κανόνων ασφάλειας. 

Προγραμματίζει και ελέγχει προγράμματα βιομηχανικών PLC για την επίλυση προβλημάτων 
αυτοματισμού και ελέγχει κατά πόσο αυτός ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του «πελάτη» ,καθορίζει 
την ονομασία των εισόδων & εξόδων των καρτών PLC. Και πραγματοποιεί /ελέγχει με χρήση των 
σχεδίων της Υπηρεσίας και αναλύει το σύνολο των βλαβών σε εφαρμογές με χρήση ΠΛΕ, επίσης 
προτείνει τεχνικές λύσεις &/ή βελτιώσεις στα προβλήματα αυτοματισμών με την χρήση ΠΛΕ ακόμα 
συντάσσει , καταστρώνει διαγράμματα ροής, ελέγχει το πρόγραμμα σε ΠΛΕ στο εργαστήριο, τόσο ως 
αυτόνομο όσο και σε συνεργασία με την εφαρμογή SCADA . 

Συμμετέχει στη διαδικασία βελτιστοποίησης των ειδικών καταναλώσεων ενέργειας και υλικών και 
συνεισφέρει στην διασφάλιση των Περιβαλλοντικών όρων και της Ασφάλειας και Υγιεινής στους χώρους 
της εργασίας ακόμα παρακολουθει τις σχετικές με τις ειδικές καταναλώσεις ενέργειας και υλικών 
μεταβλητές και διασφαλίζει (ή τουλάχιστον ενημερώνει & προτείνει σχετικά την ιεραρχία ) τις βέλτιστες -
για τις δεδομένες συνθήκες- ειδικές καταναλώσεις. 

Τέλος συμμετέχει και συνεισφέρει ενεργά στη σύνταξη παρατηρήσεων/ οδηγιών για χειρισμούς / 
καταστάσεις που έχουν περιβαλλοντικές συνέπειες &/ή σχετίζονται με θέματα Ασφάλειας & Υγιεινής 
εργασίας και γνωμοδοτεί σχετικά με κάθε θέμα με επιπτώσεις στο Περιβάλλον &/ή την Ασφάλεια και 
Υγιεινή στους χώρους / πλαίσιο εργασίας. 
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Αναγνωρίζει, μετρά, ρυθμίζει και ελέγχει μέρη ή ολόκληρες μηχανές &/ή μεγέθη σχετικά με τις μηχανικές, 
φυσικές και χημικές διεργασίες /διαδικασίες παραγωγής, τις αντίστοιχες μηχανές και (υπό)-συστήματα 
σωληνώσεων και δικτύων μεταφοράς ρευστών επίσης αναγνωρίζει, μέρη ή ολόκληρες μηχανές &/ή 
μεγέθη σχετικά με τις μηχανικές, φυσικές & χημικές διεργασίες/διαδικασίες παραγωγής, τις αντίστοιχες 
μηχανές και (υπό)συστήματα σωληνώσεων και δικτύων μεταφοράς ρευστών ,μετρά (αποδίδει σχετικά 
μετρολογικά χαρακτηριστικά), Φ/Χ μεταβλητές διεργασιών και δικτύων μεταφοράς ρευστών και ρυθμίζει 
και ελέγχει μέρη ή ολόκληρες μηχανές &/ή μεγέθη σχετικά με τις μηχανικές & Φ/Χ διεργασίες /διαδικασίες 
παραγωγής. 

∆ιαπιστώνει μεθοδολογικά, εντοπίζει παίρνει ή προτείνει μέτρα για την εξάλειψή τους &/ή την 
αποκατάσταση της ομαλής, κανονικής λειτουργίας, καθώς και στα στάδια προγραμματισμένης ή μη 
εκκίνησης, επείγουσας ή μη κράτησης των εγκαταστάσεων και αποκαθιστά τις βλάβες ή τις αιτίες των 
βλαβών &/ή δυσλειτουργιών αυτοματοποιημένων διαδικασιών στα πλαίσια της παραγωγής, μεταποίησης, 
μεταφοράς κλπ.Απαλείφει τις αιτίες των βλαβών &/ή δυσλειτουργιών αυτοματοποιημένων διαδικασιών 
στα πλαίσια της παραγωγής, μεταποίησης, μεταφοράς κλπ ακόμα αποκαθιστά τις βλάβες 
αυτοματοποιημένων διαδικασιών στα πλαίσια της παραγωγής, μεταποίησης, μεταφοράς κλπ. 

Ελέγχει τον ρυθμό και την πορεία της εργασίας και την ποιότητα της παραγωγής & εκτελεί όλες τις 
απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις ποιότητας των ρυθμίσεων και την τήρηση των 
προδιαγραφών του πελάτη επίσης ελέγχει τον ρυθμό και την πορεία της εργασίας και την ποιότητα του 
αυτομάτου ελέγχου & της παραγωγής όταν και αν κρίνεται αναγκαίο, εκτελεί όλες τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις & προσαρμογές των συντελεστών δυναμικής συμπεριφοράς και αλγορίθμων &/ή αλλαγές 
εξαρτημάτων και εξασφαλίζει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή της «εκμετάλλευσης» για την ποιότητα 
των ρυθμίσεων και την τήρηση των προδιαγραφών του πελάτη 

Εφαρμόζει, συγκεκριμένες, δεδομένες, καθοριζόμενες από την νομοθεσία &/ή υπηρεσία προδιαγραφές, 
κανονισμούς &/ή εντολές εργασίας, χρησιμοποιώντας τα εκεί προβλεπόμενα όργανα &/ή συσκευές &/ή 
υλικά &/ή διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος εργασίας επίσης εφαρμόζει καθοριζόμενες 
από την νομοθεσία &/ή υπηρεσία προδιαγραφές, κανονισμούς &/ή εντολές εργασίας, ελέγχει τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής που προαναφέρθηκε χρησιμοποιώντας τα εκεί προβλεπόμενα όργανα &/ή 
συσκευές &/ή υλικά & διαδικασίες και εξασφαλίζει στο πλαίσιο αυτό την προστασία του περιβάλλοντος 
εργασίας. 

Ταυτοποιεί τις παραγωγικές εγκαταστάσεις & κυκλώματα, τα χρησιμοποιεί χωρίς λάθη, αναλύει το 
σύνολο των βλαβών στις οποίες επεμβαίνει, απεικονίζει τις σχετικές διαδικασίες και εξασφαλίζει 
αποκατάσταση λειτουργίας, συντήρηση, &/ή εγκατάσταση συσκευών οργάνων, βαθμονομεί τα 
παραπάνω όργανα και ελέγχει προγράμματα βιομηχανικών PLC 

Αναγνωρίζει τα στοιχεία των παραγωγικών εγκαταστάσεων &παραγωγικών κυκλωμάτων και τα 
αντίστοιχα όργανα μετρήσεων και αυτομάτου ελέγχου -και επεξηγεί προς τρίτους την φυσική ή χημική 
έννοια τους– μεγέθη ή φαινόμενα και μεταβλητές ή παραμέτρους του συστήματος, που έχουν σχέση με 
τις βιομηχανικές διεργασίες και τα δομικά τους στοιχεία.ακόμα αναγνωρίζει κάθε σύνολο, υποσύνολο & 
στοιχείο των παραγωγικών εγκαταστάσεων, και μεγέθη ή φαινόμενα & μεταβλητές ή παραμέτρους του 
συστήματος, που έχουν σχέση με τις βιομηχανικές διεργασίες, τα δομικά στοιχεία των παραγωγικών 
κυκλωμάτων και τα αντίστοιχα όργανα μετρήσεων και αυτομάτου ελέγχου. 

Επεξηγεί προς τρίτους την φυσική ή χημική έννοια των μεγεθών, τις μονάδες & μεθόδους μέτρησης, και 
χρησιμοποιεί χωρίς λάθη τις βασικές αριθμητικές παραμέτρους και μεταβλητές, για να περιγράφει 
βασικά τμήματα ακόμα ελέγχει την κατάσταση, ακρίβεια κλπ μετρολογικά χαρακτηριστικά και αποδεκτό 
της στατικής και δυναμικής συμπεριφοράς τους κατά τις προδιαγραφές στη συγκεκριμένη 
εγκατάσταση/θέση κλπ των οργάνων μετρήσεων και ελέγχου, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 
προβλεπόμενα όργανα, συσκευές και μεθόδους ελέγχου. 

Αναλύει το σύνολο των βλαβών και εξασφαλίζει, επισκευή /από κατάσταση λειτουργίας όσο & διορθωτική 
συντήρηση, &/ή εγκατάσταση ή/& βελτίωση συσκευών, οργάνων, τμηματικά ή ολοκληρωμένα τα οποία 
καλύπτουν τις εγκαταστάσεις του τομέα ευθύνης του, και αποκαθιστά βλάβες ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
στην εγκατάσταση &/ή το συνεργείο, εξασφαλίζει, επί τόπου &/ή σε εργαστήριο τόσο την πρόχειρη &/ή 



87 
 

σύμφωνη με οδηγίες &/ή κανονισμούς επισκευή/αποκατάσταση λειτουργίας επίσης εξασφαλίζει, 
διορθωτική συντήρηση &/ή εγκατάσταση &/ή βελτίωση συσκευών, οργάνων συστημάτων & 
εγκαταστάσεων βιομηχανικών μετρήσεων, αυτοματισμών & συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, 
αισθητηρίων, επενεργητών και οργάνων μετάδοσης και επεξεργασίας πληροφοριών και αποκαθιστά τις 
κατά τον έλεγχο ταυτοποιημένες /αναγνωρισμένες βλάβες ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην εγκατάσταση 
&/ή το συνεργείο, με την χρήση του προβλεπόμενου / διαθέσιμου εξοπλισμού και αναφέρει σχετικά. 

Ελέγχει και αποκαθιστά στατική &/ή δυναμική συμπεριφορά κάθε υποσύστημα, μέλους βρόχων 
αυτόματου ελέγχου: μετρητικό σύστημα, ελεγκτές, επεξεργαστές / προσαρμοστές σημάτων και εντολών 
εξόδου προς όργανα εξόδου και επενεργητές επί των βοηθητικών μεταβλητών ακόμα ελέγχει και 
βελτιστοποιεί την στατική και δυναμική συμπεριφορά του συστήματος κατά τις προδιαγραφές σε κάθε 
συγκεκριμένη θέση ελέγχει, ρυθμίζει &/ή βαθμονομεί τα παραπάνω όργανα στην εγκατάσταση ή στον 
πάγκο του εργαστηρίου. 

Προτείνει τεχνικές λύσεις &/ή βελτιώσεις στα προβλήματα αυτομάτου ελέγχου Φ/Χ διεργασιών κάνοντας 
αυστηρή εφαρμογή των σχετικών με την συγκεκριμένη εγκατάσταση και εξοπλισμούς κανόνων 
ασφάλειας. 

Προγραμματίζει & ελέγχει προ--γράμματα βιομηχανικών PLC για την επίλυση προβλημάτων 
αυτοματισμού σε 2 διαφορετικές γλώσσες καθορίζει την ονομασία των εισόδων & εξόδων των καρτών 
PLC. Και πραγματοποιεί/ελέγχει με χρήση των σχεδίων της Υπηρεσίας και αναλύει το σύνολο των 
βλαβών σε εφαρμογές με χρήση ΠΛΕ ,προτείνει τεχνικές λύσεις &/ή βελτιώσεις στα προβλήματα 
αυτοματισμών με την χρήση ΠΛΕ τέλος συντάσσει , καταστρώνει διαγράμματα ροής, ελέγχει το 
πρόγραμμα σε ΠΛΕ στο εργαστήριο, τόσο ως αυτόνομο όσο και σε συνεργασία με την εφαρμογή 
SCADA. 

Ελέγχει τα όργανα μετρήσεων και ελέγχου της εγκατάστασης, παρεμβαίνοντας κατά τους κανόνες του 
επαγγέλματος επίσης ελέγχει την κατάσταση, ακρίβεια κλπ μετρολογικά χαρακτηριστικά και αποδεκτό της 
στατικής & δυναμικής συμπεριφοράς τους κατά τις προδιαγραφές στη συγκεκριμένη εγκατάσταση/ θέση 
κλπ των οργάνων μετρήσεων και ελέγχου, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα / προβλεπόμενα όργανα, 
συσκευές και μεθόδους ακόμα αποκαθιστά την κατάσταση στο σύστημα (επαναφορά τιμών & κατάσταση 
οργάνων) και την θέση επέμβασης (τακτοποίηση, καθαριότητα κλπ) και τέλος ενημερώνει σχετικά την 
Υπηρεσία & τον χρήστη. 

Αποκαθιστά την βέλτιστη κατάσταση του συστήματος,διαπιστώνει η μη αποδεκτή κατάσταση μιας ή 
περισσοτέρων μεταβλητών του Ελεγχόμενου Συστήματος και εντοπίζει σε εύλογο χρόνο τα αίτια της 
απορρύθμισης / δυσλειτουργίας,ταυτοποιεί τα μέσα επέμβασης και τέλος αποκαθιστά την δυσλειτουργία 
και επανελέγχει την «απόκριση» του Συστήματος σε «σήμα/ διαταραχή εισόδου». 
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Ενδεικτικά παρουσιάζονται στη συνέχεια αναγκαία γενικά προσόντα των Τ_ΑΥΤΟ&ΑΕ: 

 

Να χρησιμοποιεί εργαλεία χειρός, μηχανήματα και μηχανολογικό σχέδιο ηλεκτρολογικό να μπορεί να 
κάνει σωστή χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση ,Στοιχεία μηχανώ μέσα συνδέσεων, Υγεία & 
ασφάλεια στην εργασία όπως μέσα ατομικής προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες 
βοήθειες. είδη φωτιάς, πυρόσβεση και τέλος βασική χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και βασική γνώση 
Αγγλικών.Ειδικά οι Τ_ΑΥΤΟ&ΑΕ οι εργαζόμενοι σε χημικές βιομηχανίες δεν πρέπει να είναι ευαίσθητοι 
σε δερματοπάθειες, λιπαντικά, σκόνες και καύσιμα. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, ομιλία τα 
μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το μηχανολογικό 
σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον αφορά 
όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των μετάλλων. 

