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Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Υπουργείο Εργαςίασ, 
Γενικι Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ 
Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Γενικι Γραμματεία Διαχείριςθσ 
Νίκθσ 4 Κοινοτικϊν & Άλλων Ρόρων 
GR 105 63 Ακινα Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ 
 Συγχρθματοδοτοφμενων Ενεργειϊν 

Ρλθροφορίεσ: από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
http://www.voucher.gov.gr  Κοραι 4 

 GR 102 48 Ακινα 

ΟΚΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ τθσ αρ. πρωτ. ΤΕΕ 36888/1.10.2012 

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

για ςυμμετοχι ςτθ δράςθ με τίτλο 

«Κατάρτιςθ με επιχοριγθςθ (Training Voucher) 
ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Βϋ τθσ οικονομίασ 

με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ» 

*κωδ. ΟΡΣ 374743 & 374744] 

(αρ. Ρρωτ.Τ.Ε.Ε.: 38027/19.10.2012 – ΑΔΑ: Β43Ξ46Ψ842-5Ν) 

Απευκφνεται ςε: 

1. Ανζργουσ Τεχνίτεσ & Διπλ. Μθχανικοφσ του παραγωγικοφ τομζα Βϋ τθσ οικονομίασ 

2. ΚΕΚ, πιςτοποιθμζνα από το ΕΚΕΡΛΣ ςτο Κ.Ρ. «Επαγγζλματα Τεχνικά & Μεταφορϊν» 

Υποβολι Αιτιςεων: ςτθν ιςτοςελίδα www.voucher.gov.gr 

Άνεργοι: ζωσ τθν 14θ Iανουαρίου 2013 
ΚΕΚ: ζωσ τθν 21θ Λουνίου 2013 

Διάρκεια Υλοποίθςθσ: ζωσ τθν 22α Σεπτεμβρίου 2014 

Ρροχπολογιςμόσ: 30.576.000€ 

Χρθματοδότθςθ: ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007–2013», με 
πόρουσ τθσ Ελλάδασ & τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
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Ρεριεχόμενα 

 

Σφνοψθ τθσ Ρρόςκλθςθσ 

Συντομογραφίεσ 

Κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ 

1. ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

1.1 Οριςμοί 

1.2 Σκοπόσ τθσ δράςθσ 

1.3 Σφντομθ περιγραφι τθσ δράςθσ 

1.3.1 Αντικείμενο τθσ δράςθσ 

1.3.2 Αντικείμενα Κατάρτιςθσ 

1.3.3 Μθτρϊο ΚΕΚ 

1.3.4 Μθτρϊο Ωφελουμζνων 

1.3.5 Υλοποίθςθ τθσ δράςθσ – Σφςτθμα επιταγϊν Κατάρτιςθσ (training voucher) 

1.3.6 Ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων 

1.4 Φορείσ εμπλεκόμενοι ςτθ δράςθ 

1.4.1 Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (ΤΕΕ) 

1.4.2 Ειδικι Υπθρεςία Συγχρθματοδοτοφμενων Ενεργειϊν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ & Ρρόνοιασ 

1.4.3 Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ» (ΕΥΔ ΕΡΑΝΑΔ) 

1.5 Διάρκεια τθσ δράςθσ 

1.6 Ρροχπολογιςμόσ – Γεωγραφικι Κατανομι Ρόρων 

1.7 Γενικοί όροι 

2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΛ – ΜΘΤΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων 

2.2 Υποβολι Αίτθςθσ Συμμετοχισ - Δικαιολογθτικϊν 

2.3 Κριτιρια επιλογισ – Μοριοδότθςθ 

2.3.1 Κριτιρια επιλογισ – Μοριοδότθςθ Τεχνιτϊν 

2.3.2 Κριτιρια επιλογισ – Μοριοδότθςθ Διπλωματοφχων Μθχανικϊν 

2.4 Διαδικαςία επιλογισ – Κατάρτιςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων  

2.5 Διαγραφι Ωφελοφμενου - Τροποποίθςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων 

2.6 Δθμοςιοποίθςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων 
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3. ΡΑΟΧΟΛ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ - ΜΘΤΩΟ ΚΕΚ  

3.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ 

3.2 Υποβολι Αίτθςθσ Συμμετοχισ – Δθλϊςεισ Επιχειριςεων/Φορζων Ρρακτικισ 

Άςκθςθσ 

3.3 Διαδικαςία Εγγραφισ - Κατάρτιςθ Μθτρϊου ΚΕΚ 

3.4 Διαγραφι ΚΕΚ – Τροποποίθςθ Μθτρϊου ΚΕΚ 

3.5 Δθμοςιοποίθςθ Μθτρϊου ΚΕΚ – Στοιχείων ΚΕΚ 

3.6 Δθμοςιοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ από τα ΚΕΚ 

4. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ 

4.1 Ρεριεχόμενο Κατάρτιςθσ 

4.2 Αντικείμενα Κατάρτιςθσ και Κεματικζσ Ενότθτεσ  

4.3 Κεματικζσ Ενότθτεσ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων – Εκπαιδευτικι Φλθ  

5. ΟΟΛ ΡΑΟΧΘΣ ΤΘΣ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ – ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΛ ΟΟΛ 

5.1 Διδακτζα Φλθ – Τεχνικζσ εκπαίδευςθσ 

5.2 Συμμετζχοντεσ ςε Τμιμα / Ρρόγραμμα Κατάρτιςθσ 

5.3 Εκπαιδευτζσ 

5.4 Διάρκεια - Ωρεσ Λειτουργίασ Τμιματοσ / Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ 

5.5 Υποδομζσ Κατάρτιςθσ 

5.6 Ρρακτικι Άςκθςθ – Προι υλοποίθςθσ 

5.7 Υποχρεϊςεισ κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ 

5.7.1 Υποχρεϊςεισ Ωφελουμζνων 

5.7.2 Υποχρεϊςεισ ΚΕΚ 

5.8 Αξιολόγθςθ Ωφελουμζνων 

5.9 Διοίκθςθ Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ 

6. ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΛΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ (TRAINING VOUCHER) - ΟΟΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ 

6.1 Γενικοί κανόνεσ 

6.2 Επιταγι Κατάρτιςθσ (Training Voucher) 

6.2.1 Στοιχεία και Οικονομικι αξία τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ 

6.2.2 Κόςτθ, που καλφπτει θ επιταγι κατάρτιςθσ 

6.2.3 Χοριγθςθ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ 

6.2.4 Λςχφσ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ - Ενεργοποίθςθ 

6.2.5 Απϊλεια δικαιϊματοσ επιταγισ κατάρτιςθσ - Ακφρωςθ επιταγϊν κατάρτιςθσ 

6.2.6 Απϊλεια επιταγισ κατάρτιςθσ 

6.3 Εκπαιδευτικό Επίδομα 

6.4 Επιλογι ΚΕΚ από Ωφελοφμενουσ – Σφναψθ Σφμβαςθσ 

6.4.1 Σφναψθ ςφμβαςθσ – Προι ςφμβαςθσ 

6.4.2 Ζλεγχοσ πριν από τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ 
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6.5 Συγκρότθςθ Τμιματοσ / Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ – Διλωςθ Ζναρξθσ  

6.5.1 Υποβολι από το ΚΕΚ Διλωςθσ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ 

6.5.2 Αποδοχι από τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ Διλωςθσ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ 