Παραγωγής & ∆ιεργασιών: ταυτοποίηση των μεταβλητών & παραμέτρων του λειτουργικού συστήματος και το 
γενικό και επιμέρους λειτουργικό διάγραμμα, διαγράμματα φάσεων ή άλλους τρόπους αναπαράστασης της 
λειτουργίας & διαδοχής φάσεων, διαγραμματικές απεικονίσεις των ‘ανοικτών’ & ‘κλειστών’ βροχών ελέγχου, 
διαγραμματικά ισοζύγια μαζών, όγκων, παροχών & ενεργείας, τις βασικές ειδικές καταναλώσεις, το βασικό 
διάγραμμα σύνδεσης της ηλεκτρικής παροχής & διανομής του συστήματος με την θέση/κατάσταση των 
διακοπτών ισχύος και κύριων φορτίων/καταναλώσεων, καθώς &τις διαδικασίες εντοπισμού /απαλοιφής 
σφαλμάτων & δυσλειτουργιών 

Προγραμματιζόμενες Μηχανές και ηλεκτρονικά ισχύος: Βασικές και αναλυτικές εφαρμογές χρήσης 
προγραμματιζόμενων μηχανών και γνώσης χαρακτηριστικών των δομικών στοιχείων εξοπλισμών 
ηλεκτρονικών ισχύος με χρήση τελεστικών &/ή IC και μονάδων τυπικών κυκλωμάτων, όπως τροφοδοτικά, 
κεντρική μονάδα, κάρτες ΙΟ, ενισχυτές, τελεστικοί κ.α. προγραμματισμός, έλεγχος και τρέξιμο αλγορίθμων 
κωδικοποίηση -αποκωδικοποίηση, καταμέτρηση κλπ. ∆ιοικητικών/υπαλληλικών καθηκόντων: 
καθημερινές εφαρμογές / χρήση του office, ταυτοποίηση κωδικοποίησης /προδιαγραφών /κανονισμών 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σωληνώσεων, δεξαμενών, επαγγελματικά προφίλ, επαγγελματικών 
ενώσεων κλπ 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Να μπορεί να λειτουργεί και να ελέγχει (Μέθοδοι & ενέργειες ελέγχου του εξοπλισμού η των συστημάτων) 
,να κάνει επισκευές (μηχανών, οργάνων ή συστημάτων, με την χρήση των αναγκαίων εργαλείων, οργάνων & 
συσκευών), να μπορεί να κάνει πεμβάσεις αποκατάστασης λειτουργίας των μελών των Βρόγχων 

Αυτομάτου Ελέγχου .Συντήρηση εξοπλισμού (εκτέλεση τρέχουσας συντήρησης 1ου & 2ου κλιμακίου στην 
εγκατάσταση &/ή το εργαστήριο) να μπορε'ι να οδηγήσει την μετά την επέμβαση δοκιμή & λειτουργίας 
συσκευών και οργάνων  να κάνει ελεγχο αποτελεσμάτων να κάνει σωστή επιλογή εξοπλισμού (επιλογή 
του είδους των εργαλείων και εξοπλισμού που απαιτούνται για μια εργασία).Να κάνει χρήση οργάνων 
ηλεκτρικών μετρήσεων κάθε τύπου, μεγεθών (στιγμιαίων, μέσων , ενεργών τιμών) όπως Ι, V, P (απόλυτης 
/σχετικής πίεσης κενού έως άνω των 100bar και διαφορικής mmCE, kB), R, Z, Τ, f, W, μονώσεις /γειώσεις 
/διαρροές, μεγέθη Η/Μ πεδίου, ΑΗ, VΗ, VΑΗ, με χρήση αναλογικών, ψηφιακών οργάνων κάθε τύπου, 
παλμογράφων δύο τουλάχιστον δεσμών και μνήμης, καταγραφικά κάθε τύπου, χρονόμετρα / συχνόμετρα 
, λογικούς αναλυτές κ.α. Να μπορεί να κάνει χρήση πρότυπων οργάνων ελέγχου και βαθμονόμησης 
μετατροπέων κάθε τύπου: Θερμοζευγών Cu-Co, Fe-Co, NiCr-Ni, PtRh-Pt, θερμοαντιστάσεων, οπτικών 
πυρομέτρων, γεννήτριες μ & mA, μ & mV, R (μ, m, ΚOHM), συχνοτήτων, εξομοίωσης σημάτων Η/Μ 
παροχομέτρων κ.α. Να κάνει έλεγχο λειτουργιών εξοπλισμού &/η συστήματος . Να γίνεται σωστή 
εκτέλεση ελέγχων, εντοπισμού βλαβών και επισκευών / αποκατάστασης λειτουργία. 

 

Ταυτοποίηση αιτίων δυσλειτουργίας συστήματος & σχετικών συνακόλουθων αποφάσεων για πρακτέο  να 
κάνει επιθεώρηση προϊόντων και εγκαταστάσεων. 

Να εντοπίζει στοιχεία των παραγωγικών εγκαταστάσεων & παρελκόμενων, εντοπισμός και 
αποκατάσταση σφαλμάτων στα όργανα, συσκευές μετρήσεων και ελέγχου να μπορεί να κάνει επισκευή 
μηχανών ή συστημάτων με την χρήση αναγκαίων εργαλείων & υλικών .Να μπορεί να κάνει χρήση και 
σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια 
,προγραμματισμός  εργασιών ,προσαρμοστικότητα-ευελιξία ,επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων 
μεθοδικότητα-Ευρηματικότητα ,ταχύτητα αντίδρασης. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητα εργασίας σε ομάδα ,τεχνική ικανότητα,επικοινωνιακή Ικανότητα ,οργανωτική 
ικανότητα,ικανότητα λήψης αποφάσεων,συνδυαστική και αναλυτική Σκέψη,ικανότητα καθοδήγησης 
ικανότητα παρακίνησης,πρωτοβουλία Ικανότητα μάθησης,ικανότητα συνεργασίας και τέλος χρήση 
θεωρητικής κατάρτισης και αξιοποίηση εμπειρίας να μπορεί να κάνει χρήση συσκευών και οργάνων 
ψηφιακής (προγραμματιζόμενης & μη) τεχνολογίας και για την λειτουργία των εγκαταστάσεων, αλλά και 
για τις επεμβάσεις ελέγχου & επισκευών.Γρήγορη αντίληψη και ευκολία εργασίας σε 
προγραμματιζόμενους εξοπλισμούς και Η/Υ και τέλος χρήση στατιστικών εργαλείων για την 
παρακολούθηση αξιοπιστίας των οργάνων , συσκευών και μεθόδων 

Ηλεκτρολόγοι : Τεχνικοί Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Ελέγχου «1ου Επίπεδου» 

Να μπορεί να περιγράφει τη χρησιμότητα των τυπικών ειδών ατομικής προστασίας και τον τρόπο χρήσης 
τους να παρουσιάζει, σε τρίτο, τα μέτρα πυροπροστασίας που περιγράφει πίνακας οδηγιών επεξηγώντας 
τις ιδιαιτερότητες που επιβάλει κάθε διαφορετικό μέσο ή διαδικασία επέμβασης και χρησιμοποιεί αυτά 
σωστά πυροσβεστήρες σκόνης και CO2 σε αντίστοιχες περιπτώσεις. 

Να συγκεντρώνει και ερμηνεύει τις αναγκαίες πληροφορίες από πρωτογενείς πηγές σε Ελληνική ή 
ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία, κανονισμούς και προδιαγραφές, τόσο σχετικά με την μηχανή, όργανο ή 
σύστημα στο οποίο εργάζεται, όσο και για το εξάρτημα / υλικό παραγωγής / κατασκευής /, οργάνωση, 
διαδικασίες ελέγχου και άλλα. 
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Πρέπει να μπορεί  να ερμηνεύει, αναλύει, συγκρίνει, αξιολογεί, συνθέτει και παρουσιάζει πληροφορίες, με 
χρήση (εφόσον χρειαστεί) και υπολογιστικής μηχανής σχετικά με τις παραμέτρους και μεταβλητές της 
εργασίας του και την παρακολούθηση / έλεγχο της διασποράς των σχετικών τιμών να διαβάζει 
σκαριφήματα ή σχέδια παραγωγικών κυκλωμάτων, οργάνων &/ή σύνθετων διατάξεων μέτρησης απλού 
&/ή σύνθετου ελέγχου, να κάνει, με βάση οδηγίες, σκαριφήματα παραγωγικών κυκλωμάτων (ενημερώσεις 
σχεδίων. επεξηγήσεις επεμβάσεών του). 

Να αναγνωρίζει -και επεξηγεί την φυσική ή χημική έννοια τους- μεγέθη ή φαινόμενα, που έχουν σχέση με 
τις βιομηχανικές διεργασίες όπως είναι η δύναμη, η ροπή, το ζεύγος δυνάμεων το έργο, η ενέργεια, η 
ισχύς, η τριβή, η παραμόρφωση, η ελαστικότητα, οι διαφορές καταπονήσεις κλπ. 

Συνδέει τις τεχνολογικές διεργασίες της παραγωγής με τα παραπάνω φυσικά ή χημικά φαινόμενα και 
μεγέθη και με βάση αυτά να τις ερμηνεύει. 

Χρησιμοποιεί χωρίς λάθη τις μονάδες μέτρησης των διαφόρων φυσικών μεγεθών. 

Αναγνωρίζει και περιγράφει την αρχή λειτουργίας κοινών μηχανών, συσκευών, οργάνων μέτρησης όπως 
είναι οι μηχανισμοί μετάδοσης της κίνησης, τα βαρούλκα, τα υδραυλικά συστήματα, τα θερμόμετρα 
διαστολής, τα μανόμετρα, οι θερμικοί κινητήρες, οι αντλίες. 

 Εκτελεί υπολογισμούς εύρεσης μεγεθών (δύναμης, έργου, ισχύος, πίεσης, θερμότητας, παροχής κ.λ.π.) με 
βάση δεδομένα που τους δίδονται, σε απλές εφαρμογές. 

Αναγνωρίζει και περιγράφει τις μηχανικές θερμικές, χημικές κλπ διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στις 
παραπάνω εγκαταστάσεις . 

 Κατανοεί και επεξηγεί σε τρίτους τις έννοιες θερμικό ( ενεργειακό ) ισοζύγιο, βαθμός απόδοσης 
παραγωγικής διαδικασίας και παραγωγικότητα.Περιγράφει τις βασικές μεθόδους για την 
πραγματοποίηση μετρήσεων τάσης, έντασης, αντίστασης και ισχύος σε κυκλώματα χαμηλής τάσης. 

 Επιλύει απλές κυκλωματικές διατάξεις συνεχούς & εναλλασσόμενου ρεύματος (μονοφασικού & τριφασικού 
). 

Αναγνωρίζει τα δομικά μέρη των ηλεκτρικών μηχανών (ΗΚ & ΜΣ) και περιγράφει τα βασικά 
χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. 

Περιγράφει την αρχή λειτουργίας των μετασχηματιστών και των ηλεκτρικών κινητήρων συνεχούς και 
εναλλασσόμενου ρεύματος και των συστημάτων εκκίνησης, προστασίας και ελέγχου των στροφών τους 
Χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία μηχανολόγου εφαρμοστή (κλειδιά, λίμες, κατσαβίδια, 
κόφτες,στεγανοποιητικά, λιπαντικά, μετρητικά) και ηλεκτρολόγου ( κατσαβίδια, κόφτη, πένσα, γδάρτη, 
μονωτική ταινία, σφικτήρα ακροδεκτών, κολλητήρια, πολύμετρα, μειωτές κλπ.) ακ τέλος να εκτελεί ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις "εσωτερικές " ή "κίνησης" 

Σχετικά με θέματα ηλεκτρονικής ισχύος.Να περιγράφει την  λειτουργία ανορθωτικών διατάξεων και 
κυκλωμάτων οδήγησης Η/ Κ , να διακρίνει τις κυματομορφές ανορθωμένου ρεύματος να χρησιμοποιεί 
απλό τουλάχιστον παλμογράφο μιας /δυο δεσμών για μετρήσεις τάσης σε συνεχές εναλλασσόμενο και 
ανορθωμένο ρεύμα και τέλος να διακρίνει τα χαρακτηριστικά ημιαγωγών ισχύος (δίοδοι, τρανζίστορ, 
θυρίστορ κ.λ.π.) ή οπτοηλεκτρονικών , στοιχεία για τα οποία διαθέτουν πίνακες κατασκευαστών. 

Πρέπει να μπορεί να εντοπίζει και να  αποκαθιστά βλάβες σε αυτοματοποιημένες Η/Μ εγκαταστάσεις 
πνευματικής, υδραυλικής, ηλεκτρικής, προγραμματιζόμενης ή/και μη τεχνολογίας και τέλος να περιγράφει 
αρχές λειτουργίας διαφόρων τύπων σερβοκινητήρων /ενισχυτών εξόδου. 

Σχετικά σε θέματα αυτοματισμών.Πρέπει να μπορεί να διαβάζει μηχανολογικά (απλά) και μηχανικά 
σχέδια (εγκαταστάσεων, κίνησης κλπ. ) και κάνει αντίστοιχα σκαριφήματα σχετικά με εγκατάσταση, 
διαστάσεις & την συνδεσμολογία οργάνων μέτρησης- ένδειξης επίσης να διαβάζει ηλεκτρολογικά - 
ηλεκτρονικά (απλά) και μηχανικά σχέδια (εγκαταστάσεων, κίνησης, κ.λ.π.) να συναρμολογεί / 
αποσυναρμολογεί όργανα μετρήσεων (ενδεικτικά, καταγραφικά και όργανα σήμανσης οριακών τιμών) και 
πραγματοποιεί σε αυτά λειτουργικούς ελέγχους. 
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Πρέπει να αναγνωρίζει τις συνδεσμολογίες πνευματικών και υδραυλικών κυκλωμάτων / σωληνώσεων / 
στεγανοποιητικών και ελέγχου και ισχύος Μ / Σ και κινητήρων Σ.& Ε. Ρ. 

Να διαβάζει -επεξηγεί - σχεδιάζει λειτουργικά διαγράμματα φάσεων ή/και άλλης τεχνικής για απόδοση 
λειτουργίας Αυτοματισμού ακολουθιακού τύπου , να αναφέρει τα δομικά μέρη των προγραμματιζόμενων 
ελεγκτών, τα βασικά χαρακτηριστικά και τη σημασία τους να πραγματοποιεί έλεγχο - επιλογή της ορθής 
φοράς λειτουργίας ελεγκτών και ναεριγράψει με χρήση πίνακα της αλήθειας τη σχέση εισόδου/εξόδου 
λογικών τελεστών. 

Πρέπει να διαβάζει ένα σχέδιο αυτοματισμού συνδυαστικού - ακολουθιακού συστήματος να επιλύει απλά 
προβλήματα αυτοματισμού σε ακολουθιακές διαδικασίες να περιγράφει τα δομικά μέρη ενός 
προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή και τα βασικά λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του . 

Ακόμα να καταστρώνει λίστες εισόδων-εξόδων του PLC (ελεγκτή) όπου φαίνονται οι λογικές τιμές και 
μεγέθη των σημάτων.Μετατρέπει τους πίνακες αληθείας, διαγράμματα ροής σε προγραμματιστικές 
εντολές έτοιμες για εισαγωγή στο PLC να εισάγει το πρόγραμμα στο PLC με την βοήθεια σχετικού 
λογισμικού 

Να μπορεί να πραγματοποιεί δοκιμές προγράμματος στο εργαστήριο κάνοντας προσομοίωση της 
εγκατάστασης, να συντάσσει πρόγραμμα δοκιμών χωρίς & με φορτίο , ελέγχει την ορθότητα των 
σημάτων από την εγκατάσταση και προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις και νασυντάσσει οδηγίες 
λειτουργίας της εγκατάστασης για τα άτομα της παραγωγής & συντήρησης. 

Σχετικά σε θέματα Κεντρικών / Κατανεμημένων Συστημάτων Επεξεργασίας Δεδομένων και Αυτομάτου 
Ελέγχου (τύπου SCADA).Πρέπει να μπορεί να διαβάζει λίστες εισόδων-εξοδων του συνόλου των 
σημάτων της προς αυτοματοποίησης εγκατάστασης να αναλύει την λειτουργική ανάλυση εγκατάστασης 
όπου περιγράφεται ο γενικός τρόπος λειτουργίας της. 

Σχετικά με θέματα συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.Να μπορεί να διαβάζει σκαριφήματα ή σχέδια 
συνδεσμολογίας οργάνων μετρήσεων και εξαρτημάτων – υποσυστημάτων μετρητικών συστημάτων να 
αναγνωρίζει τα διάφορα μέλη των Β.Α.Ε. και τη σημασία τους να περιγράφει την αρχή λειτουργίας 
τυπικών οργάνων μέτρησης & μετατροπέων –μεταδοτών για φυσικά μεγέθη όπως: θερμοκρασία, πίεση, 
στάθμη, παροχή, αναλυτές κ.α. 

Πρέπει να κάνει απλούς υπολογισμούς αντιστοιχίας ένδειξης οργάνων, τιμής μεγέθους, κλίμακας, 
σφάλματος συστηματικού και τυχαίου, σε εκατοστιαίες μονάδες μέτρησης να αναφέρει τα βασικά 
προβλήματα συντήρησης των στοιχείων Β.Α.Ε. να ελέγχει την κλίμακα οργάνων εξόδου (ενδεικτικών - 
καταγραφικών) μετρητικών συστημάτων.  

Να περιγράφει χωρίς σφάλματα την αρχή λειτουργίας των αντίστοιχων οργάνων και να εκτιμά το σφάλμα 
μέτρησης ανάλογα με την κλάση του οργάνου και τη μέθοδο μέτρησης που χρησιμοποιεί και να ελέγχει 
και συντηρεί ελεγκτές, καταγραφικά και ενδεικτικά στο εργαστήριο &/ή την. 

Πρέπει να σχεδιάζει σκαριφήματα απλών μηχανολογικών εξαρτημάτων, μηχανημάτων, διατάξεων, 
σωληνώσεων να περιγράφει τη γενική δομή κάθε Σ. Α. Ε και τέλος να περιγράφει τις βασικές λειτουργίες 
των ελεγκτών. 

 

Ηλεκτρολόγοι : Τεχνικοί Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Ελέγχου «2ΟΥΕΠΙΠΕΔΟΥ» 

(«ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ»,«ΤΕΧΝΙΚΟΣ»,«ΕΙΔ/ΜΕΝΟΣΗΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ») 

Σχετικά με γενικές τεχνικές και τεχνολογίες.να μπορεί να διαβάζει, ερμηνεύει και αξιοποιεί, χωρίς λάθη, 
κατασκευαστικά σχέδια διαγράμματα φάσεων λειτουργίας ή / και εργασίας και προτείνει διορθώσεις 
σχεδίων σχετικών με μέρη ή λεπτομέρειες του έργου ,αναζητά, εντοπίζει και χρησιμοποιεί 
τεχνικοοικονομικούς καταλόγους προμηθευτών και εγκαταστάσεων οργάνων, συσκευών ή και εργαλείων 
του επαγγέλματός του στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα να περιγράφει βασικά τμήματα και επεξηγεί σε 
τρίτους την λειτουργία, των κυριότερων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που συναντώνται στην πράξη 
όπως είναι βιομηχανικοί σπαστήρες και μύλοι, εγκαταστάσεις μεταφοράς πρώτων υλών και προϊόντων, 



92 
 

εναλλάκτες, συστήματα διαχωρισμού φάσεων, καυστήρες, εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας, 
εγκαταστάσεις ψύξης - κλιματισμού, εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης, ενέργειας, εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων, τα χυτήρια κλπ. 

Συνεργάζεται με τον ΟΤΕ και άλλους παρόχους για τις εξωτερικές διασυνδέσεις. 

Σχετικά με θέματα ηλεκτρνικά ισχύος.Πρέπει να πραγματοποιεί απλούς ελέγχους και απλές επισκευές με 
αντικατάσταση σε ελεγχόμενα ή μη τροφοδοτικά ισχύος, τροφοδοτικά μετατροπέων ή ελεγκτών Η/Κ 
συνεχούς ή εναλλασσόμενου με δεδομένα σχέδια ή οδηγίες δικαιολογεί την αναγκαιότητα των 
σερβοκινητήρων στο βρόχο Α. Ε ακόμα να πραγματοποιεί τους βασικούς ελέγχους και ρυθμίσεις 
λειτουργίας σερβοκινητήρων ενισχυτών εξόδου ανεξάρτητα από την μορφή της βοηθητικής ενέργειας να 
χρησιμοποιεί καταλόγους κατασκευαστών για εντοπισμό ημιαγωγών με βάση τα στοιχεία τους να 
περιγράφει τη λειτουργία συστημάτων ελέγχου στροφών ηλεκτροκινητήρων συνεχούς και 
εναλλασσόμενου ρεύματος να ελέγχει και ρυθμίζει ελεγκτές στροφών κινητήρων συνεχούς και 
εναλλασσόμενου ρεύματος με δεδομένα τα σχέδια και τις σχετικές οδηγίες και τέλος να ελέγχει βρόχους 
ελέγχου στροφών Η/Κ με δεδομένα τα σχέδια . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με θέματα αυτοματισμών. Πρέπει να διαβάζει απλά σχέδια προστασίας Μ / Σ και κινητήρων Σ. Ρ 
. και Ε. Ρ. και ελέγχει την συνδεσμολογία των κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου Μ / Σ και 
ηλεκτροκινητήρων (ΕΡ και ΣΡ) χαμηλής τάσης με την εκτέλεση των αναγκαίων μετρήσεων και δοκιμών, 
ελέγχει τη συνδεσμολογία των διατάξεων προστασίας Μ / Σ και κινητήρων (ΣΡ και ΕΡ) τέλος να 
μετατρέπει εγκαταστάσεις "καλωδιωμένης" σε "προγραμματιζόμενης" λογικής και αντίστροφα. 

Σχετικά σε θέματα Κεντρικών / Κατανεμημένων Συστημάτων Επεξεργασίας Δεδομένων και Αυτομάτου 
Ελέγχου (τύπου SCADA).Φορτώνει λειτουργικό σύστημα και εφαρμογή SCADA καθώς και εφαρμογή 
βάσης δεδομένων αν χρειάζεται στους servers & H/Y του συστήματος SCADA. 
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Σχετικά  σε θέματα συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.Εξασφαλίζει την επισκευή &/ή συντήρηση 
αισθητηρίων, επενεργητών & λοιπού εξοπλισμού ηλεκτρικής, υδραυλικής &/ή πνευματικής ή μικτής 
τεχνολογίας 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

1η Διαδρομή 

∆ιπλωματούχος ΙΕΚ, Τομέα Ηλεκτρολογίας- Ειδικότητας: Τεχνικός Αυτοματισμού η αναγκαία 
προϋπηρεσία σε μια από τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις => 10 μήνες, ενώ για τις λοιπές ειδικότητες 
των Τομέων Ηλεκτρολογίας & Μηχανολογίας που εκεί αναφέρουμε (Τεχνικός Εσωτερικών Ηλ. 
Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ηλ/όγος Ηλεκτρικών Οικιακών συσκευών Θερμικών- Υδρ/ικών εγκαταστάσεων 
Αερίων Καυσίμων, Τεχν. Εγκατ. Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού, ), εμπειρία 24 μηνών 

2η Διαδρομή 

Πτυχιούχος ΕΠΑΛ της «πλησιέστερης ειδικότητας»(από σημερινές μοιάζει αυτή να είναι η του Τομέα 
Ηλεκτρολογίας, Ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων»), με Επαγγελματική εμπειρία 18 μηνών, σε 
μεγάλη ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση του 2ογενούς, ενός από τους ακόλουθους Κλάδους, στους 
οποίους είναι βέβαιη δυνατότητα απόκτησης της σχετικής με το Επάγγελμα των «Τ_ΑΥΤΟ&ΑΕ» 
εμπειρίας: Βιομηχανίας Χημικής, Ηλεκτροπαραγωγής, Τροφίμων & Ποτών, Μεταλλουργίας, Φαρμάκων 
&/ή Αρωμάτων, Πετρελαιοειδών, Κλωστοϋφαντουργία, Ανακύκλωσης,…. και με συμπληρωματική 
Ταχύρρυθμη επαγγελματική κατάρτιση -Επίσης σε ποντοπόρο σκάφος («Μηχανικών Εμπορικού 
Ναυτικού», στην Τεχνική υπηρεσία/«Μηχανικός»): 18 μηνών. -Και ακόμα σε επιχείρηση που 
αναλαμβάνει την συντήρηση επιχειρήσεων από τις προαναφερόμενες ή ως «εγκαταστάτης εξοπλισμών 
Αυτοματισμού» σε επιχειρήσεις / ιδιοαπασχολούμενος: 30 μηνών 

3η Διαδρομή 

Πτυχιούχος ΕΠΑΛ των λοιπών Τομέων από αυτούς που έχουμε επιλέξει/ αναφέρει, και των ΕΠΑΣ : 

επαγγελματική εμπειρία σε επιχείρηση από τις προαναφερόμενες στην 1η ∆ιαδρομή για 30 μήνες, και με 
συμπληρωματική Ταχύρρυθμη επαγγελματική κατάρτιση 

4η Διαδρομή 

Πτυχιούχος «Γενικού» ή «Ενιαίου» Λυκείου, με επαγγελματική εμπειρία όπως / όπου αυτή που 

αναφέρεται στην 1η ∆ιαδρομή, αλλά τώρα με μια διάρκεια κατ΄ ελάχιστον 4 ετών, και με 
συμπληρωματική ταχύρρυθμη επαγγελματική κατάρτιση 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Παρακάτω παραθέτω προτάσεις βελτίωσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων της 
ειδικότητας «Ηλεκτρολόγοι : Τεχνικοί Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Ελέγχου με σκοπό την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων, συνθηκών εργασίας ,αλλα και επγαγλεματικής ανόδου και εξέλιξης των 
απασχλούμενων στον τομέα αυτό.  

   Οι προτάσεις χωρίζονται σε μαθήματα των τριών εξαμήνων και συγκεκριμένα  μαθήματα που τα 
περιγράμματα τους  όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω  θα βοηθήσουν την επαγγελμτική εξέλιξη των 
εργαζομένων επιπ΄λεον πριτείνεται και τέταρτο εξάμηνο που θα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση. 

   Για το πρώτο εξάμηνο σπουδών προτείνεται η διδασκαλία Μαθηματικών όπως η πρακτική αριθμιτική 
,η άλγεβρα και η παραστατική γεωμετρία ,σαν επόμενο βήμα προτείνουμε την διδασκαλία φυσικής με 
επίκετρο Ηλεκτρομαγνητισμός, Συστήματα βασικών μετρήσεων, Ηλεκτρικές Μετρήσεις.Επίσης 
προτείνεται η βασική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 'οπως ο χειρισμός διαδικτύου, κειμενογράφου και 
υπολογιστικών φύλλων. Θεωρία πάνω στα πλοία όπως η δομή πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου και 
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τέλος για το πρώτο εξάμηνο η υγεία και ασφάλεια εργαζομένων μετα μέσα ατομικής προστασίας και 
πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα ασφάλειας στην ειδικότητα. 

Για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών  προτείνεται η διδασκαλία  στους αυτοματισμούς με την Εισαγωγή 
στους αυτοματισμούς, Αυτοματισμοί Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου , το σχέδιο ειδικότητας  με 
Ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση.Ακόμα τα ηλεκτρικά κυκλώματα πηγές 
, νόμος του ΩΜ ,ηλεκτρική αντίσταση , ηλεκτρική αγωγιμότητα, ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς και τέλος για 
το δεύτερο εξάμηνο έχουμε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με βασικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής 
τάσηςς και λειτουργία βασικών εγκαταστάσεων. 

Για το τρίτο εξάμηνο σπουδών  προτείνεται η διδασκαλία  στους αυτοματισμούς με PLC  με εισαγωγή 
στα PLC, ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής – PLC, δομή ενός προγραμματιζόμενου λογικού 
ελεγκτή PLC,βιομηχανικούς ελεγκτές αυτοματισμούς πλοίων με ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με 
αναλογικά συστήματα ελέγχου , ελεγκτές PID, ψηφιακός έλεγχος ,τις εφαρμογές Η/Υ που αφορούν την 
παρουσίαση εφαρμογών Η/Υ σχετικών με την ειδικότητα , την οργάμωση και λειτουργία συνεργείου και 
τον εξοπλισμό που έχουν ως αντικείμενο τις μεθόδουςκαι τις μορφές οργάνωσης και διαχείρισης 
συνεργείου, ιδιοσκευές, ειδικά εργαλεία και τέλος ορολογία ειδικότητας με Ελληνικούς και ξενόγλωσσους 
τεχνικούς όρους και ονομασίες ειδικότητας. 