6.6 Υλοποίθςθ των Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ  

6.6.1 Τιρθςθ των όρων παροχισ κατάρτιςθσ – εκπαιδευτικϊν όρων 

6.6.2 Υποβολι ςτοιχείων προόδου υλοποίθςθσ 

6.6.3 Τιρθςθ και υποβολι ςτοιχείων για το προφίλ των ωφελουμζνων 

6.6.4 Αίτθμα/Διλωςθ Τροποποίθςθσ  

6.7 Ολοκλιρωςθ Συμμετοχισ του Ωφελοφμενου ςτθν Κατάρτιςθ  

6.8 Υποχρζωςθ Ρρόςλθψθσ - Απαςχόλθςθ 

6.9 Υποχρεϊςεισ Μετά τθν Ολοκλιρωςθ τθσ Κατάρτιςθσ 

6.9.1 Υποβολι απολογιςτικϊν ςτοιχείων Κατάρτιςθσ από τα ΚΕΚ 

6.9.2 Υποβολι δικαιολογθτικϊν Απαςχόλθςθσ από τα ΚΕΚ 

6.9.3 Ραρακολοφκθςθ τθσ ζνταξθσ των Ωφελουμζνων ςτθν αγορά εργαςίασ – Υποβολι 

ςχετικισ ζκκεςθσ  

6.10 Υποχρεϊςεισ ςυνεργαςίασ ςε περίπτωςθ ελζγχου 

6.11 Υποχρζωςθ Ρλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ 

7. ΕΛΕΓΧΟΛ – ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ 

7.1 Γενικοί όροι 

7.2 Ζλεγχοι - Ριςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ  

7.2.1 Ζλεγχοι για τθν Κατάρτιςθ  

7.2.2 Υποβολι απολογιςτικϊν ςτοιχείων και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν για τθν πιςτοποίθςθ 

τθσ Κατάρτιςθσ 

7.3 Ζλεγχοι - Ριςτοποίθςθ τθσ Υποχρεωτικισ Απαςχόλθςθσ 

8. ΡΛΘΩΜΕΣ 

8.1 Προι και Τρόποσ Ρλθρωμισ 

8.2 Καταβολι εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ Ωφελοφμενουσ και πρϊτθσ δόςθσ ςτα 

ΚΕΚ – Δικαιολογθτικά πλθρωμισ 

8.2 Καταβολι δεφτερθσ δόςθσ και εξόφλθςθ των ΚΕΚ - Δικαιολογθτικά πλθρωμισ 

9. ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΩΝ 

9.1 Ρλθροφορίεσ για τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ 

9.2 Ενθμζρωςθ από τθν ειδικι ιςτοςελίδα www.voucher.gov.gr 

9.3 Ενθμζρωςθ από το Γραφείο Υποδοχισ (Help Desk) του ΤΕΕ 

9.4 Διάκεςθ Επιταγϊν Κατάρτιςθσ από το ΤΕΕ 

10. ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
Λ. Συνάφεια Επαγγελμάτων Τεχνιτϊν του τομζα Β’ τθσ οικονομίασ 

Α. Συνάφεια Επαγγελμάτων, βάςει ΣΤΕΡ - 92 

Β. Συνάφεια Επαγγελμάτων, βάςει ΣΤΑΚΟΔ – 08 
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ΛΛ. Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ  

Α. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Τεχνίτεσ 

Β. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Διπλωματοφχουσ Μθχανικοφσ  

ΛΛI. Αντικείμενα και Ρεριεχόμενο Κατάρτιςθσ 

Α. Αντικείμενα Κατάρτιςθσ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Α’ – ΤΕΧΝΛΤΕΣ 

i. Παραγωγική διαδικαςία ςτη βιομηχανική επεξεργαςία των ορυκτών πρώτων υλών  

ii. Επιφανειακζσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ  

iii. Τπόγειεσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ  

iv. Χειριςμόσ κινητών μηχανημάτων – μηχανήματα ζργου  

v. Οργάνωςη και διοίκηςη τμημάτων παραγωγήσ εργοταξίου  

vi. Χειριςμόσ μονάδων παραγωγήσ πετρελαιοειδών 

vii. Επιςκευή και ςυντήρηςη μηχανημάτων ζργου, εκτόσ αυτοκίνηςησ  

viii. Επιφανειακή εκμετάλλευςη υπαίθριων λιγνιτωρυχείων με τη μζθοδο ςυνεχοφσ 

λειτουργίασ  

Β. Αντικείμενα Κατάρτιςθσ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Β’ – ΔΛΡΛ. ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ 

ix. Εξορυκτική και Μεταλλευτική Βιομηχανία 

x. Εξόρυξη και Επεξεργαςία Πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου 
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Σφνοψθ τθσ Ρρόςκλθςθσ 

Το ΤΕΕ, ενεργϊντασ ωσ Δικαιοφχοσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 του Ν. 3614/2007 
(ΦΕΚ 267/Α) των πράξεων με κωδ ΟΡΣ 374743 374744, από κοινοφ με τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ, α-
ναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, με τίτλο «Κατάρτιςθ με επιχοριγθςθ (training 
voucher) ανζργων ςτον τομζα Βϋ τθσ οικονομίασ με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ». 

Θ δράςθ χρθματοδοτείται από το ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» (ΕΡΑΝΑΔ), με 
πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ των ανζργων ςτο μεταλλευτικό κλάδο και ςτον 

κλάδο άντλθςθσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου και θ ςφηευξθ τθσ κατάρτιςθσ με τισ 
ανάγκεσ ςε εξειδίκευςθ που απαιτεί θ παραγωγικι βάςθ τθσ οικονομίασ.  

Θ δράςθ αφορά ςτθν επιχοριγθςθ, με επιταγζσ κατάρτιςθσ (training voucher), τθσ ςυ-
νεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 4.900 άνεργων τεχνιτϊν και διπλωματοφχων 
μθχανικϊν (ΜΜΜ, ΜΜ, ΘΜ, ΧΜ) του μεταλλευτικοφ κλάδου και του κλάδου άντλθςθσ 
πετρελαίου και φυςικοφ αερίου για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων, ϊςτε να ανταποκρικοφν 
ςτισ ανάγκεσ και τισ εξελίξεισ του κλάδου. 

Τα προγράμματα κατάρτιςθσ (κεωρία & πρακτικι άςκθςθ), διάρκειασ 400 ωρϊν, κα υ-
λοποιθκοφν ςτα κεματικά αντικείμενα τθσ παροφςασ, με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ 
τουλάχιςτον του 30% των καταρτιςκζντων διάρκειασ τουλάχιςτον 4 μθνϊν, για τουλάχι-

ςτον 100 θμερομίςκια. 

Θ κατάρτιςθ κα παραςχεκεί από τα πιςτοποιθμζνα ςτο ΚΡ «Επαγγζλματα Τεχνικά & 
Μεταφορϊν» από το ΕΚΕΡΛΣ, Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ), που κα εκδθ-
λϊςουν ενδιαφζρον και κα εγγραφοφν ςτο ‘Μθτρϊο ΚΕΚ’, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ. 

Κάκε άνεργοσ, που κα εκδθλϊςει ενδιαφζρον, εφ’ όςον επιλεγεί βάςει των κριτθρίων 
τθσ παροφςασ, κα εγγραφεί ςτο ‘Μθτρϊο Ωφελουμζνων’ και κα παραλάβει προςωπικι 
‘επιταγι κατάρτιςθσ’ (training voucher), θ οποία κα του δϊςει τθ δυνατότθτα να επιλζ-
ξει, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του, το ΚΕΚ και το πρόγραμμα κατάρτιςθσ το οποίο κα πα-
ρακολουκιςει, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ. 

Θ δράςθ (κατάρτιςθ και υποχρεωτικι απαςχόλθςθ) κα πραγματοποιθκεί ςε όλεσ τισ 

Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ (πλθν Στερεάσ Ελλάδασ και Νοτίου Αιγαίου) και κα πρζπει να 
ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τισ 22 Σεπτεμβρίου 2014. 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ δεν κα υπερβεί το ποςό των 30.576.000,00€, 
εκ των οποίων το ποςό των 15.288.000,00€ κα διατεκεί ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ Σφγκλιςθσ 
και το ποςό των 15.288.000,00€ κα διατεκεί ςτισ 3 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Εξόδου. 