 

Αναλυτικότερα τα μαθήματα περιλαμβάνουν: 

Α΄ εξάμηνο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

Πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, παραστατική γεωμετρία 

ΦΥΣΙΚΗ  

Ηλεκτρομαγνητισμός, Συστήματα βασικών μετρήσεων, Ηλεκτρικές Μετρήσεις 

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ  

Χειρισμός, χρήση κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων, διαδίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
προστασία από ιούς, ανταλλαγή και μεταφορά δεδομένων. 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ  

Δομή πλοίου, δεξαμενές, δομικά στοιχεία πλοίου, δίκτυα πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου, ειδικές 
κατασκευές, πλατφόρμες και πλωτά μέσα, διάταξη ναυπηγείου, δεξαμενές, υπεράκτια αιολικά και 
ενεργειακά συστήματα 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Μέσα Ατομικής Προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα 
ασφάλειας στην ειδικότητα 

Β΄ Εξάμηνο 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ   

Εισαγωγή στους αυτοματισμούς, Αυτοματισμοί Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Η/Υ Εισαγωγή στη μεθοδολογία του προγραμματισμού  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι  
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Βασικές γνώσεις και έννοιες, Ηλεκτρικό ρεύμα - Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, Ηλεκτρεγερτική δύναμη - 
Ηλεκτρική Τάση Πηγές , Νόμος του ΩΜ ,Ηλεκτρική Αντίσταση , Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Ηλεκτρική 
ενέργεια και ισχύς 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Βασικές Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης, λειτουργία βασικών εγκαταστάσεων 

Γ΄ Εξάμηνο 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ PLC   

 Εισαγωγή στα PLC, O Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής – PLC, Δομή ενός Προγραμματιζόμενου 
Λογικού Ελεγκτή PLC 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ   

Αναλογικά συστήματα ελέγχου , Ελεγκτές PID, Ψηφιακός Έλεγχος 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ  

Αυτοματισμοί πλοίων, συστήματα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλοίου και πλωτών μέσων / 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων, ειδικές εγκαταστάσεις πλοίων και πλωτών εγκαταστάσεων, Αυτοματισμοί 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 

Παρουσίαση Εφαρμογών Η/Υ σχετικών με την Ειδικότητα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Μέθοδοι, μορφές οργάνωσης και διαχείρισης συνεργείου, ιδιοσκευές, ειδικά εργαλεία 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Ελληνικοί και Ξενόγλωσσοι Τεχνικοί όροι και Ονομασίες ειδικότητας 

 

Οι προτάσεις μαθημάτων και εξαμήνων που αναγράφονται παραπάνω παρουσιάζουν ενα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης-σπουδών που θα πιστοποιεί του τεχνίτες,τους χειριστές και τους τεχνικούς της εκάστοτε 
ειδικότητας με σκοπό την επαγγλεματική τους αλλα και μορφωτική και γνωστική άνοδο και εξέλιξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 : «ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΙ : ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ» 
 

 

 

ΣΥΝΟΨΥ 

Ο Τεχνίτης Ικριωμάτων ασχολείται επαγγελματικά με την ανέγερση (συναρμολόγηση) και την καθαίρεση 
(αποσυναρμολόγηση) κάθε είδους ή τύπου ικριώματος,που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως εξέδρα 
εργασίας από εργαζόμενους σε τεχνικά έργα για διάφορες εργασίες (π.χ. σοβάτισμα-επίχρισμα, βαφή, 
τοποθέτηση πλακών και πλακιδίων προσόψεων κλπ.). 

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται επαγγελματικά με την ανέγερση (συναρμολόγηση) και την 
καθαίρεση (αποσυναρμολόγηση) ικριώματος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως εξέδρα εργασίας από 
εργαζόμενους σε τεχνικά έργα για διάφορες εργασίες, έχουν πλέον αποκτήσει την εμπειρία της 
κατασκευής και του εργοταξίου, καθώς κι έχουν αναπτύξει επίκτητες ικανότητες στον τομέα εξειδίκευσής 

τους. Επιπλέον, οι σύγχρονες τάσεις για δια βίου μάθηση, για επαγγελματική ανέλιξη, για χρησιμοποίηση 
νέων τεχνικών, εργαλείων και υλικών, καθώς και για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και επάρκειας 
σε νέες ειδικότητες, έχουν οδηγήσει τους επαγγελματίες που απασχολούνται στα τεχνικά έργα, σε 
συμμετοχή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις της αγοράς, σε εκπαίδευση κι επιμόρφωση, καθώς 
και σε πιστοποίηση των ικανοτήτων τους και της επαγγελματικής τους επάρκειας 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Τα κύρια εργασιακά καθήκοντα του τεχνίτη ικριωμάτων ειναι : (κύριες υπευθυνότητες κι αρμοδιότητες) 
του επαγγελματία τεχνίτη ικριωμάτων, ο οποίος απασχολείται με αυτό το αντικείμενο σε ένα τεχνικό έργο 
θα πρέπει να μπορεί να διαβάζει το τεχνικό σχέδιο και τις τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας, ώστε να 
αναγνωρίζει τα επιμέρους χαρακτηριστικά της ,ο τεχνίτης πρέπει να αναγνωρίζει άμεσα το είδος και το 
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σύστημα του υπό ανέγερση ικριώματος, τις διαστάσεις και τα επίπεδα που απαιτούνται για τη 
συγκεκριμένη εργασία, τις ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις (ανάλογα με την προοριζόμενη χρήση του 
υπό ανέγερση ικριώματος), καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία και υλικά να προϋπολογίζει το κόστος 
και τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της εργασίας για το συγκεκριμένο υπό ανέγερση 
ικρίωμα, καθότι έχει υπάρξει προϋπολογισμός αυτών από τον ανάδοχο του έργου για το είδος του 
ικριώματος που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και για τις απαιτούμενες εργατοώρες ανέγερσής του.Να 
μεριμνά για την προμήθεια στο εργοτάξιο των απαιτούμενων εργαλείων (ανάλογα με το υπό ανέγερση 
ικρίωμα). Η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων είναι σημαντική, ώστε να επιτελέσει την εργασία του στα 
χρονικά και ποιοτικά επίπεδα που έχουν προσδιοριστεί και πάντα με ασφάλεια, τόσον για τον ίδιο, όσο 
και για τους εργαζόμενους του τεχνικού έργου που θα χρησιμοποιήσουν το ανεγερθέν ικρίωμα επίσης να 
μεριμνά για την ύπαρξη στο εργοτάξιο των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που του 
έχουν δοθεί, καθώς και για την ορθή χρήση και συντήρησή τους (π.χ. κράνος, υποδήματα ασφαλείας, 
γάντια εργασίας, ζώνη ασφαλείας, φόρμα εργασίας) ακόμα για την παραγγελία των απαιτούμενων -
ποιοτικά και ποσοτικά- δομικών στοιχείων ανέγερσης και αρμολόγησης του ικριώματος και των 
αντίστοιχων συνδετικών/ παρελκομένων υλικών, για τη συγκεκριμένη εργασία και είδος ικριώματος που 
θα αναγερθεί, ώστε να τηρείται η σχετική στατική μελέτη του ικριώματος (εφόσον απαιτείται να υπάρχει) 
και να γίνεται η σωστή επιλογή των δομικών στοιχείων και των συνδετικών/ παρελκομένων υλικών του 
υπό ανέγερση ικριώματος τέλος να μεριμνά για την ορθή παραλαβή των απαιτούμενων υλικών (δομικά 
στοιχεία και συνδετικά/ παρελκόμενα υλικά) ανάλογα με το υπό ανέγερση ικρίωμα και ελέγχει τα υλικά 
αυτά τόσο ως προς την ποιότητά τους (σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές για την 
προοριζόμενη χρήση του), όσο και ως προς την ποσότητά τους (μακροσκοπικά, σύμφωνα με τα 
υπάρχοντα σχέδια. 

Πρέπει να παραλαμβάνει και ελέγχει τα συνοδευτικά έγγραφα του παραγγελθέντων υλικών (δομικά 
στοιχεία και συνδετικά/ παρελκόμενα υλικά), όπως δελτία αποστολής, πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν 
(π.χ. σήμανσης CE) κ.ά.,ώστε να βεβαιωθεί ως προς την καταλληλότητά τους για τη συγκεκριμένη 
εργασία και είδος ικριώματος που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. 

Να αποθηκεύει τα υλικά (δομικά στοιχεία και συνδετικά/ παρελκόμενα υλικά) στο εργοτάξιο 
(προσδιορισμένους/ ενδεδειγμένους κλειστούς ή υπαίθριους χώρους), με τρόπο και μέσα, ώστε να 
προστατεύονται από φθορά, καταστροφή ή απώλεια, όπως του έχει υποδείξει ο επιβλέπων του. Ο 
τρόποςκαι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την ορθή αποθήκευση και προστασία των υλικών θα 
πρέπει να είναι τέτοια που να μη δημιουργούν επισφαλείςκαταστάσεις, τόσο για τον ίδιο τον τεχνίτη, όσο 
και για τους εργαζομένους που απασχολούνται στον εγγύτερο χώρο, πλησίον ή πέριξ της συγκεκριμένης 
θέσης εργασίας να προετοιμάζει τη θέση εργασίας για την ανέγερση του ικριώματος. 

Να μεριμνά για την απομάκρυνση μπάζων ή άλλων μη χρήσιμων υλικών που μπορεί να εμποδίζουν την 
εργασία του ή που δύναται να δημιουργούν επισφαλείς συνθήκες εργασίας, τόσο για τον ίδιο, όσο και για 
τους συναδέλφους του που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν στη συγκεκριμένη θέση εργασίας 
επίσης, μεριμνά για την κατάλληλη απομάκρυνση (με τρόπο και μέσα) των μη χρήσιμων αυτών υλικών 
από το χώρο εργασίας και μεριμνά για την προκαταρτική οριοθέτηση (μαρκάρισμα) της θέσης 
ανέγερσηςτου ικριώματος. 

Χαράζει και οριοθετεί τις θέσεις ανέγερσης του ικριώματος πρέπει να επισημαίνει με κατάλληλο τρόπο τις 
θέσεις της επιφάνειας κάλυψης και των επιμέρους θέσεων που θα τοποθετηθούν τα δομικά στοιχεία του 
ικριώματος (πυλώνες/ βάσεις στήριξης και σύνδεσης του ικριώματος), σύμφωνα με τα υπάρχοντα σχέδια 
να ελέγχει την επιπεδότητα/ ομαλότητα του εδάφους που θα τοποθετηθούν τα στοιχεία έδρασης του υπό 
ανέγερση ικριώματος, εξασφαλίζοντας τις χαράξεις με την υλοποίηση σταθερών σημείων αναφοράς σε 
οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο.  

Προετοιμάζει την επιφάνεια έδρασης του ικριώματος σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ή δίνοντας 
τις κατάλληλες οδηγίες και κατευθύνσεις στους βοηθούς του. Μεριμνά για την τροφοδοσία κι εφαρμογή 
των απαιτούμενων στοιχείων έδρασης του υπό ανέγερση ικριώματος, καθώς και των απαιτούμενων 
υλικών και βοηθητικών εξαρτημάτων/ συνδέσμων, σύμφωνα με τα υπάρχοντα σχέδια. 
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Εκτελεί τις εργασίες ανέγερσης ικριώματος σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ή δίνοντας τις 
κατάλληλες οδηγίες και κατευθύνσεις στους βοηθούς του επίσης ελέγχει το ανεγειρόμενο ικρίωμα ως 
προς τη σταθερότητά του, καθώς και την επιπεδότητα/ κατακορυφότητα των επιμέρους δομικών 
στοιχείων του (ορθοστάτες, σύνδεσμοι, βλήτρα, δάπεδα εργασίας, κλίμακες πρόσβασης κλπ.), τόσο στις 
διάφορες φάσεις ανέγερσής του, όσο και τελικά (τελικοί έλεγχοι μετά το πέρας της συναρμολόγησης), 
αφού ολοκληρωθεί η  κατασκευή και πριν δοθεί σε χρήση από άλλους εργαζόμενους στο τεχνικό έργο. 

Πρέπει να εκτελεί τις εργασίες καθαίρεσης του ικριώματος σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ή 
δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες και κατευθύνσεις στους βοηθούς του να καθαρίζει το χώρο και 
απομακρύνει υλικά και εργαλεία σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ή δίνοντας τις κατάλληλες 
οδηγίες και κατευθύνσεις στους βοηθούς του να μεριμνά για την εξασφάλιση των απαιτούμενων μέσων 
και τρόπου συγκέντρωσης και μεταφοράς για την απομάκρυνση των εργαλείων και των εναπομεινάντων 
υλικών (αν υπάρχουν).  

Επίσης, είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό του χώρου εργασίας, ώστε να παραδοθεί καθαρός από 
εργαλεία, εναπομείναντα υλικά ή άλλα εμπόδια, αποφεύγοντας τη δημιουργία επισφαλών συνθηκών 
εργασίας και της ρύπανσης του περιβάλλοντος.Μεριμνά για την ορθή τήρηση κι εφαρμογή των μέτρων 
και μέσων ασφαλείας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων και τρίτων (διερχόμενων πλησίον του 
χώρου εργασίας), σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντός του και του Τεχνικού Ασφαλείας. 