Το ΤΕΕ, κατά τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ κα ςυνεργαςτεί με τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ επίςθσ δικαιοφ-
χο των ωσ άνω πράξεων, θ οποία αναλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ, τον ζλεγχο και τθν 
πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία & πρακτικι άςκθςθ).  
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Συντομογραφίεσ 

ΑΔΑ: Αρικμόσ Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ςτο ΔΛΑΥΓΕΛΑ) 

ΔΕ/ΤΕΕ: Διοικοφςα Επιτροπι του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ 

ΕΕ / ΕΚ: Ευρωπαϊκι Ζνωςθ / Ευρωπαϊκζσ Κοινότθτεσ 

ΕΚΕΡΛΣ: Εκνικό Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Δομϊν Δια Βίου Μάκθςθσ  

ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ΕΡ: Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 

ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ Επιτροπι Ραραλαβισ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Δράςθσ του ΤΕΕ 

Επ.Ρερ. Επαγγελματικό Ρερίγραμμα 

ΕΡΑΝΑΔ: Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-
2013» 

ΕΣΔΕΚ: Ενιαίο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ενεργειϊν Κατάρτιςθσ  

ΕΣΡΑ: Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ 

ΕΥΔ ΕΡΑΝΑΔ: Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Α-

νάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013» 

ΕΥΕ/ΕΚΤ: Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Συγχρθματοδοτοφμενων Ενεργειϊν από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ 
Κοινοτικϊν & Άλλων Ρόρων του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ 

ΚΡ: Κεματικό Ρεδίο 

ΛΕΚ: Λνςτιτοφτο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 

ΚΑΥΑΣ Κωδικόσ Αρικμόσ Υποβολισ Αίτθςθσ Συμμετοχισ 

ΚΕΚ: Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 

ΚΥΑ: Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

ΘΜ Διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ 

ΜΜ Διπλωματοφχοσ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

ΜΜΜ Διπλωματοφχοσ Μεταλλειολόγοσ – Μεταλλουργόσ Μθχανικόσ  

ΧΜ Διπλωματοφχοσ Χθμικόσ Μθχανικόσ  

ΟΑΕΔ: Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ 

ΟΡΣ: Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 

ΡΕ: Ρεριφερειακι Ενότθτα (πρϊθν Νομόσ) 

ΡΔΕ: Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 

ΡΤ/ΤΕΕ: Ρεριφερειακό Τμιμα του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ  

ΤΕΕ: Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ 

Τ.Ε.Ε. Τεχνολογικι Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ 

ΤΕΣ: Τεχνικζσ Επαγγελματικζσ Σχολζσ 

ΤΡΕ: Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

ΥΡΑΣΥΔ: Υπουργικι Απόφαςθ για το Σφςτθμα Διαχείριςθσ του ΕΣΡΑ 
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Κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ 

1. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013» όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

2. Το ΡΔ 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α/1993) «Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Απαςχόλθςθσ και 
Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν Ρόρων ςτο Υπουργείο Εργαςίασ» θ οποία μετονομάςτθκε με 
το άρκρο 18 του Ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) ςε Γενικι Γραμματεία Διαχείριςθσ 
Κοινοτικϊν και Άλλων πόρων, όπωσ ιςχφει.  

3. Ο Ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992) «Εκνικό Σφςτθμα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 
Κατάρτιςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

4. Το ΡΔ 67/1997 (ΦΕΚ 61/Α/1997) «Εκνικό Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Δομϊν Συνεχιηόμενθσ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ και Συνοδευτικϊν Υποςτθρικτικϊν Υπθρεςιϊν», όπωσ ι-
ςχφει. 

5. Το άρκρο 8 του Ν.3191/2003 (ΦΕΚ 258/Α/2003) με κζμα «Εκνικό Σφςτθμα Σφνδεςθσ 
τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ με τθν Απαςχόλθςθ», όπωσ ιςχφει. 

6. Ο Ν. 3879/2011 (ΦΕΚ 163/Α/2011) «Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ και λοιπζσ δια-
τάξεισ».  

7. Θ με αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οι-
κονομίασ και Οικονομικϊν για το Σφςτθμα Διαχείριςθσ (ΥΡΑΣΥΔ) και οι με αρ. 
43804/ΕΥΚΥ/2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β/2009) και 28020/1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 
1088/Β/2010) τροποποιιςεισ τθσ, κακϊσ και το Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Διαχείριςθσ 
και Ελζγχου Συγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων του Υπουργείου Οικονομίασ και Οικο-
νομικϊν, όπωσ ιςχφει κάκε φορά.  

8. Θ με αρ. 1.5188/οικ 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/2011) Κοινι Απόφαςθ των Υπουρ-
γϊν Οικονομίασ & Οικονομικϊν και Εργαςίασ & Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ «Τροποποίθςθ 
και κωδικοποίθςθ τθσ με αρ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β/2008) όπωσ τροπο-
ποιικθκε με τθ με αρ. 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β/2010) Κοινι Απόφαςθ των 
Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ, Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθ-

ςθσ & Κρθςκευμάτων και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, με κζμα “Ενιαίο Σφ-
ςτθμα Διαχείριςθσ, Αξιολόγθςθσ, Ραρακολοφκθςθσ και Ελζγχου των Ενεργειϊν Επαγ-
γελματικισ Κατάρτιςθσ (ΕΣΔΕΚ) ςυγχρθματοδοτοφμενων από το ΕΚΤ ι το ΕΤΡΑ βάςει 
του άρκρου 34, παράγραφοσ 2 του Γενικοφ Κανονιςμοφ 1083/2006, όπωσ ιςχφει, ςτο 
πλαίςιο του ΕΣΡΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα που εμπεριζ-
χουν δράςεισ κατάρτιςθσ” και ιδίωσ του άρκρου 2 αυτισ, που αναφζρεται ςτο ςφ-
ςτθμα Επιταγϊν Κατάρτιςθσ (Training Voucher). 

9. Θ με αρ. οικ 110327/14.2.2005 (ΦΕΚ 230/Β/2005) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οι-
κονομίασ & Οικονομικϊν και Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων «Σφςτθμα Ριςτο-
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ποίθςθσ Κζντρων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Κ.Ε.Κ)», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το 
άρκρο 12 τθσ με αρ. 9.16031/οικ.3.2815/10.9.2009 ΥΑ (ΦΕΚ 1999/Β/2009). 

10. Θ με αρ. 111384/13.5.2003 (ΦΕΚ 616/Β/2003) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικο-
νομίασ & Οικονομικϊν και Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων «Σφςτθμα Ραρακο-
λοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Κζντρων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ». 

11. Θ με αρ. 110998/19.4.2006 (ΦΕΚ 566/Β/2006) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικο-
νομίασ & Οικονομικϊν, Εκνικισ Ραιδείασ & Κρθςκευμάτων και Απαςχόλθςθσ & Κοι-
νωνικισ Ρροςταςίασ με κζμα «Ριςτοποίθςθ Επαγγελματικϊν Ρεριγραμμάτων». 

12. Θ με αρ. 113613/21.11.2006 (ΦΕΚ 1700/Β/2006) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικο-

νομίασ και Οικονομικϊν και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ με κζμα «Τρο-
ποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 113172/17.11.2005 (ΦΕΚ 1593/Β/2005) Κοινισ Απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρρο-
ςταςίασ περί Συςτιματοσ Ριςτοποίθςθσ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων». 

13. Το ΡΔ τθσ 27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ 430/Α/1926) «Ρερί Κωδικοποιιςεωσ των περί ςυ-

ςτάςεωσ Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου κειμζνων διατάξεων», όπωσ τροποποιικθκε και ι-
ςχφει. 

14. Το ΡΔ 295/15.10.2002 (ΦΕΚ 262/Α’/2002) «Οργανιςμόσ Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελ-
λάδασ (ΤΕΕ)». 

15. Θ με αρ. 37156/18953/13.5.2008 (ΦΕΚ 1005/Β/2008) ΚΥΑ «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ α-
ρικμ. 107900/12.4.2001 (ΦΕΚ 599/Β/2001) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ όπωσ ιςχφει 
με αντικείμενο τθν αναδιάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Εφαρμογισ Συγχρθματοδο-
τοφμενων Ενεργειϊν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ςτο Υπουργείο Απαςχόλθ-
ςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Ν. 3614/2007». 

16. Το ΝΔ 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974) «Κϊδικασ Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ν.Ρ.Δ.Δ.», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 

17. Ο Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) «Κφρωςθ του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ», 
όπωσ ιςχφει, 

18. Ο Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ κ.λ.π.», αναλογικά ε-

φαρμοηόμενου, 

19. Το άρκ. 18 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ανα-
φορικά με τθν καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, 

20. Θ περ. ιβ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 22 του Ν. 2859/2000 «(ΦΕΚ 248/Α/2000) «Κϊδικασ 
ΦΡΑ», 

21. Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 5θσ Λουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τθν Κατάργθςθ του Κα-
νονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1784/1999, όπωσ ιςχφει. 
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22. Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου τθσ 11θσ Λουλίου 2006 περί κακο-
ριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και τθν κατάργθςθ του Κανονι-
ςμοφ (ΕΚ) αρ. 1260/1999, όπωσ ιςχφει. 

23. Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρ. 1828/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 2006 για τθ κζ-
ςπιςθ κανόνων ςχετικά με τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου περί κακοριςμό γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερει-
ακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και του Κα-
νονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, όπωσ ιςχφει. 

24. Θ με αρικμό 7725/28.03.2007 (Κωδικόσ CCI 2007GR16UNS001) Απόφαςθ τθσ Ευρω-
παϊκισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ και 
τα Ραραρτιματα αυτισ. 

25. Θ με αρικμό C(2007)/5534/12.11.2007 Απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 
ζγκριςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-

2013» του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ. 

26. Θ με αρ. 153737/ΨΣ 8809-Γ/28.05.2009 Απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα Ψθφιακοφ 
ςχεδιαςμοφ για τον οριςμό του ΤΕΕ ωσ Δικαιοφχου, θ οποία ιςχφει για όλα τα ΕΡ του 
ΕΣΡΑ. 

27. Το με αρ. 53358/4752/16.07.2008 Ζγγραφο Επιβεβαίωςθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ 
τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Εφαρμογισ Συγχρθματοδοτοφμενων Ενεργειϊν από το ΕΚΤ, ωσ 
δικαιοφχου του ΕΣΡΑ κατά τθ μεταβατικι περίοδο. 

28. Θ με αρ. πρωτ. 2.761/οικ 6.138/13.1.2012 (ΑΔΑ: ΒΟΝ5Λ-ΗΤΑ) Ρρόςκλθςθ με κωδ. αρ. 
48 τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν & Άλλων Ρόρων προσ τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ 
του Υπουργείου Εργαςίασ & Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και το ΤΕΕ για τθν υποβολι προ-
τάςεων ςχετικά με τθν πράξθ «Κατάρτιςθ με επιχοριγθςθ (Training Voucher) ανζρ-
γων ςτον παραγωγικό τομζα Βϋ τθσ Οικονομίασ με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ». 

29. Θ με αρ Α27/Σ3/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΗΑ46Ψ842-ΝΦΒ) Απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ 
του ΤΕΕ (ΔΕ/ΤΕΕ) για τθν ανάλθψθ από το ΤΕΕ τθσ υλοποίθςθσ τθσ εν λόγω πράξθσ. 

30. Οι με αρ. πρωτ. 2.8336/οικ 6.2001/2.4.2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΛ-926) και 2.8084/οικ 

6.1946/2.4.2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΛ-Χ6) Αποφάςεισ Ζνταξθσ των Ρράξεων με κωδ. ΟΡΣ 
374743 & 374744, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 

31. Το με αρ. 2.2360/3.28707.02.2012 ζγγραφο τθσ ΕΥΣΕΚΤ κατά το άρκρο 11 τθσ με α-
ρικμ. 1.5188/οικ.3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ ςχετικά με τθν 
εξαίρεςθ από το άρκρο 4, παράγραφοσ 4.3.1.5, ςθμείο Γ τθσ ανωτζρω ΚΥΑ. 

32. Θ με αρ. Γ249/Σ11/2012 Απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΤΕΕ (ΔΕ/ΤΕΕ) για τθν 
υλοποίθςθ τθσ δράςθσ με ίδια μζςα. 
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33. Θ με αρ. πρωτ. 2.13844/6.3202/13.6.2012 διατφπωςθ Σφμφωνθσ γνϊμθσ υπό προχ-
ποκζςεισ τθσ ΕΥΔ του ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ». 

34. Θ με αρ. Α3/Σ14/2012 Απόφαςθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ για τθν ζγκριςθ και τθν ζκδοςθ τθσ πα-
ροφςασ Ρρόςκλθςθσ. 

35. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα κα προκλθκεί δθμόςια δαπάνθ που δεν κα υπερβεί 
το ποςόν των 30.576.000€ (εκνικι και κοινοτικι ςυμμετοχι), το οποίο κα καλυφκεί 
από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) ςε βάροσ των κωδικϊν 
2012ΣΕ03480211 & 2012ΣΕ03480212. 
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1. ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

1.1 Οριςμοί 

Θ παροφςα Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ αφορά ςτθν εφαρμογι του ςυςτι-
ματοσ επιταγϊν κατάρτιςθσ (training voucher), κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 τθσ με αρ. 
1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, όςον αφορά τθν 
παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε άνεργουσ τεχνίτεσ και διπλωματοφ-
χουσ μθχανικοφσ του παραγωγικοφ τομζα Βϋ τθσ οικονομίασ. 

Ρρόκειται για το μοντζλο παροχισ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με το οποίο ο ω-
φελοφμενοσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει ο ίδιοσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του, το 
πρόγραμμα κατάρτιςθσ και το φορζα που το παρζχει, υπό τθν προχπόκεςθ ότι: 

α. οι φορείσ παροχισ τθσ κατάρτιςθσ ζχουν πιςτοποιθκεί ςτο ΚΡ «Επαγγζλματα Τε-
χνικά & Μεταφορϊν» από το Εκνικό Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Δομϊν Δια Βίου Μάκθ-
ςθσ (ΕΚΕΡΛΣ), 

β. τα προγράμματα ζχουν ςχεδιαςτεί, όπου αυτό είναι εφικτό, ςφμφωνα με τισ κεμα-
τικζσ ενότθτεσ που προδιαγράφονται από πιςτοποιθμζνα επαγγελματικά περι-
γράμματα, και μποροφν να οδθγιςουν ςε πιςτοποίθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και 
ικανοτιτων των καταρτιςκζντων. 

Για τθ διευκόλυνςθ τθσ κατανόθςθσ των βαςικϊν εννοιϊν του ςυςτιματοσ επιταγϊν 
κατάρτιςθσ (training voucher) κακϊσ και άλλων εννοιϊν τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ, 
παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια ενδεικτικοί οριςμοί.  

Ρρόγραμμα κατάρτιςθσ με επιχοριγθςθ (training voucher): οι υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ 
που κα παραςχεκοφν ςτουσ ανζργουσ από τα πιςτοποιθμζνα από το ΕΚΕΡΛΣ Κζντρα Ε-
παγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ), ςφμφωνα με τθν προκακοριςμζνθ τιμολόγθςι τουσ, 
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ. 

Επιταγι Κατάρτιςθσ (training voucher): το ζντυπο οικονομικισ αξίασ 4.240,00€, το ο-
ποίο χορθγείται από το ΤΕΕ ςε κάκε ωφελοφμενο τθσ δράςθσ, με αποκλειςτικό ςκοπό 
τθν ανταλλαγι του με τισ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ που κα του παράςχει το ΚΕΚ, ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Με τθν επιταγι κατάρτιςθσ (voucher) πλθρϊνεται το πρό-
γραμμα κατάρτιςθσ. 

Εκπαιδευτικό Επίδομα: το ποςό των 2.000,00€, το οποίο λαμβάνει ο ωφελοφμενοσ τθσ 
δράςθσ από το ΤΕΕ, για τθ ςυμμετοχι του ςε πρόγραμμα κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ, με-
τά τθν ολοκλιρωςι του και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

Μθτρϊο Ωφελοφμενων: το Μθτρϊο, που κα ςυγκροτιςει το ΤΕΕ με τουσ ανζργουσ οι 
οποίοι κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον και κα επιλεγοφν, ςφμφωνα με τα κριτιρια και τισ 
διαδικαςίεσ που τίκενται ςτθν παροφςα. Οι άνεργοι που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο 
Ωφελουμζνων κα λάβουν επιταγι κατάρτιςθσ με τθν οποία κα πλθρωκεί το πρόγραμμα 
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κατάρτιςθσ που κα παρακολουκιςουν, κακϊσ και εκπαιδευτικό επίδομα, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

Μθτρϊο ΚΕΚ: το Μθτρϊο, που κα ςυγκροτιςει το ΤΕΕ, με τα πιςτοποιθμζνα από το Ε-
ΚΕΡΛΣ Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) ςτο ΚΡ «Επαγγζλματα Τεχνικά & Με-
ταφορϊν» που κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον, για να υλοποιιςουν τα αναφερόμενα ςτθν 
παροφςα προγράμματα κατάρτιςθσ, και τα οποία πλθροφν και αποδζχονται τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. 