Ακόμα , μεριμνά για την περιοδική συντήρηση των μέτρων και μέσων ασφαλείας, ώστε να μην 
απομακρύνονται, να μη φθείρονται (ή αν φθαρούν ή λερωθούν πρέπει να ζητά την άμεση κι έντεχνη 
αποκατάστασή τους ή να προβαίνει στον καθαρισμό τους) και να μην καταστρέφονται. Τέτοια μέτρα και 
μέσα ασφαλείας και προστασίας είναι η σήμανση (υποχρεωτική – απαγορευτική – προειδοποιητική), η 
περίφραξη του χώρου κλπ , μεριμνά για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εντολές 
και την ενημέρωση από τον επιβλέποντά του, ώστε να μη μολύνει το περιβάλλον και να ξεχωρίζει τα 
άχρηστα υλικά, ώστε να διοχετεύονται κι απομακρύνονται κατάλληλα (π.χ. άχρηστες συσκευασίες για 
ανακύκλωση) αποφεύγοντας τη ρύπανση του περιβάλλοντος , τέλος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 
οδηγιών και των εντολών εργασίας που δίνονται από τους ανωτέρους του. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των 
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μετάλλων.Βασικές γνώσεις της ροής των εργασιών ανέγερσης (συναρμολόγησης) καθαίρεσης  
(αποσυναρμολόγησης) του ικριώματος, ανάλογα με το είδος του και την προοριζόμενη χρήση του 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Στις βασικές επαγγελματικές γνώσεις ο τεχνικός ικριωμάτων θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει τα είδη 
και τύπους ικριωμάτων να μπορεί να αναγνώριση εξαρτημάτων (σύνδεσμοι, παρελκόμενα κλπ.) να έχει 
κατανόηση  τεχνικού σχεδίου και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας όπως (συναρμολόγηση – 
αποσυναρμολόγηση για τα διάφορα είδη/ τύπους ικριωμάτων) να μπορεί να κάνει τον προϋπολογισμό 
κόστους και χρόνου για την ολοκλήρωση της εργασίας.Να κάνει την παραγγελία δομικών στοιχείων 
αρμολόγησης του ικριώματος και τα συνδετικά/παρελκόμενα υλικά κι εξαρτήματά του για τη σύνθεση και 
κατασκευή ανά είδος/ τύπο ικριώματος να κατέχει την τεχνική ορολογία που αφορά τα ικριώματα και τα 
εξαρτήματά τους τον προσδιορισμό χώρων αποθήκευσης ή προσωρινής απόθεσης υλικών και ν κάνει 
την συγκέντρωση και εξασφάλιση των κατάλληλων μέσων μεταφοράς εργαλείων χειρός ή μηχανοκίνητων/ 
ηλεκτρικών εργαλείων, μετά το πέρας της εργασίας. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητα εργασίας σε ομάδα ,τεχνική ικανότητα,επικοινωνιακή Ικανότητα ,οργανωτική 
ικανότητα,ικανότητα λήψης αποφάσεων,συνδυαστική και αναλυτική σκέψη ,ικανότητα καθοδήγησης 
ικανότητα παρακίνησης,πρωτοβουλία Ικανότητα μάθησης,ικανότητα συνεργασίας και τέλος χρήση 
θεωρητικής κατάρτισης και αξιοποίηση εμπειρίας 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες να μπορεί να κάνει χρήση και σύνταξη κειμένων ,ανάλυση δεδομένων και χρήση 
συμπερασμάτων, εστίαση στην λεπτομέρεια ,προγραμματισμός  εργασιών ,προσαρμοστικότητα-ευελιξία 
,επίλυση προβλημάτων-Λήψη αποφάσεων  μεθοδικότητα-ευρηματικότητα ,ταχύτητα αντίδρασης 

ακριβής χειρισμός εξοπλισμού, ακριβείς χειρισμός συσκευών και τέλος εφαρμογή συστημάτων ελέγχου 
καλής λειτουργίας συσκευών να έχει δεξιότητα σύγκρισης θεμάτων με θέματα που προέκυψαν στο 
παρελθόν και αφορούν εργασίες του τεχνίτη ικριωμάτων  ,δεξιότητα αντιπαράθεσης απέναντι σε 
εκτιμήσεις που δεν στηρίζονται σε αποδεκτές τεχνικές μεθόδους και τέλος δεξιότητα περιγραφής 
εργασιών που παρέχει ο τεχνίτης ικριωμάτων. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Τυπικά Προσόντα Επαγγελματική Εμπειρία Τεχνική Εκπαίδευση 
 

Τουλάχιστον υποχρεωτική 
εκπαίδευση Απόφοιτοι Δημοτικού 
για τους αποφοιτήσαντες 
πριν το 1980 ή Γυμνασίου για τους 
υπόλοιπους (Ν. 309/1976 , Π.Δ. 
739/1980) 

 

--- 

 

250 ώρες στο αντικείμενο 

 

1 χρόνος σε οικοδομικές 
εργασίες  

 

120 ώρες στο αντικείμενο 

2 χρόνια σε οικοδομικές 
εργασίες  

 

--- 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Παρακάτω παραθέτω προτάσεις βελτίωσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων της ειδικότητας 
«Μανουβραδόροι : Τεχνίτες Ικριωμάτων» με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων, συνθηκών 
εργασίας ,αλλα και επγαγλεματικής ανόδου και εξέλιξης των απασχλούμενων στον τομέα αυτό.  

  Οι προτάσεις χωρίζονται σε μαθήματα δύο εξαμήνων και συγκεκριμένα  μαθήματα που τα περιγράμματα 
τους  όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω  θα βοηθήσουν την επαγγελμτική εξέλιξη των εργαζομένων 
επιπ΄λεον πριτείνεται και τρίτο εξάμηνο που θα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση. 

  Για το πρώτο εξάμηνο σπουδών προτείνεται η διδασκαλία Μαθηματικών όπως η πρακτική αριθμιτική 
,η άλγεβρα και η παραστατική γεωμετρία ,σαν επόμενο βήμα προτείνουμε την διδασκαλία φυσικής με 
επίκετρο τις μονάδες μέτρησης , τα συστήματα βασικών μετρήσεων  ,βασικές αρχές μηχανικής 
,ρευστομηχανικής ,θερμοδυναμικής πίεση ατμών ακόμα βασικές αρχές ηλεκτρολογίας όπου 
περιλαμβάνονται κυκλώματα, κινητήρες ,αυτοματισμοί και γειώσεις κυκλωμάτων .Επίσης προτείνεται η 
βασική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 'οπως ο χειρισμός διαδικτύου, κειμενογράφου και 
υπολογιστικών φύλλων.Η μηχανουργική τεχνολογία με την χρήση εργαλείων χειρός και οργάνων 
μέτρησης, ο ΚΟΚ με τους κανονισμόυς οδικής κυκλοφορίας καιδιατάξεων και χωροταξία χώρου 

Θεωρία πάνω στα πλοία όπως η δομή πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου κα.Η προστασία του 
περιβάλλοντος  θέματα πρόληψης ρύπανσης ,διαχείρηση απορριμάτων και νομοθεσία προστασίας 
περιβάλλοντος και τέλος για το πρώτο εξάμηνο η υγεία και ασφάλεια εργαζομένων μετα μέσα ατομικής 
προστασίας και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα ασφάλειας στην 
ειδικότητα. 

Για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών  προτείνεται η διδασκαλία στην οργάνωση και την λειτουργεία του 
συνεργείου και του εξοπλισμού που περιέχονται Μέθοδοι, μορφές οργάνωσης και διαχείρισης συνεργείου, 
ιδιοσκευές, ειδικά εργαλεία. Χρήση εργαλείων χειρός, Χρήση οργάνων μέτρησης.Τα σχέδια οι 
προδιαγραφές  οι προμήθειες και η αποθήκευση των ικριωμάτων που περιέχουν Σχέδιο κατασκευαστικών 
λεπτομερειών ανέγερσης / καθαίρεσης ικριώματος, Τεχνικές προδιαγραφές. Ανάγνωση, συμβολισμοί, 
χρήση οργάνων και στοιχείων, σχεδίαση. Βασικά στοιχεία σχεδίασης με Η/Υ, η σθναρμολόγηση η 
αποσυναρμολόγηση και η χρήση των ικριωμάτων που περιέχουν τις  κατηγορίες, ιδιότητες και εφαρμογές 
ειδικών συνδέσμων ικριωμάτων. Καθορισμός τοποθέτησης ορθοστατών, δοκίδων και σημείων στήριξης 
βάσης (με ιδιαίτερη προσοχή σε κεκλιμένα επίπεδα, κλιμακοστάσια, φωταγωγούς κλπ.) , ακόμα η θεωρία 
πλοίων ,οι υπεράκτιες κατασκευές στα ναυπηγεία που αφορούν την θεωρητική δομή πλοίου, δεξαμενές, 
δομικά στοιχεία πλοίου, δίκτυα πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου, ειδικές κατασκευές, πλατφόρμες και 
πλωτά μέσα, διάταξη ναυπηγείου, δεξαμενές, υπεράκτια αιολικά και ενεργειακά συστήματα.Επίσης η 
ορολογία ειδικότητας που περιέχονται Ελληνικοί και Ξενόγλωσσοι Τεχνικοί όροι και ονομασίες 
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ειδικότητας.Οι εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών με την παρουσίαση εφαρμογών Η/Υ σχετικών με 
την ειδικότητα και τέλος στοιχεία οικονομικής επιχειρήσεων που περιέχουν τα στοιχεία της επιχείρησης, 
παραγωγική και οικονομική λειτουργία, κοστολόγηση υλικών, ο ρόλος του επιχειρηματία. 

 

Αναλυτικότερα τα μαθήματα περιλαμβάνουν: 

Α΄ εξάμηνο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

Πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, παραστατική γεωμετρία 

ΦΥΣΙΚΗ  

Μονάδες μέτρησης, Συστήματα βασικών μετρήσεων. Μηχανική, Ρευστομηχανική, Θερμοδυναμική, Πίεση 
Ατμών. Βασικές Αρχές Ηλεκτρολογίας - κυκλωμάτων, γειώσεις κυκλωμάτων, κινητήρες, αυτοματισμοί. 

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ  

Χειρισμός, χρήση κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων, διαδίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
προστασία από ιούς, ανταλλαγή και μεταφορά δεδομένων. 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

Χρήση εργαλείων χειρός, Χρήση οργάνων μέτρησης 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Κανονισμός οδικής κυκλοφορίας και ελιγμών οχημάτων στο χώρο εργφασίας. Χωροταξία χώρου, 
Διατάξεις 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Δομή πλοίου, δεξαμενές, δομικά 
στοιχεία πλοίου, δίκτυα πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου, ειδικές κατασκευές, πλατφόρμες και πλωτά 
μέσα, διάταξη ναυπηγείου, δεξαμενές, υπεράκτια αιολικά και ενεργειακά συστήματα 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Θέματα πρόληψης ρύπανσης του περιβάλλοντος. Διαχείριση στερεών απορριμμάτων, υγρών και  αερίων 
ρύπων. Νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Μέσα Ατομικής Προστασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα 
ασφάλειας στην ειδικότητα 

 

Β΄ Εξάμηνο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Είδη οχημάτων. Ανάλυση μηχανισμών και διατάξεων οχημάτων ανύψωσης φορτίων και καλαθοφόρου 
οχήματος. Τεχνικές ανύψωσης και χειρισμού φορτίων. Ασφαλής Διακίνηση φορτίων. Επιθεώρηση και 
συντήρηση ανυψωτικών μηχανισμών. Επισκευή βασικών βλαβών 

ΣΧΕΔΙΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Σχοινιά, συρματόσχοινα, σαμπάνια, τροχαλίες, γάντζοι. Προδιαγραφές, τρόπος χρήσης, εφαρμογής, 
αντοχές. Σημεία Έλεγχου, φθορες, συντήρηση. 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ  

Περιγραφή, Δομή, Εξαρτήματα, Τρόπος λειτουργίας, Συστημα Μετάδοσης Κίνησης, Χειρισμός, 
Επιθεώρηση, Συντήρηση, Βλάβες, Αποκατάσταση βλαβών. Προσομοίωση λειτουργίας με τη χρήση 
εφαρμογής Η/Υ 
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ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 

Περιγραφή, Δομή, Εξαρτήματα, Τρόπος λειτουργίας, Συστημα Μετάδοσης Κίνησης, Χειρισμός, 
Επιθεώρηση, Συντήρηση, Βλάβες, Αποκατάσταση βλαβών. Προσομοίωση λειτουργίας με τη χρήση 
εφαρμογής Η/Υ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Κυκλώματα συμπιεστού και ασυμπίεστου ρευστού. Συμπεριφορά, Λειτουργία, Επιθεώρηση, Συντήρηση, 
Βλάβες, Αποκατάσταση βλαβών. Εξαρτήματα Αυτοματισμού, Ολοκληρωμένο Υδραυλικό Κύκλωμα. 
Προσομοίωση λειτουργίας με τη χρήση εφαρμογής Η/Υ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ  

Ελληνικοί και Ξενόγλωσσοι Τεχνικοί όροι και Ονομασίες ειδικότητας. Τεχνικές συμβολικής και προφορικής 
καθοδήγησης/επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας εργαζομένων της ειδικότητας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Στοιχεία της επιχείρησης, Παραγωγική και Οικονομική Λειτουργία, Κοστολόγηση υλικών, Ο Ρόλος του 
Επιχειρηματία 

Οι προτάσεις μαθημάτων και εξαμήνων που αναγράφονται παραπάνω παρουσιάζουν ενα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης-σπουδών που θα πιστοποιεί του τεχνίτες,τους χειριστές και τους τεχνικούς της εκάστοτε 
ειδικότητας με σκοπό την επαγγλεματική τους αλλα και μορφωτική και γνωστική άνοδο και εξέλιξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : «ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 

 
 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Το Επαγγελματικό Περίγραμμα έχει τον τίτλο «Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων»». Ο τίτλος αυτός 
εκφράζει κατά ένα βαθμό το αντικείμενο του επαγγέλματος, όμως δεν δίνει την εργοτοξιακή του διάσταση. 
Το επάγγελμα αυτό, σε αντιδιαστολή με τους χειρισμούς απλών κινητών μηχανημάτων καθημερινής 
χρήσης, ασκείται κατ΄έξοχήν σε εργοταξιακούς χώρους για παραγωγή συγκεκριμένου έργου. Για τους 
λόγους αυτούς ο όρος που επικρατεί στους διάφορους εργοταξιακούς χώρους άσκησης του είναι 
«Χειριστής Μηχανημάτων Έργου». Η ομάδα που ασχολήθηκε με αυτό το επαγγελματικό περίγραμμα 
πιστεύει ότι πληρέστερος τίτλος που αποδίδει το επάγγελμα αυτό και παραπέμπει στη συγκεκριμένη 
άσκησή του, πρέπει να είναι «Χειριστές Κινητών Μηχανημάτων-Μηχανημάτων Έργου». 

Η γενική περιγραφή του περιεχομένου του χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων έχει ως εξής: 

Ο χειριστής κινητού εξοπλισμού ενεργοποιεί τα διάφορα συστήματα του μηχανήματος για την παραγωγή 
συγκεκριμένου έργου, συνδέοντας τις πληροφορίες του περιβάλλοντος με τις ενδείξεις των οργάνων.Ο 
χειριστής οδηγεί, χειρίζεται, συντηρεί και μέσω του μηχανήματος παράγει έργο. 

Ο χειριστής έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και κατέχοντας τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες, 
γνωρίζει το χειρισμό και τη λειτουργία του μηχανήματος, το οποίο χειρίζεται προκειμένου να 
πραγματοποιήσει το ζητούμενο έργο.Επίσης τροφοδοτεί το μηχάνημα με τα απαραίτητα για τη 
λειτουργία του και κάνει τη στοιχειώδη καθημερινή προληπτική συντήρηση. 

Κύριο μέλημά του αποτελεί ο ασφαλής χειρισμός του μηχανήματος για τον ίδιο, τους άλλους, το ίδιο το 
μηχάνημα, τα άλλα μηχανήματα και το έργο το οποίο πρέπει καλά να γνωρίζει και να προσαρμόζει το 
χειρισμό του μηχανήματος στις επικρατούσες συνθήκες.Όλα αυτά συνδυαζόμενα δίνουν τη μέγιστη 
δυνατή απόδοση του εξοπλισμού. 

Χειρίζεται το μηχάνημα.Η βασική αυτή λειτουργία περιγράφεται από τις επί μέρους ενέργειες: οδηγεί, 
χειρίζεται επί μέρους συστήματα για την κίνηση μηχανήματος και την παραγωγή έργου, ελέγχει και 
συντηρεί. 

Με βάση την περιγραφή αυτή ξεχωρίζεται ο χειρισμός από την οδήγηση των κινητών μηχανημάτων. 

Οδηγεί χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα συστήματα του μηχανήματος – οχήματος.Οδηγεί εφαρμόζοντας 
τον ΚΟΚ τις ειδικές διατάξεις και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν το εργοτάξιο ή τον 
εργασιακό του χώρο ,εκτιμά τις συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο καλείται να λειτουργήσει και 
προβαίνει σε κατάλληλους ελιγμούς και εκτιμά τις συνθήκες σταματήματος και επανεκκίνησης του 
μηχανήματος – οχήματος. 
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Χειρίζεται τα διάφορα όργανα του μηχανήματος.Ξέρει να χειρίζεται το μηχάνημα χρησιμοποιώντας τους 
κατάλληλους διακόπτες με σκοπό να το θέσει σε λειτουργία, διαβάζει και παρακολουθεί τα διάφορα 
όργανα (λυχνίες, δείκτες, κοντέρ, ενδείξεις) για να προσαρμόζει κατάλληλα το χειρισμό τέλος σταματά και 
ξεκινά το μηχάνημα όποτε αυτός κρίνει σκόπιμο με βάση τις ανάγκες έργου και την ασφάλεια μηχανήματος 
και ανθρώπου. 

Τροφοδοτεί το μηχάνημα με τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά.Πρέπει να εφοδιάζει το μηχάνημα με τα 
απαραίτητα καύσιμα (ή άλλης μορφής ενέργεια π.χ. ηλεκτρισμό, πεπιεσμένο αέρα κλπ) προκειμένου αυτό 
να κινηθεί να προσθέτει τα αναγκαία υλικά λίπανσης (λάδια, γράσο ) προκειμένου να λειτουργούν σωστά 
τα κινούμενα μέρη να συμπληρώνει τα απαιτούμενα υγρά ψύξης (νερό, ψυκτικά υγρά) καθώς και ειδικά 
υγρά (φρένων, μπαταρίας, αντιπαγωτικά και τέλος να προσθέτει αέρα στα ελαστικά του μηχανήματος 
προκειμένου να τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

Πραγματοποιεί καθημερινή προληπτική συντήρηση και έλεγχο ανάλογα με τις απαιτήσεις του 
μηχανήματος.Κάνει οπτικό έλεγχο του μηχανήματος. Φροντίζει για την καθαριότητα των διαφόρων μερών 
(καμπίνα, σκάλες, φώτα κλπ), εντοπίζει διαρροές, βλάβες και ελλείψεις, συμπληρώνει τα δελτία ελέγχου 
μηχανήματος και ενημερώνει τους μηχανοτεχνίτες και συντηρητές για οποιαδήποτε δυσλειτουργία 
παρατηρήσει κάνει το απαραίτητο περιοδικό γρασάρισμα αναγνωρίζει πιθανές βλάβες αξιοποιώντας την 
εμπειρία του και τις βασικές μηχανολογικές του γνώσεις στα διάφορα συστήματα του μηχανήματος 
(κινητήρας, συστήματα διεύθυνσης, πέδησης, λίπανσης, μετάδοσης, κίνησης, ηλεκτρολογικά, αναρτήσεις 
κλπ). 

Δοκιμάζει ελέγχει και χρησιμοποιεί τα συστήματα ασφαλείας.Ο χειριστής είναι ο κύριος υπεύθυνος για να 
διαπιστώσει εάν το μηχάνημα είναι σε θέση να λειτουργήσει με ασφάλεια και εάν κάποιο σύστημά του έχει 
τεθεί εκτός λειτουργίας ή λειτουργεί πλημμελώς. 

Δοκιμάζει και ελέγχει τα συστήματα ασφαλείας του μηχανήματος.Πρέπει να δοκιμάζει και ελέγχει τα 
συστήματα ασφαλείας του μηχανήματος. ακόμα να δοκιμάζει τα εφεδρικά συστήματα ασφαλείας όπως και 
τα συστήματα εκτάκτου ανάγκης και τέλος να ελέγχει τα διάφορα οπτικά σήματα που αφορούν τόσο τον 
ίδιο όσο και τους διερχόμενους, για την καλή λειτουργία τους, ελέγχει τα ηλεκτρονικά όργανα εάν έχουν τις 
σωστές ενδείξεις, το φωτισμό, τα οπτικά και ακουστικά σήματα (κόρνες, φάροι κλπ). 

Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας.Να ενημερώνεται για τους γενικούς και ειδικούς κανονισμούς 
εργασίας πριν την ανάληψη του έργου (ΚΟΚ, Ειδικές διατάξεις, σημάνσεις, εσωτερικοί κανονισμοί 
ασφαλείας τηςεπιχείρησης κλπ.) να εφαρμόζει ειδικούς κανονισμούς για την προστασία άλλων 
μηχανημάτων ή οχημάτων που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο εργασίας. και κανονισμού για την 
συνεργασία με άλλα μηχανήματα. να εφαρμόζει σχολαστικά και χωρίς εξαιρέσεις όλους τους κανονισμούς 
ασφαλείας πρέπει να φορά τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (κράνος, άρβυλα, γάντια, 
μάσκες,γυαλιά, ωτασπίδες κλπ)και να προφυλάσσει τους πεζούς, τους διερχόμενους, τους συναδέλφους 
του από κάθε κίνδυνο κατά τη χρήση του μηχανήματος. 

Αναγνωρίζει τις δυνατότητες του μηχανήματος και το χειρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή.Να αναγνωρίζει και 
αφομοιώνει τις δυνατότητες και προδιαγραφές του μηχανήματος σχετικά με τις διαστάσεις, την 
ιπποδύναμη, τη χωρητικότητα, το ωφέλιμο βάρος, τις αντιμετωπιζόμενες κλίσεις, τις δυνατότητες ελιγμών, 
τις δυνατότητες κίνησης (επιτρεπόμενες κλίσεις κλπ) και της δυνατότητες παραγωγής έργου με βάση τις 
συνθήκες να συνεργάζεται με τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους τους οποίους και ενημερώνει για 
κάθε απόκλιση ή αλλαγή από τα συνηθισμένα να παίρνει πρωτοβουλία για σταμάτημα ή επανεκκίνηση 
του μηχανήματος ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του έργου. 

Αναγνωρίζει τις συνθήκες του έργου και προσαρμόζει σε αυτές το χειρισμό του.Αναγνωρίζει και επισκοπεί 
το περιβάλλον εργασίαςΝα συγκρίνει τις διαστάσεις του μηχανήματος με την έκταση του χώρου να 
εντοπίζει τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του χώρου και είναι προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση 
δύσκολων και έκτακτων καταστάσεων και τέλος να λαμβάνει σοβαρά υπόψη ταπροειδοποιητικά σήματα 
τα οποία και τα επιβεβαιώνει κατά την λειτουργία του μηχανήματος – οχήματος. 

Προσαρμόζει την λειτουργία του μηχανήματος σύμφωανα με τις δυνατότητες τις συνθήκες και τις 
απαιτήσεις του έργου. Πρέπει να προσαρμόζει την λειτουργία του μηχανήματος σύμφωνα με τις 
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προβλεπόμενες δυνατότητες και τις συνθήκες ,να προσαρμόζει τα κατάλληλα παρελκόμενα εργαλεία 
λειτουργίας(σφυρί, τσάπα, νύχι κλπ) και τον χειρισμό που αυτά απαιτούν. 

Παραδίδει σωστά το μηχάνημα.Πρέπει να παρκάρει στη σωστή θέση και με το σωστό τρόπο το μηχάνημα 
, να συμπληρώνει το δελτίο λειτουργίας του μηχανήματος (παραχθέν έργο, καταναλώσεις, ώρες 
λειτουργίας κλπ. να ενημερώνει τον επόμενο χειριστή για τις απαιτήσεις του έργου, το παραχθέν έργο 
αλλά και για οποιαδήποτε δυσλειτουργία που παρατηρήθηκε στο μηχάνημα και τέλος να καθαρίζει την 
καμπίνα του μηχανήματος. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

   Γενικές γνώσεις που περιέχουν την Ελληνική γλώσσα οσον αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, 
ομιλία τα μαθηματικά οσον αφορά πρακτική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία την φυσική Μηχανική το 
μηχανολογικό σχέδιο οσον αφορά ανάγνωση, συμβολισμοί, χρήση ,συστήματα βασικών μετρήσεων οσον 
αφορά όργανα, συσκευές, μετατροπές επίσης βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για συνενοηση με 
συναδελφους ή πελάτες απο εξωτερικό και τέλος γνώση Η/Υ όσον αφορά χειρισμός, εισαγωγή στοιχείων, 
ανεύρεση στοιχείων και τις επιπτώσεις της διάβρωσης.Ακόμα χημεία με τις ιδιότητες των μετάλλων. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Βασικές επαγγελματικές γνώσεις ο χειριστής πρέπει να γνωρίζει βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας και 
συγκεκριμένα: βασικά ηλεκτρικά συστήματα μηχανημάτων έργου, βασικοί ηλεκτρικοί αυτοματισμοί και 
ηλεκτρονικά όργανα μηχανημάτων έργου.Να έχει βασικές γνώσεις χρήσης δικτύων και συγκεκριμένα: 
δικτύων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων καυσίμων 

Να γνωρίζει τον ΚΟΚ , να έχει γνώση βασικών χαρακτηριστικών μηχανημάτων έργου ανά κατηγορία, 
ακόμα να έχει γνώσεις χειρισμών μηχανημάτων έργου και συγκεκριμένα: για τα συστήματα οδήγησης και 
τα συστήματα παραγωγής έργου ανά κατηγορία μηχανημάτων να μπορεί να χρησιμοποιεί τα τεχνικα 
βιβλία , βασικές αρχές διοίκησης έργου και τέλος να  συνεργάζεται καλά με άλλους. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις να έχει γνώση εντοπισμού βλαβών και ερμηνεία συμπτωμάτων γνώση 
απαιτήσεων συμπλήρωσης δελτίου ελέγχου και λειτουργίας μηχανήματος ,μεθόδους προσαρμογής σε 
διάφορους εργοταξιακούς χώρους .Να έχει γνώσεις μοχλών οργάνων, ενδείξεων καθως και 
προδιαγραφών αναλωσίμων και ελαστικών όπως και συστημάτων χειρισμού και προδιαγραφών 
μηχανήματος (ανά κατηγορία και είδος μηχανημάτων).Επίσης  γνώση τεχνικών συμπλήρωσης 
αναλωσίμων ,γνώση ειδικών κανονισμών ασφάλειας και συντήρησης μηχανημάτων έργου εξειδικευμένα 
για το επίπεδο του χειριστού .  

Πρέπει να ξέρει την διαδικασία εκκίνησης – επανεκκίνησης ανάλογα με το είδος του μηχανήματος να 
μπορεί να διαβάζει το εγχειρίδιου του κατασκευαστή (manual) να μπορεί να εκτιμήσει τις πραγατικές 
συνθήκες να έχει γνώση των συστημάτων ασφάλειας ανά κατηγορία και είδος μηχανήματος καθώς και 
γνώση διαδικασίας δοκιμών και ελέγχων. 

 Γνώση παθητικών συστημάτων ασφάλειας μηχανημάτων έργου , ειδικές γνώσεις προστασίας 
περιβάλλοντος που αφορούν την λειτουργία των μηχανημάτων έργου και τέλος  τεχνικές γνώσεις που 
εξειδικεύονται ανάλογα με το είδος του μηχανήματος. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δεξιότητες επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, δεξιότητα ανάγνωσης, υπολογιστική δεξιότητα, δεξιότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών, κριτική σκέψη, κρίση και λήψη αποφάσεων, δεξιότητα διαχείρισης χρόνου, 
δεξιότητα αφομοίωσης ξένης ορολογίας. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητες όπως όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή), ικανότητα γραφής , ικανότητα ομιλίας, 
ικανότητα ακρόασης, αντιληπτική ικανότητα, καλή μνήμη, ικανότητα συγκέντρωσης αυτοσυγκέντρωσης, 
ικανότητα προσαρμογής, ικανότητα συνεργασίας, και ένταξης σε ομάδα. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Βασικό στοιχείο αποτελεί η σημαντική και για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, προϋπηρεσία που 
πρέπει να έχει ως βοηθός, πριν αναλάβει τα καθήκοντα του χειριστού. Η προϋπηρεσία αυτή πρέπει να 
συναρτάται με το είδος του μηχανήματος , την ιπποδύναμη και την εξειδικευμένη παραγωγή έργου 
Προτείνουμε τις εξής διαδρομές: 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Α – ΒΟΗΘΟΣ 

α) Υποχρεωτική εκπαίδευση, συνεχιζόμενη κατάρτιση στο αντικείμενο 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Β – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

α) Υποχρεωτική Εκπαίδευση, προϋπηρεσία ως Βοηθός 600-1000 ημερομίσθια, (ανάλογα με την 
ιπποδύναμη των μηχανημάτων) και εξετάσεις στο ΥΠΑΝ για την απόκτηση της άδειας. 

β) Υποχρεωτική Εκπαίδευση, προϋπηρεσία ως Βοηθός 500-900 ημερομίσθια, (ανάλογα με την 
ιπποδύναμη των μηχανημάτων), πιστοποιημένη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, διάρκειας 100 
ωρών τουλάχιστον, όπως αυτή οριστεί από τις Εθνικές Αρχές και εξετάσεις στο ΥΠΑΝ για την απόκτηση 
της άδειας. 
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γ) Υποχρεωτική Εκπαίδευση, πιστοποιημένη Αρχική Κατάρτιση (επίπεδο 1) αντίστοιχης ειδικότητας 
προϋπηρεσία 300-800 ημερομίσθια, (ανάλογα με την ιπποδύναμη των μηχανημάτων) και εξετάσεις στο 
ΥΠΑΝ για την απόκτηση της άδειας. 