Ράροχοσ Κατάρτιςθσ: κάκε ΚΕΚ, πιςτοποιθμζνο από το ΕΚΕΡΛΣ, μζλοσ του Μθτρϊου 
ΚΕΚ. 

Επαγγελματικό Ρερίγραμμα: το ςφνολο των βαςικϊν και επιμζρουσ επαγγελματικϊν 
λειτουργιϊν που ςυνκζτουν το αντικείμενο εργαςίασ ενόσ επαγγζλματοσ ι μιασ ειδικό-
τθτασ, κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που απαιτοφνται για 
τθν ανταπόκριςθ ςτισ λειτουργίεσ αυτζσ. 

Κεματικό Αντικείμενο: το αντικείμενο κατάρτιςθσ, είτε αυτό προςδιορίηεται ςτθν πα-

ροφςα είτε προκφπτει από ζνα πιςτοποιθμζνο επαγγελματικό περίγραμμα και για το 
οποίο κα υλοποιθκεί πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ. Θ παροφςα 
Ρρόςκλθςθ περιλαμβάνει δζκα (10) αντικείμενα κατάρτιςθσ.  

Κεματικι Ενότθτα: οι εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ, από τισ οποίεσ αποτελείται ζνα  αντικεί-
μενο κατάρτιςθσ. 

Μακθςιακό Αποτζλεςμα (learning outcome): οι γνϊςεισ, δεξιότθτεσ & ικανότθτεσ που 
πρζπει να ζχει αποκτιςει ο καταρτιηόμενοσ μετά το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ ςτθν οποία 
ςυμμετείχε. Στθν παροφςα Ρρόςκλθςθ τα επιδιωκόμενα μακθςιακά αποτελζςματα πα-
ρουςιάηονται ανά κεματικι ενότθτα ι/και ανά κεματικι υποενότθτα. 

Τμιμα/Ρρόγραμμα Κατάρτιςθσ: ςυγκροτείται από ζναν αρικμό ωφελοφμενων οι οποί-
οι κα παρακολουκιςουν ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Ο πάροχοσ κατάρτιςθσ μπορεί να 
ςυγκροτιςει περιςςότερα του ενόσ τμιματα, αναλόγωσ του αρικμοφ των ςυμμετεχό-
ντων και των πιςτοποιθμζνων αικουςϊν του. 

Υποχρεωτικι Απαςχόλθςθ: θ πρόςλθψθ του 30% των καταρτιςκζντων για τουλάχιςτον 

100 θμερομίςκια ςτισ επιχειριςεισ/φορείσ που κα ςυμβλθκοφν με τα ΚΕΚ για τθν πραγ-
ματοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ πρός-

λθψθ των καταρτιςκζντων κα γίνει το αργότερο μζςα ςε διάςτθμα 30 θμερολογιακϊν 
θμερϊν από το τζλοσ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι άςκθςθ), θ δε διάρκεια τθσ 
απαςχόλθςισ τουσ κα είναι τουλάχιςτον για 4 μινεσ. 

Ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr: θ ειδικά διαμορφωμζνθ ιςτοςελίδα για 
τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ επιταγϊν κατάρτιςθσ (training voucher), μζςω τθσ οποίασ 
κα γίνει θ διαχείριςθ όλων των ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ (όπωσ υποβο-
λι αιτιςεων ςυμμετοχισ από ωφελουμζνουσ και ΚΕΚ, παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςισ 

http://www.voucher.gov.gr/
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τθσ από τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ, κ.λ.π), κακϊσ και θ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων για τθν πα-
ροφςα Ρρόςκλθςθ και τθ δράςθ.  

Γραφείο Υποδοχισ (Help Desk): Το γραφείο κα λειτουργιςει ςτο ΤΕΕ αποκλειςτικά για 
τισ ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ των ωφελουμζνων και των ΚΕΚ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 
Ρρόςκλθςθσ, με ςτοιχεία επικοινωνίασ: Νίκθσ 4, Ρλ. Συντάγματοσ, 1οσ όροφοσ, τθλ: 210 
329 1222, ϊρεσ επικοινωνίασ: 09:00 ζωσ 17:00 

Δράςθ: το ςφνολο των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ 
Ρρόςκλθςθσ. 

Δικαιοφχοι: Οι αρμόδιοι φορείσ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, που είναι το ΤΕΕ και θ 

ΕΥΕ/ΕΚΤ.  

1.2 Σκοπόσ τθσ δράςθσ 

Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ των ανζργων ςτο μεταλλευτικό κλάδο και ςτον 
κλάδο άντλθςθσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, θ ςφηευξθ τθσ κατάρτιςθσ με τισ ανά-
γκεσ ςε εξειδίκευςθ που απαιτεί θ παραγωγικι βάςθ τθσ οικονομίασ  και θ μείωςθ τθσ 
ανεργίασ ςτουσ κλάδουσ αυτοφσ. 

Ειδικότερα, με τθ δράςθ αυτι αναμζνεται να επιτευχκοφν οι ςτόχοι:  

 Αναβάκμιςθ των γνϊςεων, των προςόντων και των εργαςιακϊν δεξιοτιτων των 

ανζργων τεχνιτϊν και διπλωματοφχων μθχανικϊν (ΜΜΜ, ΜΜ, ΘΜ, ΧΜ), όςον α-
φορά το μεταλλευτικό κλάδο και τον κλάδο άντλθςθσ πετρελαίου και φυςικοφ αε-
ρίου. 

 Βελτίωςθ των όρων επαγγελματικισ ζνταξθσ και ανζλιξθσ των επαγγελματιϊν του 
μεταλλευτικοφ κλάδου και του κλάδου άντλθςθσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, 
που πλιττονται από υψθλά ποςοςτά ανεργίασ και ζλλειψθ επικαιροποιθμζνθσ γνϊ-
ςθσ. 

 Εξοικείωςθ των ανζργων με τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ 
εργαςίασ, ςτο ςθμερινό διαρκϊσ μεταλλαςςόμενο εργαςιακό περιβάλλον. 

 Βελτίωςθ των επαγγελματικϊν προςόντων των ανζργων των κλάδων αυτϊν, ϊςτε 

να διευκολυνκεί θ πρόςβαςι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

 Μείωςθ τθσ ανεργίασ, βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ κζςθσ & του βιοτικοφ επιπζδου, 
κακϊσ και ενίςχυςθ εν γζνει των απαςχολουμζνων ςτουσ προαναφερόμενουσ κλά-
δουσ. 

1.3 Σφντομθ περιγραφι τθσ δράςθσ 

1.3.1 Αντικείμενο τθσ δράςθσ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ δράςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτι-
ςθσ ςε ανζργουσ, με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ. 
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Οι υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ κα παραςχεκοφν με τθ μζκοδο των επιταγϊν κατάρτιςθσ 
(training voucher), κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 τθσ με αρ. 1.5188/οικ. 
3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
του κεφ. 5 τθσ παροφςασ. 

Τα προγράμματα κατάρτιςθσ, διάρκειασ 400 ωρϊν, περιλαμβάνουν κεωρθτικό μζροσ 
και πρακτικι άςκθςθ και οδθγοφν ςε υποχρεωτικι απαςχόλθςθ. Ειδικότερα: 

- Θ κατάρτιςθ του κεωρθτικοφ μζρουσ κα γίνει από εκπαιδευτζσ ενθλίκων πιςτο-
ποιθμζνουσ, βάςει τθσ ςτατιςτικισ ταξινόμθςθσ των επαγγελμάτων (ΣΤΕΡ-92), ςτο 
Μθτρϊο Β’ Ριςτοποιθμζνων Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων του ΕΚΕΡΛΣ. 

- Θ πρακτικι άςκθςθ κα γίνει ςε επιχειριςεισ ι φορείσ του ιδιωτικοφ ι του δθμο-
ςίου τομζα, που κα επιλεγοφν από τα ΚΕΚ, βάςει τθσ ςτατιςτικισ ταξινόμθςθσ τθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ (ΣΤΑΚΟΔ-08). 

Θ υποχρεωτικι απαςχόλθςθ του 30% τουλάχιςτον των καταρτιςκζντων ςε κζςεισ εργα-
ςίασ ςχετικζσ με το αντικείμενο κατάρτιςθσ, για τουλάχιςτον 100 θμερομίςκια κα πραγ-

ματοποιθκεί ςτισ επιχειριςεισ/φορείσ πρακτικισ άςκθςθσ. Θ πρόςλθψθ των καταρτι-
ςκζντων κα γίνει το αργότερο μζςα ςε διάςτθμα 30 θμερολογιακϊν θμερϊν από το τζ-
λοσ τθσ κατάρτιςθσ, θ δε διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ τουσ κα είναι τουλάχιςτον για 4 
μινεσ. 

Θ δράςθ κα πραγματοποιθκεί ςτισ Διοικθτικζσ Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με τθ 

χρθματοδοτικι κατανομι και τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτο κεφ. 1.6 τθσ παροφςασ. 

1.3.2 Αντικείμενα Κατάρτιςθσ 

Αντικείμενο τθσ κατάρτιςθσ είναι θ απόκτθςθ δεξιοτιτων ςτον παραγωγικό τομζα Βϋ τθσ 
οικονομίασ (Ορυχεία, Μεταλλεία, Ρετρζλαιο) ςτα κεματικά αντικείμενα, που αναλφο-
νται ςτο κεφ. 4 και ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ παροφςασ. Ειδικότερα, ςτθν παροφςα Ρρό-
ςκλθςθ κακορίηονται δφο ομάδεσ κεματικϊν αντικειμζνων, ωσ εξισ:  

Α) Ομάδα Α: τα κεματικά αντικείμενα τθσ Ομάδασ Α’ απευκφνονται ςε ανζργουσ τε-
χνίτεσ του τομζα Β’ τθσ οικονομίασ, προκφπτουν ωσ επί το πλείςτον από τα αντί-

ςτοιχα πιςτοποιθμζνα επαγγελματικά περιγράμματα και είναι:  

i. Ραραγωγικι διαδικαςία ςτθ βιομθχανικι επεξεργαςία των ορυκτϊν πρϊτων 

υλϊν (Επ.Ρερ. 40) 

ii. Επιφανειακζσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ (Επ.Ρερ. 62) 

iii. Υπόγειεσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ (Επ.Ρερ. 63) 

iv. Χειριςμόσ κινθτϊν μθχανθμάτων – μθχανιματα ζργου (Επ.Ρερ. 48) 

v. Οργάνωςθ και διοίκθςθ τμθμάτων παραγωγισ εργοταξίου (Επ.Ρερ. 11) 

vi. Χειριςμόσ μονάδων παραγωγισ πετρελαιοειδϊν (Επ.Ρερ. 43) 

vii. Επιςκευι και ςυντιρθςθ μθχανθμάτων ζργου, εκτόσ αυτοκίνθςθσ (Επ.Ρερ. 60) 
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viii. Επιφανειακι εκμετάλλευςθ υπαίκριων λιγνιτωρυχείων με τθ μζκοδο ςυνε-
χοφσ λειτουργίασ. 

B) Ομάδα B: τα κεματικά αντικείμενα τθσ Ομάδασ B’ απευκφνονται ςε διπλωματοφ-
χουσ μθχανικοφσ των ειδικοτιτων Μθχανικϊν Μεταλλείων-Μεταλλουργϊν 
(ΜΜΜ), Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν (ΘΜ), Μθχανολόγων Μθχανικϊν (ΜΜ), Χθμι-
κϊν Μθχανικϊν (ΧΜ) και είναι: 

ix. Εξορυκτικι και Μεταλλευτικι Βιομθχανία 

x. Εξόρυξθ και Επεξεργαςία Ρετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου 

1.3.3 Μθτρϊο ΚΕΚ 

Τα προγράμματα κατάρτιςθσ κα υλοποιθκοφν από τα ΚΕΚ που είναι πιςτοποιθμζνα από 
το ΕΚΕΡΛΣ ςτο κεματικό πεδίο «Επαγγζλματα τεχνικά και μεταφορϊν», κα εκδθλϊςουν 
ενδιαφζρον και κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ που κα ςυγκροτιςει το ΤΕΕ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του κεφ. 3 τθσ παροφςασ. 

Τα ΚΕΚ που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να καταρτί-
ςουν τουσ ανζργουσ του Μθτρϊου Ωφελοφμενων ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ τθσ πα-
ροφςασ και να οδθγιςουν ςε υποχρεωτικι απαςχόλθςθ το 30% τουλάχιςτον των καταρ-
τιςκζντων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

1.3.4 Μθτρϊο Ωφελουμζνων 

Οι άνεργοι τεχνίτεσ του παραγωγικοφ τομζα Βϋ και οι διπλωματοφχοι μθχανικοί που κα 
καταρτιςτοφν, κα επιλεγοφν με τα κριτιρια και τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν 
παροφςα και κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων που κα ςυγκροτιςει το ΤΕΕ, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του κεφ. 2 και του Ραραρτιματοσ Λ τθσ 
παροφςασ. 

Οι άνεργοι, που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων, δεν κα υπερβοφν τα 4.900 
άτομα, τα οποία αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

1.3.5 Υλοποίθςθ τθσ δράςθσ – Σφςτθμα Eπιταγϊν Kατάρτιςθσ (training voucher) 

Κάκε άνεργοσ τεχνίτθσ ι διπλωματοφχοσ μθχανικόσ που κα εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Ωφε-
λουμζνων κα λάβει μια προςωπικι επιταγι κατάρτιςθσ (training voucher) με τθν οποία 
αποκτά τθ δυνατότθτα να καταρτιςτεί ςτθ Διοικθτικι Ρεριφζρεια τθσ χϊρασ που ζχει 
επιλζξει, ςε ζνα από τα κεματικά αντικείμενα των Ομάδων Α’ ι Β’ αντίςτοιχα και ςε ΚΕΚ 
τθσ επιλογισ του, από αυτά που περιλαμβάνονται ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ. 

Ο ωφελοφμενοσ, μετά το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία & πρακτικι) ςτθν οποία ςυμμε-
τείχε, κα παραδϊςει ςτο ΚΕΚ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, τθν προςωπικι 
του επιταγι κατάρτιςθσ, προκειμζνου αυτό να πλθρωκεί από το ΤΕΕ για τισ υπθρεςίεσ 
κατάρτιςθσ που παρείχε. 
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία & πρακτικι), τουλάχιςτον το 30% των 
καταρτιςκζντων οδθγείται ςε υποχρεωτικι απαςχόλθςθ ςτισ επιχειριςεισ / φορείσ που 
πραγματοποιικθκε θ πρακτικι άςκθςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

Με το τζλοσ τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ ολοκλθρϊνεται θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ.  

Το ΤΕΕ καταβάλλει εφ’ άπαξ ςτουσ ωφελοφμενουσ που καταρτίςτθκαν  το εκπαιδευτικό 
επίδομα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι άςκθςθ), ενϊ κα-
ταβάλλει τμθματικά το αντίτιμο των επιταγϊν κατάρτιςθσ ςτα ΚΕΚ, ωσ αμοιβι για τισ 
υπθρεςίεσ που παρείχαν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

Οι όροι υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ επιταγϊν κατάρτιςθσ αναφζρονται ςτο κεφ. 6 τθσ 

παροφςασ, ενϊ οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικει-
μζνου τθσ δράςθσ (κατάρτιςθ και υποχρεωτικι απαςχόλθςθ) από τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ και το 
ΤΕΕ και τθν πλθρωμι των ενδιαφερομζνων από το ΤΕΕ αναφζρονται ςτα κεφ. 7 και 8 
τθσ παροφςασ. 

1.3.6 Ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων 

Πλθ θ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων για τθ δράςθ αλλά και θ διαχείριςθ των κεμά-
των κατά τθν υλοποίθςι τθσ κα γίνεται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του κεφ. 9 τθσ παροφ-
ςασ, μζςα από τθν ειδικι ιςτοςελίδα του ςυςτιματοσ των επιταγϊν κατάρτιςθσ που λει-
τουργεί για το ςκοπό αυτό http://www.voucher.gov.gr. 