δ) Πτυχίο ειδικότητας μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού τομέα ή κατεύθυνσης των ΤΕΛ ή ΤΕΕ Β κύκλου ή 
ΕΠΑΛ ή ισότιμων τίτλων, προϋπηρεσία 200-330 ημερομίσθια (ανάλογα με την ιπποδύναμη των 
μηχανημάτων) και εξετάσεις στο ΥΠΑΝ για την απόκτηση της άδειας. 

ε) Πτυχίο ειδικότητας μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού τομέα, κλάδου ή κατεύθυνσης των ΤΕΣ ή ΤΕΕ Α 
κύκλου ή ΕΠΑΣ ή ισότιμων τίτλων, προϋπηρεσία 200-330 ημερομίσθια (ανάλογα με την ιπποδύναμη των 
μηχανημάτων )και εξετάσεις στο ΥΠΑΝ για την απόκτηση της άδειας. 

στ) Δίπλωμα Μεταδευτεροβάθμιας Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αντίστοιχης ή παρεμφερούς 
ειδικότητας, προϋπηρεσία 150-280 ημερομίσθια (ανάλογα με την ιπποδύναμη των μηχανημάτων) και 
εξετάσεις στο ΥΠΑΝ για την απόκτηση της άδειας. 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Παρακάτω παραθέτω προτάσεις βελτίωσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων της ειδικότητας 
«Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων»  με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων, συνθηκών εργασίας 
,αλλα και επγαγλεματικής ανόδου και εξέλιξης των  απασχλούμενων στον τομέα αυτό.  

   Οι προτάσεις χωρίζονται σε μαθήματα δύο εξαμήνων και συγκεκριμένα  μαθήματα που τα 
περιγράμματα τους  όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω  θα βοηθήσουν την επαγγελμτική εξέλιξη των 
εργαζομένων επιπ΄λεον πριτείνεται και τρίτο εξάμηνο που θα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση. 

   Για το πρώτο εξάμηνο σπουδών προτείνεται η διδασκαλία Μαθηματικών όπως η πρακτική αριθμιτική 
,η άλγεβρα και η παραστατική γεωμετρία ,σαν επόμενο βήμα προτείνουμε την διδασκαλία φυσικής με 
επίκετρο τις μονάδες μέτρησης , τα συστήματα βασικών μετρήσεων  ,βασικές αρχές μηχανικής 
,ρευστομηχανικής ,θερμοδυναμικής πίεση ατμών ακόμα βασικές αρχές ηλεκτρολογίας όπου 
περιλαμβάνονται κυκλώματα, κινητήρες ,αυτοματισμοί και γειώσεις κυκλωμάτων .Επίσης προτείνεται η 
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βασική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 'οπως ο χειρισμός διαδικτύου, κειμενογράφου και 
υπολογιστικών φύλλων.Η μηχανουργική τεχνολογία με την χρήση εργαλείων χειρός και οργάνων 
μέτρησης, ο ΚΟΚ με τους κανονισμόυς οδικής κυκλοφορίας καιδιατάξεων και χωροταξία χώρου 

Θεωρία πάνω στα πλοία όπως η δομή πλοίου, βοηθητικά συστήματα πλοίου κα.Η προστασία του 
περιβάλλοντος  θέματα πρόληψης ρύπανσης ,διαχείρηση απορριμάτων και νομοθεσία προστασίας 
περιβάλλοντος και τέλος για το πρώτο εξάμηνο η υγεία και ασφάλεια εργαζομένων μετα μέσα ατομικής 
προστασίας και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, ειδικά θέματα ασφάλειας στην 
ειδικότητα. 

Για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών  πρτείνεται η διδασκαλία στα  οχήματα και μηχανισμοί ανύψωσης 
όπου θα διδάσκονται τα είδη οχημάτων ,ανάλυση μηχανισμών και διατάξεων οχημάτων ανύψωσης 
φορτίων και καλαθοφόρου οχήματος και τεχνικές ανύψωσης και χειρισμού φορτίων, αμέσως μετά έχουμε 
τα συστήματα ανάρτησης και υλικά πρόσδεσης που περιλαμβάνει σχοινιά, συρματόσχοινα, σαμπάνια, 
τροχαλίες, γάντζοι,τις προδιαγραφές, τους τρόπος χρήσης και  εφαρμογής, τις αντοχές.Τα  σημεία 
ελέγχου, φθορές και την συτήρηση.Ακόμα  μηχανές εσωτερικής καύσης που θα περιλαμβάνουν 
περιγραφή, δομή, εξαρτήματα, τρόπος λειτουργίας, συστημα μετάδοσης κίνησης, χειρισμός, επιθεώρηση, 
συντήρηση, βλάβες, αποκατάσταση βλαβών. 

Επίσης ηλεκτρικές μηχανές που περιλμβάνουν  περιγραφή, δομή, εξαρτήματα, τρόπος λειτουργίας, 
συστημα μετάδοσης κίνησης, χειρισμός, επιθεώρηση, συντήρηση, βλάβες, αποκατάσταση βλαβών.¨Ενα 
ακόμα μάθημα που προτείνεται ειναι τα Υδραυλικά κυκλώματα  με περιεχόμενο Κυκλώματα συμπιεστού 
και ασυμπίεστου ρευστού ,την συμπεριφορά, λειτουργία, επιθεώρηση, συντήρηση, βλάβες, 
αποκατάσταση βλαβών και εξαρτήματα Αυτοματισμού, Ολοκληρωμένο Υδραυλικό Κύκλωμα. 
Προσομοίωση λειτουργίας με τη χρήση εφαρμογής Η/Υ.Οι τεχνικές επικοινωνίας ομάδας ειδικότητας που 
αφορούν  Ελληνικοί και Ξενόγλωσσοι Τεχνικοί όροι και Ονομασίες ειδικότητας. Τεχνικές συμβολικής και 
προφορικής καθοδήγησης/επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας εργαζομένων της ειδικότητας 
.Επίσης σαςν μάθημα περιλαμβάνεται οι εφαρμογές σε Η/Υ με την παρουσίαση Εφαρμογών Η/Υ 
σχετικών με την Ειδικότητα και τέλος Στοιχεία οικονομκής επιχειρήσεων που περιλαμβάνει τα Στοιχεία της 
επιχείρησης, Παραγωγική και Οικονομική Λειτουργία, Κοστολόγηση υλικών. 

 

Αναλυτικότερα τα μαθήματα περιλαμβάνουν: 

Α΄ εξάμηνο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Είδη οχημάτων. Ανάλυση μηχανισμών και διατάξεων οχημάτων ανύψωσης φορτίων και καλαθοφόρου 
οχήματος. Τεχνικές ανύψωσης και χειρισμού φορτίων. Ασφαλής Διακίνηση φορτίων. Επιθεώρηση και 
συντήρηση ανυψωτικών μηχανισμών. Επισκευή βασικών βλαβών 

ΣΧΕΔΙΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Σχοινιά, συρματόσχοινα, σαμπάνια, τροχαλίες, γάντζοι. Προδιαγραφές, τρόπος χρήσης, εφαρμογής, 
αντοχές. Σημεία Έλεγχου, φθορες, συντήρηση. 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ  

Περιγραφή, Δομή, Εξαρτήματα, Τρόπος λειτουργίας, Συστημα Μετάδοσης Κίνησης, Χειρισμός, 
Επιθεώρηση, Συντήρηση, Βλάβες, Αποκατάσταση βλαβών. Προσομοίωση λειτουργίας με τη χρήση 
εφαρμογής Η/Υ 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ  

Περιγραφή, Δομή, Εξαρτήματα, Τρόπος λειτουργίας, Συστημα Μετάδοσης Κίνησης, Χειρισμός, 
Επιθεώρηση, Συντήρηση, Βλάβες, Αποκατάσταση βλαβών. Προσομοίωση λειτουργίας με τη χρήση 
εφαρμογής Η/Υ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
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Κυκλώματα συμπιεστού και ασυμπίεστου ρευστού. Συμπεριφορά, Λειτουργία, Επιθεώρηση, Συντήρηση, 
Βλάβες, Αποκατάσταση βλαβών. Εξαρτήματα Αυτοματισμού, Ολοκληρωμένο Υδραυλικό Κύκλωμα. 
Προσομοίωση λειτουργίας με τη χρήση εφαρμογής Η/Υ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ  

Ελληνικοί και Ξενόγλωσσοι Τεχνικοί όροι και Ονομασίες ειδικότητας. Τεχνικές συμβολικής και προφορικής 
καθοδήγησης/επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας εργαζομένων της ειδικότητας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Στοιχεία της επιχείρησης, Παραγωγική και Οικονομική Λειτουργία, Κοστολόγηση υλικών, Ο Ρόλος του 
Επιχειρηματία 

 

Β΄ Εξάμηνο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Είδη οχημάτων. Ανάλυση μηχανισμών και διατάξεων οχημάτων ανύψωσης φορτίων και καλαθοφόρου 
οχήματος. Τεχνικές ανύψωσης και χειρισμού φορτίων. Ασφαλής Διακίνηση φορτίων. Επιθεώρηση και 
συντήρηση ανυψωτικών μηχανισμών. Επισκευή βασικών βλαβών 

ΣΧΕΔΙΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Σχοινιά, συρματόσχοινα, σαμπάνια, τροχαλίες, γάντζοι. Προδιαγραφές, τρόπος χρήσης, εφαρμογής, 
αντοχές. Σημεία Έλεγχου, φθορες, συντήρηση. 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

Περιγραφή, Δομή, Εξαρτήματα, Τρόπος λειτουργίας, Συστημα Μετάδοσης Κίνησης, Χειρισμός, 
Επιθεώρηση, Συντήρηση, Βλάβες, Αποκατάσταση βλαβών. Προσομοίωση λειτουργίας με τη χρήση 
εφαρμογής Η/Υ 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ  

Περιγραφή, Δομή, Εξαρτήματα, Τρόπος λειτουργίας, Συστημα Μετάδοσης Κίνησης, Χειρισμός, 
Επιθεώρηση, Συντήρηση, Βλάβες, Αποκατάσταση βλαβών. Προσομοίωση λειτουργίας με τη χρήση 
εφαρμογής Η/Υ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Κυκλώματα συμπιεστού και ασυμπίεστου ρευστού. Συμπεριφορά, Λειτουργία, Επιθεώρηση, Συντήρηση, 
Βλάβες, Αποκατάσταση βλαβών. Εξαρτήματα Αυτοματισμού, Ολοκληρωμένο Υδραυλικό Κύκλωμα. 
Προσομοίωση λειτουργίας με τη χρήση εφαρμογής Η/Υ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ  

Ελληνικοί και Ξενόγλωσσοι Τεχνικοί όροι και Ονομασίες ειδικότητας. Τεχνικές συμβολικής και προφορικής 
καθοδήγησης/επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας εργαζομένων της ειδικότητας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Στοιχεία της επιχείρησης, Παραγωγική και Οικονομική Λειτουργία, Κοστολόγηση υλικών, Ο Ρόλος του 
Επιχειρηματία 

Οι προτάσεις μαθημάτων και εξαμήνων που αναγράφονται παραπάνω παρουσιάζουν ενα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης-σπουδών που θα πιστοποιεί του τεχνίτες,τους χειριστές και τους τεχνικούς της εκάστοτε 
ειδικότητας με σκοπό την επαγγλεματική τους αλλα και μορφωτική και γνωστική άνοδο και εξέλιξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Με βάση την έρευνα που έκανα και τις πληροφορίες που συνέλεξα  κατέληξα στα παρακάτω 
συμπεράσματα που αφορούν τις πιστοποιήσης ιδιωτικών φορέων .Για όλες τις παραπάνω ειδκότητες  θα 
πρέπει οι υποψήφιοι να  τήρουν τις προυποθέσεις  των επαγγελματικών  καθηκόντων  των γενικών και 
επαγγελματικών γνώσεων , δεξιοτήτων καθώς και των προτεινόμενων διαδρομών για την απόκτηση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

 

Εξετάσα δύο ιδιωτικές εταιρείες (φορείς) πιστοποίησης την TUV HELLAS και την VELLUM GLOBAL . 
Απο αυτές επέλεξα την TUV HELLAS για να εξετάσω τον τρόπο που αξιολογεί , ελέγχει και κατεπέκταση 
πιστοποιεί τους υποψηφίους της εκάστοτε ειδικότητας. 

 

1) Τεχνίτης Ελασματούργος 

Θεωρητική εξέταση 

Η Θεωρητική εξέταση είναι γραπτή και διαρκεί 45’ (λεπτά). Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται 
τα 10 λεπτά που δίνονται στους εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμάτων και την υποβολή 
διευκρινιστικών ερωτή-σεων. 

Περιλαμβάνει την υποβολή 30 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, που βαθμολογούνται ισάξια. 

 

Πρακτική εξέταση 

Η Πρακτική εξέταση εστιάζει στην επιβεβαίωση της τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου στην 
πράξη, δηλα-δή αξιολογεί καταστάσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του. Διαρκεί 2 ώρες. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται τα 10 λεπτά που δίνονται στους 
εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμά-των και την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων. 

 

Ο εξεταστής/εξεταστές βρίσκονται στον χώρο και παρακολουθούν τον εξεταζόμενο σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης ώστε να αξιολογούν τόσο την προετοιμασία όσο την εκτέλεση και το τελικό 
αποτέλεσμα καθώς και τη χρήση ΜΑΠ. Κάθε εξεταστής παρακολουθεί μέχρι 4 εξεταζόμενους 
σε κάθε εξέταση. H εργασία του τεχνίτη TÜV HELLAS (πρακτική εξέταση) θα πρέπει να 
ακολουθεί τις απαιτήσεις της κατασκευής, όπως αυτές θα προσδιοριστούν στην εκφώνηση της 
άσκησης. 

 

            Κάθε εξεταζόμενος υποχρεούται να έχει μαζί του παπούτσια ασφαλείας. 

 

2) Τεχνίτης Σωληνουργός 

Θεωρητική εξέταση 

Η Θεωρητική εξέταση είναι γραπτή και διαρκεί 45’ (λεπτά). Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται 
τα 10 λεπτά που δίνονται στους εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμάτων και την υποβολή 
διευκρινιστικών ερωτή-σεων. 