Το ΤΕΕ και θ ΕΥΕ/ΕΚΤ μζςα από τθν ίδια ιςτοςελίδα κα παρζχουν ςυνεχι ενθμζρωςθ 
ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, ενϊ οι ενδιαφερόμενοι κα κάνουν χριςθ αυτισ για τθ ςυμμε-
τοχι τουσ ςε κάκε ςτάδιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ. 

1.4 Φορείσ εμπλεκόμενοι ςτθ δράςθ 

1.4.1 Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (ΤΕΕ) 

Το ΤΕΕ, ωσ Δικαιοφχοσ των πράξεων, αναλαμβάνει τα παρακάτω: 

α. Διαχειρίηεται τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ των ενδιαφερομζνων (ανζργων & ΚΕΚ). 

β. Συγκροτεί το «Μθτρϊο ΚΕΚ» και το «Μθτρϊο Ωφελουμζνων» και διαχειρίηεται τισ 

τυχόν τροποποιιςεισ των Μθτρϊων αυτϊν. 

γ. Εκδίδει τισ επιταγζσ κατάρτιςθσ (training voucher), τισ οποίεσ και χορθγεί ςτουσ α-

νζργουσ μζλθ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων και διαχειρίηεται, με τθ ςυνεργαςία τθσ 

ΕΥΕ /ΕΚΤ, όπου απαιτείται, κζματα που ενδζχεται να προκφψουν ςχετικά με αυτζσ. 

δ. Επιμελείται ϊςτε οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ δράςθ να είναι ενιμεροι ότι οι πράξεισ χρθ-
ματοδοτοφνται από το ΕΚΤ, ςτο πλαίςιο του ΕΡΑΝΑΔ.  

ε. Εκδίδει βεβαίωςθ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ απαςχόλθςθσ του 30% τουλάχιςτον των 
καταρτιςκζντων ςτισ ςυμβαλλόμενεσ με τα ΚΕΚ επιχειριςεισ πρακτικισ άςκθςθσ, θ 

οποία πραγματοποιείται μετά το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ. 

http://www.voucher.gov.gr/
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ςτ. Αναλαμβάνει τθ διαδικαςία καταβολισ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ ωφε-
λοφμενουσ, ςφμφωνα με τισ ‘Βεβαιϊςεισ-Ριςτοποιιςεισ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτι-
ςθσ’, που εκδίδει θ ΕΥΕ/ΕΚΤ. 

η. Αναλαμβάνει τθ διαδικαςία πλθρωμισ των ΚΕΚ, ςφμφωνα αφ’ ενόσ με τισ ‘Βεβαιϊ-
ςεισ-Ριςτοποιιςεισ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ’ που εκδίδει θ ΕΥΕ/ΕΚΤ και αφ’ ετζ-
ρου με τισ ‘Βεβαιϊςεισ - Ριςτοποιιςεισ υλοποίθςθσ τθσ Απαςχόλθςθσ’ των καταρτι-
ςκζντων που εκδίδει το ίδιο. 

Θ πλθρωμι των ΚΕΚ, κακϊσ και θ καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ 
ωφελοφμενουσ από το ΤΕΕ κα γίνει ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ. 

θ. Το ΤΕΕ, για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ, ςυνεργάηεται ςτενά με τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των πράξεων, 
προκειμζνου να παρζχονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ 
http://www.voucher.gov.gr, ενθμζρωςθ, οδθγίεσ κακϊσ και όλα τα ςτοιχεία που εί-
ναι απαραίτθτα για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ και τθν τιρθςθ των ό-

ρων τθσ παροφςασ. 

Το ΤΕΕ για τισ ανάγκεσ παραλαβισ και πιςτοποίθςθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ δρά-
ςθσ ςυγκροτεί τθν Επιτροπι Ραραλαβισ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Δράςθσ (ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ). 

Ζργο τθσ Επιτροπισ αυτισ, που ςυγκροτείται με Απόφαςθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ, είναι θ παραλαβι 

και θ πιςτοποίθςθ τθσ εμπρόκεςμθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ υλοποί-
θςθ τθσ δράςθσ, κακϊσ και θ ειςιγθςθ ςτθ ΔΕ/ΤΕΕ για τθν καταβολι του εκπαιδευτικοφ 
επιδόματοσ ςτουσ ωφελοφμενουσ και του αντίτιμου των επιταγϊν κατάρτιςθσ ςτα ΚΕΚ. 

1.4.2 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Συγχρθματοδοτοφμενων Ενεργειϊν από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Α-
ςφάλιςθσ & Ρρόνοιασ 

Θ ΕΥΕ/ΕΚΤ, ωσ Δικαιοφχοσ των πράξεων, αναλαμβάνει τα παρακάτω: 

α. Ελζγχει τα ςτοιχεία τθσ Διλωςθσ Ζναρξθσ του Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ.  

β. Ελζγχει τθν ιςχφ των επιταγϊν κατάρτιςθσ των ωφελουμζνων που κα ςυμμετζχουν 

ςτο ςυγκεκριμζνο Τμιμα Κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

γ. Ραρακολουκεί τυχόν τροποποιιςεισ οποιουδιποτε από τα δθλωκζντα ςτοιχεία ςτθ 

Διλωςθ Ζναρξθσ του Τμιματοσ Κατάρτιςθσ, και ελζγχει εάν θ τυχόν τροποποίθςθ εί-

ναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων αυ-

τισ επιβάλλει τισ κατά τθν παροφςα οριηόμενεσ κυρϊςεισ. 

δ. Ραρακολουκεί τα ςτοιχεία προόδου υλοποίθςθσ του Τμιματοσ Κατάρτιςθσ, που υ-

ποβάλουν κακθμερινά τα ΚΕΚ, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ. Σε περίπτωςθ παρα-

βάςεων επιβάλλει τισ κατά τθν παροφςα οριηόμενεσ κυρϊςεισ.  

http://www.voucher.gov.gr/
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ε. Δφναται να προβαίνει, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

(κεωρία & πρακτικι άςκθςθ) ι/και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ δρά-

ςθσ ςε επιτόπιουσ ι /και διαχειριςτικοφσ ελζγχουσ.  

ςτ. Ρροβαίνει ςε διοικθτικό ζλεγχο των προγραμμάτων κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτι-

κι άςκθςθ). 

η. Εκδίδει ‘Βεβαίωςθ - Ριςτοποίθςθ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ’ (κεωρία & πρακτικι 

άςκθςθ), ξεχωριςτά για κάκε Τμιμα Κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ πα-

ροφςασ. 

θ. Θ ΕΥΕ/ΕΚΤ, για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ, ςυνεργάηεται ςτενά με το ΤΕΕ κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των πράξεων, προ-
κειμζνου να παρζχονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ενθμζρωςθ, οδθγίεσ κακϊσ και 
όλα τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 
και τθν τιρθςθ των όρων τθσ παροφςασ, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ 
http://www.voucher.gov.gr. 

1.4.3 Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-
2013» (ΕΥΔ ΕΡΑΝΑΔ) 

Θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013» 
είναι θ αρμόδια υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν και Άλλων 

Ρόρων του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Ρρόνοιασ για τθ διαχείριςθ 
του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ από το οποίο χρθματοδοτοφνται, με πόρουσ τθσ Ελ-
λάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΚΤ), οι πράξεισ με κωδ ΟΡΣ 374743 & 374744, που 
ςυνιςτοφν τθν παροφςα δράςθ. 

1.5 Διάρκεια τθσ δράςθσ 

Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ (κατάρτιςθ και υποχρεωτικι απαςχόλθςθ) κα πρζπει να ζχει 
ολοκλθρωκεί μζχρι και τθν 22α Σεπτεμβρίου 2014.  

1.6 Ρροχπολογιςμόσ – Γεωγραφικι Κατανομι Ρόρων 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εκπαιδευτι-
κϊν επιδομάτων) δεν κα υπερβεί το ποςό των τριάντα εκατομμυρίων πεντακοςίων ε-
βδομιντα ζξι χιλιάδων ευρϊ (30.576.000,00€). 