Περιλαμβάνει την υποβολή 30 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, που βαθμολογούνται ισάξια. 

 

Πρακτική εξέταση 
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Η Πρακτική εξέταση εστιάζει στην επιβεβαίωση της τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου στην 
πράξη, δηλα-δή αξιολογεί καταστάσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του. Διαρκεί 2 ώρες. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται τα 10 λεπτά που δίνονται στους 
εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμά-των και την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων. 

 

Ο εξεταστής/εξεταστές βρίσκονται στον χώρο και παρακολουθούν τον εξεταζόμενο σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης ώστε να αξιολογούν τόσο την προετοιμασία όσο την εκτέλεση και το τελικό 
αποτέλεσμα καθώς και τη χρήση ΜΑΠ. Κάθε εξεταστής παρακολουθεί μέχρι 4 εξεταζόμενους 
σε κάθε εξέταση. H εργασία του τε-χνίτη Σωληνουργού TÜV HELLAS (πρακτική εξέταση) θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κατασκευής, όπως αυτές θα προσδιοριστούν στην 
εκφώνηση της άσκησης. 

 

Κάθε εξεταζόμενος υποχρεούται να έχει μαζί του παπούτσια ασφαλείας. 

 

 

3) Τεχνίτης Εργαλειομηχανών 

Θεωρητική εξέταση 

Η Θεωρητική εξέταση είναι γραπτή και διαρκεί 45’ (λεπτά). Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται 
τα 10 λεπτά που δίνονται στους εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμάτων και την υποβολή 
διευκρινιστικών ερωτή-σεων. 

Περιλαμβάνει την υποβολή 40 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, που βαθμολογούνται ισάξια. 

 

Πρακτική εξέταση 

Η Πρακτική εξέταση εστιάζει στην επιβεβαίωση της τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου στην 
πράξη, δηλα-δή αξιολογεί καταστάσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του στην ειδικότητα που έχει αιτηθεί, δηλαδή μόνωση σε πλοίο ή σε κτίριο. Διαρκεί 2 
ώρες. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται τα 10 λεπτά που δίνονται στους εξεταζόμενους για την 
ανάγνωση των θεμάτων και την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων. 

 

Ο εξεταστής/εξεταστές βρίσκονται στον χώρο και παρακολουθούν τον εξεταζόμενο σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης ώστε να αξιολογούν τόσο την προετοιμασία όσο την εκτέλεση και το τελικό 
αποτέλεσμα καθώς και τη χρήση ΜΑΠ. Κάθε εξεταστής παρακολουθεί μέχρι 4 εξεταζόμενους 
σε κάθε εξέταση. H εργασία του τε-χνίτη TÜV HELLAS (πρακτική εξέταση) θα πρέπει να 
ακολουθεί τις απαιτήσεις της κατασκευής, όπως αυτές θα προσδιοριστούν στην εκφώνηση της 
άσκησης. 

 

Κάθε εξεταζόμενος υποχρεούται να έχει μαζί του παπούτσια ασφαλείας. 
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4) Τεχνίτης Μονωτής 

 

Θεωρητική εξέταση 

Η Θεωρητική εξέταση είναι γραπτή και διαρκεί 45’ (λεπτά). Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται 
τα 10 λεπτά που δίνονται στους εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμάτων και την υποβολή 
διευκρινιστικών ερωτή-σεων. 

Περιλαμβάνει την υποβολή 40 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, που βαθμολογούνται ισάξια. 

 

Πρακτική εξέταση 

Η Πρακτική εξέταση εστιάζει στην επιβεβαίωση της τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου στην 
πράξη, δηλα-δή αξιολογεί καταστάσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του στην ειδικότητα που έχει αιτηθεί, δηλαδή μόνωση σε πλοίο ή σε κτίριο. Διαρκεί 2 
ώρες. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται τα 10 λεπτά που δίνονται στους εξεταζόμενους για την 
ανάγνωση των θεμάτων και την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων. 

Ο εξεταστής/εξεταστές βρίσκονται στον χώρο και παρακολουθούν τον εξεταζόμενο σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης ώστε να αξιολογούν τόσο την προετοιμασία όσο την εκτέλεση και το 
τελικό αποτέλεσμα καθώς και τη χρήση ΜΑΠ. Κάθε εξεταστής παρακολουθεί μέχρι 4 
εξεταζόμενους σε κάθε εξέταση. H εργασία του τε-χνίτη TÜV HELLAS (πρακτική εξέταση) θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κατασκευής, όπως αυτές θα προσδιοριστούν στην 
εκφώνηση της άσκησης. 

 

Κάθε εξεταζόμενος υποχρεούται να έχει μαζί του φόρμα και παπούτσια εργασίας, καθώς 
και τα απαραί-τητα εργαλεία της εργασίας του. 

 

5) Τεχνίτης Καθαρισμού  Μετάλλων 

Θεωρητική εξέταση 

Η Θεωρητική εξέταση είναι γραπτή και διαρκεί 45’ (λεπτά). Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται 
τα 10 λεπτά που δίνονται στους εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμάτων και την υποβολή 
διευκρινιστικών ερωτή-σεων. 

Περιλαμβάνει την υποβολή 30 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, που βαθμολογούνται ισάξια. 

 

Πρακτική εξέταση 

Η Πρακτική εξέταση εστιάζει στην επιβεβαίωση της τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου στην 
πράξη, δηλαδή αξιολογεί καταστάσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του. Διαρκεί 40 λεπτά. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται τα 10 λεπτά που δίνονται στους 
εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμά-των και την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων. 

 

Ο εξεταστής/εξεταστές βρίσκονται στον χώρο και παρακολουθούν τον εξεταζόμενο σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης ώστε να αξιολογούν τόσο την προετοιμασία όσο την εκτέλεση και το 
τελικό αποτέλεσμα καθώς και τη χρήση ΜΑΠ. Κάθε εξεταστής παρακολουθεί μέχρι 4 
εξεταζόμενους σε κάθε εξέταση. H εργασία του τε-χνίτη TÜV HELLAS (πρακτική εξέταση) θα 
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πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κατασκευής, όπως αυτές θα προσδιοριστούν στην 
εκφώνηση της άσκησης. 

 

 Κάθε εξεταζόμενος υποχρεούται να έχει μαζί του παπούτσια ασφαλείας. 

 

 

6) Τεχνίτης Ξυλουργός 

Θεωρητική εξέταση 

Η Θεωρητική εξέταση είναι γραπτή και διαρκεί 45’ (λεπτά). Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται 
τα 10 λεπτά που δίνονται στους εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμάτων και την υποβολή 
διευκρινιστικών ερωτή-σεων. 

Περιλαμβάνει την υποβολή 30 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, που βαθμολογούνται ισάξια. 

 

 Πρακτική εξέταση 

Η Πρακτική εξέταση εστιάζει στην επιβεβαίωση της τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου στην 
πράξη, δηλα-δή αξιολογεί καταστάσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του. Διαρκεί 1,5 ώρα (90 λεπτά). Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται τα 10 λεπτά που δίνονται 
στους εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμάτων και την υποβολή διευκρινιστικών 
ερωτήσεων. 

Ο εξεταστής/εξεταστές βρίσκονται στον χώρο και παρακολουθούν τον εξεταζόμενο σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης ώστε να αξιολογούν τόσο την προετοιμασία όσο την εκτέλεση και το 
τελικό αποτέλεσμα καθώς και τη χρήση ΜΑΠ. Κάθε εξεταστής παρακολουθεί μέχρι 4 
εξεταζόμενους σε κάθε εξέταση. H εργασία του τε-χνίτη TÜV HELLAS (πρακτική εξέταση) θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κατασκευής, όπως αυτές θα προσδιοριστούν στην 
εκφώνηση της άσκησης. 

 

Κάθε εξεταζόμενος υποχρεούται να έχει μαζί του παπούτσια ασφαλείας. 

 

 

7) Τεχνικός Συγκολλήσεων 

Θεωρητική εξέταση 

Θεωρητική εξέταση είναι γραπτή και διαρκεί 45’ (λεπτά). Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται τα 
10 λεπτά που δίνονται στους εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμάτων και την υποβολή 
διευκρινιστικών ερωτή-σεων. 

Περιλαμβάνει την υποβολή 30 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, που βαθμολογούνται ισάξια. 

 

Πρακτική εξέταση 

Η Πρακτική εξέταση εστιάζει στην επιβεβαίωση της τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου στην 
πράξη, δηλαδή αξιολογεί καταστάσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του στην ειδικότητα που έχει αιτηθεί, δηλαδή Συγκόλληση τήξης ηλεκτρικού τόξου με 
επενδεδυμένα ηλεκτρόδια ή Συγκόλληση τήξης ηλεκτρικού τόξου με σύρμα MIG–MAG ή 
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TIG. Διαρκεί 2 ώρες. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται τα 10 λεπτά που δίνονται στους 
εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμάτων και την υποβολή διευκρινιστικών ερωτή-σεων. 

Ο εξεταστής/εξεταστές βρίσκονται στον χώρο και παρακολουθούν τον εξεταζόμενο σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης ώστε να αξιολογούν τόσο την προετοιμασία όσο την εκτέλεση και το 
τελικό αποτέλεσμα καθώς και τη χρήση ΜΑΠ. Κάθε εξεταστής παρακολουθεί μέχρι 4 
εξεταζόμενους σε κάθε εξέταση. H εργασία του τεχνίτη TÜV HELLAS (πρακτική εξέταση) θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κατασκευής, όπως αυτές θα προσ-διοριστούν στην 
εκφώνηση της άσκησης. 

 

Κάθε εξεταζόμενος υποχρεούται να έχει μαζί του παπούτσια ασφαλείας. 

 

8) Τεχνίτης Ψυκτικός   

Θεωρητική εξέταση 

Η Θεωρητική εξέταση είναι γραπτή. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται τα 10 λεπτά που δίνονται 
στους εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμάτων και την υποβολή διευκρινιστικών 
ερωτήσεων. 

 

Πρακτική εξέταση 

Η Πρακτική εξέταση εστιάζει στην επιβεβαίωση της τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου στην 
πράξη, δηλα-δή αξιολογεί καταστάσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται τα 10 λεπτά που δίνονται στους εξεταζόμενους για την 
ανάγνωση των θεμάτων και την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων. 

Ο εξεταστής/εξεταστές βρίσκονται στον χώρο και παρακολουθούν τον εξεταζόμενο σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης ώστε να αξιολογούν τόσο την προετοιμασία όσο την εκτέλεση και το 
τελικό αποτέλεσμα καθώς και τη χρήση ΜΑΠ. Κάθε εξεταστής παρακολουθεί μέχρι 4 
εξεταζόμενους σε κάθε εξέταση. H εργασία του Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων TÜV 
HELLAS (πρακτική εξέταση) θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της εκφώνησης της 
άσκησης. 

 

Κάθε εξεταζόμενος υποχρεούται να έχει μαζί του παπούτσια ασφαλείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Φτάνοντας στο τέλος της πτυχιακής αυτής εργασίας είδαμε και αναλύσαμε για συγκεκριμένες 
ειδικότητες της Ναυτικοεπισκευαστικής ζώνης το τί αφορά η κάθε ειδικότητα , τι απαιτήσεις έχει, 
τι απαιτεί απο τον εργαζόμενο για την σωστή αλλα και ασφαλή ολκλήρωση της κάθε εργασίας  
,τις ανάγκες τόσο σε εκπαιδευτικό και γνωστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υλικών και 
μηχανημάτων που χρειάζονται για την ολοκλήρωσή τους. 

 

Είδαμε τις ικανότητες, τις δεξιότητες ,τις γνώσεις τόσο βασικές όσο και πιο εξειδικευμένες για τις 
ανάγκες κάθε ειδικότητας καθώς και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο που πρέπει να υπάρχει για την 
απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

 

Αυτό που συμπαιράναμε και προτείνουμε είναι η ένταξει αυτών των επαγγελμάτων στην 
σύγχρονη εποχή, δηλαδή των εξυγχρονισμό αυτών των κατηγοριών με υποχρεωτική διδασκαλία 
ή υποχρεωτική εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας και ορολογίας λόγο της αυξανόμενης ζήτησης 
ξένων επιχειρήσεων που στρέφονται προς την Ελλάδα για εργατικό δυναμικό .Επίσης την 
υποχρεωτική εκπαίδευση πάνω στις νέες τεχνολογίες όπως ειναι εκμάθηση ηλέκτρονικών 
υπολογιστών και η λειτουργία τους .Όπως για παράδειγμα  η  χρήση του διαδικτύου με τον 
τεράστιο όγκο πληροφοριών που διαθέτει ,η επικοινωνία με συναδέλφους αλλα και συνεργάτες  
σε μακρινή απόσταση και η λειτουργία εφαρμογών και προγρμμάτων που διευκολήνουν την 
αντιμετώπιση προβλημάτων αλλα και να φέρουνε εις πέρας τις εργασίες τους. 

Τέλος η υποχρεωτική ένταξει της διάβρωσης μετάλλων σε όλες τις ειδικότητες που λόγο του 
χώρου εργασίας που απασχολόυνται αλλα και των συνθηκων που επικρατούν όπως ειναι η 
υγρασία αποτελούν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του αποτελέσματος της εργασίας. 

 

Επίσης στο τέλος κάθε ειδικότητας προτείναμε ορισμένες μετεκπαιδεύσεις- μαθήματα μαζί με τα 
προτεινόμενα περιγράμματα τους που χωρίζονται σε μαθήματα των δύο 'η τριών εξαμήνων και 
ενός τρίτου ή τετάρτου πρακτικής άσκησης που  θα βοηθήσουν στην επαγγελματική εξέλιξη των 
εργαζομένων αλλα και προσωπική τους πρόοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

1) Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς   http://www.olp.gr/el/services/exip-ploiwn/item/175-
naypigoepiskeyastiki-zoni 

2) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς    
http://www.pcci.gr/evep/shared/index.jsp?context=101 

3) Ελληνική Εταιρεία Συγκολλήσεων http://hwelda.com/  

4) Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγλεματικού Προσανατολισμού 
http://www.eoppep.gr/index.php/el/  

5) Ιδιοτικοί φορείς πιστοποίησης 

• Tuv Hellas  https://www.tuv-nord.com/gr/el/pistopoiisi/pistopoiisi-prosopon 

• Vellum Global Educational Services    
http://www.vellum.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=58 
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