Το ωριαίο κόςτοσ τθσ κατάρτιςθσ ανά ωφελοφμενο κακορίηεται ςτο ποςό των 10,60€, 
μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ και θ οικονομικι αξία τθσ ε-
πιταγισ κατάρτιςθσ (training voucher) ςτο ποςό των 4.240,00€. 

Το ωριαίο κόςτοσ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ανά ωφελοφμενο κακορίηεται ςτο πο-
ςό των 5,00€ και το εκπαιδευτικό επίδομα για κάκε ωφελοφμενο ςτο ποςό των 
2.000,00€. 

http://www.voucher.gov.gr/
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Ο προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ αποτελεί 100% δθμόςια δαπάνθ και χρθματοδοτείται 
από το ΕΡΑΝΑΔ, με πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται θ κατανομι του προχπολογιςμοφ και του αρικ-
μοφ επιταγϊν κατάρτιςθσ ανά τφπο Ρεριφερειϊν (Σφγκλιςθσ & Σταδιακισ Εξόδου) όπου 
κα υλοποιθκεί θ παροφςα δράςθ, κακϊσ και θ ενδεικτικι τουσ κατανομι ανά Διοικθτι-
κι Ρεριφζρεια. 

Ρίνακασ 1. Χρθματοδοτικι Κατανομι ανά Ρεριφζρεια 

Α/Α ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ Ρ/Υ 
ΑΛΚΜΟΣ 
ΕΡΛΤΑΓΩΝ 

ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ 

I ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΣΥΓΚΛΛΣΘΣ 

1 Ανατολικι Μακεδονία – Κράκθ 7.644.000 1.225 

2 Κεςςαλία 2.296.320 368 

3 Ιπειροσ 917.280 147 

4 Δυτικι Ελλάδα 917.280 147 

5 Λόνια νθςιά 461.760 74 

6 Ρελοπόννθςοσ 1.528.800 245 

7 Βόρειο Αιγαίο 461.760 74 

8 Κριτθ 1.060.800 170 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΕΛΦΕΕΛΩΝ Λ 15.288.000 2.450 

ΛΛ ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΣΤΑΔΛΑΚΘΣ ΕΞΟΔΟΥ 

9 Κεντρικι Μακεδονία 6.882.720 1.103 

10 Δυτικι Μακεδονία 5.347.680 857 

11 Αττικι 3.057.600 490 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΕΛΦΕΕΛΩΝ ΛΛ 15.288.000 2.450 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.576.000 4.900 

Σε Διοικθτικζσ Ρεριφζρειεσ, ςτισ οποίεσ δεν κα υπάρξει εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ από 
υποψθφίουσ ωφελοφμενουσ ι ΚΕΚ, θ δράςθ δεν κα υλοποιθκεί. Θ ενδεικτικι 
χρθματοδοτικι κατανομι του παραπάνω πίνακα δφναται να τροποποιθκεί μόνο μεταξφ 

Ρεριφερειϊν που εντάςςονται ςτον ίδιο τφπο Ρεριφζρειασ (Σφγκλιςθσ ι Σταδιακισ 
Εξόδου), προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ υλοποίθςθ του ςυνόλου τθσ δράςθσ . 

1.7 Γενικοί όροι 

i. Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ είναι υποχρεωτικοί για όςουσ ςυμμετζχουν με οποι-
ονδιποτε τρόπο και ςε οποιοδιποτε ςτάδιο ι διαδικαςία τθσ δράςθσ αυτισ. 

ii. Θ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα δράςθ και ςτισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτθν 
παροφςα Ρρόςκλθςθ, ςυνεπάγεται τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι του ςυ-
νόλου των όρων αυτισ. 
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iii. Θ υποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςε Μθτρϊο τθσ παροφςασ ςυνιςτά εξουςιοδότθ-
ςθ προσ το ΤΕΕ για τθ χριςθ και τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων του 
αιτοφντοσ, αποκλειςτικά και μόνο για τουσ ςκοποφσ τθσ παρoφςασ, και ςε κάκε πε-
ρίπτωςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δε-
δομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα. 

Το ΤΕΕ ςυγκροτεί το Μθτρϊο Ωφελουμζνων και τθρεί τισ αρχζσ τθσ εμπιςτευτικότθ-
τασ και του απoρριτου των ςτοιχείων του Μθτρϊου ζναντι οποιουδιποτε τρίτου 
ανεξαρτιτωσ τθσ ςχζςθσ που αυτόσ ζχει με το ΤΕΕ. 

iv. Οι άνεργοι, που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων ζχουν αποκλειςτικά τα 

δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ, που ορίηονται ςτθν παροφςα και οφείλουν να 
τθροφν τισ ανάλογεσ διαδικαςίεσ για τθν άςκθςι τουσ. 

v. Τα ΚΕΚ, που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ υπζχουν κζςθ και ζχουν τισ υποχρεϊ-
ςεισ του «Αναδόχου/Ραρόχου», όπωσ ορίηονται ςτθ με αρικμό 
1.5188/οικ3.968/15.4.11 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, κακϊσ και απο-
κλειςτικά τα δικαιϊματα που ορίηονται ςτθν εν λόγω ΚΥΑ και ςτθν παροφςα Ρρό-

ςκλθςθ. 

vi. Σε περίπτωςθ που ςε Διοικθτικι Ρεριφζρεια του κεφ 1.6 (πίν. 1) δεν υπάρξει εκ-
διλωςθ ενδιαφζροντοσ από υποψθφίουσ ωφελοφμενουσ ι ΚΕΚ, θ δράςθ δεν κα 
υλοποιθκεί. Θ ενδεικτικι κατανομι του προχπολογιςμοφ και του αρικμοφ επιτα-

γϊν κατάρτιςθσ ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια του ωσ άνω πίνακα 1  δφναται να τρο-
ποποιθκεί μόνο μεταξφ Ρεριφερειϊν που εντάςςονται ςτον ίδιο τφπο Ρεριφζρει-
ασ (Σφγκλιςθσ ι Σταδιακισ Εξόδου), προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ υλοποίθςθ 
του ςυνόλου τθσ δράςθσ. 

vii. Θ ΕΥΕ/ΕΚΤ επιφυλάςςεται για τθ διενζργεια ελζγχων επαλικευςθσ των ςτοιχείων, 
που κα υποβλθκοφν, από όςουσ ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία, όπωσ περιγράφεται 
ςτθν παροφςα. 

viii. To TEE κα εξαςφαλίςει ότι κα γίνουν οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ 
και δθμοςιότθτασ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο και τουσ όρουσ τθσ πα-
ροφςασ. 

ix. Θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ απαλλάςςεται από ΦΡΑ ςφμ-

φωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. ιβ) τθσ παρ.1 του άρκρου 22 του Ν. 2859/2000 
(Κϊδικασ ΦΡΑ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

x. Θ πρακτικι άςκθςθ των καταρτιηομζνων πραγματοποιείται ςε επιχειριςεισ ι φο-
ρείσ του ιδιωτικοφ ι του δθμοςίου τομζα που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ 
κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Τα ΚΕΚ κα επιλζξουν τισ επι-
χειριςεισ / φορείσ και κα ςυνεργαςτοφν με αυτζσ, βάςει ςυμφωνθτικϊν ςυνερ-
γαςίασ που κα ςυνάψουν, κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 
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xi. H υποχρεωτικι απαςχόλθςθ του 30% τουλάχιςτον των καταρτιςκζντων πραγμα-
τοποιείται ςτισ επιχειριςεισ / φορείσ που κα ςυμβλθκοφν με τα ΚΕΚ για τθν πρα-
κτικι άςκθςθ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

xii. Οι προκεςμίεσ των κεφ. 1.5, 2.2 & 3.2 δφνανται να τροποποιοφνται μόνο από το 
ΤΕΕ και εφ’ όςον δεν ζχει καταςτεί δυνατι θ υλοποίθςθ του ςυνόλου τθσ δράςθσ , 
οπότε θ τυχόν τροποποίθςθ τουσ κα δθμοςιεφεται ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα 
http://www.voucher.gov.gr. 

xiii. H ςυμμόρφωςθ με τισ κατευκφνςεισ και οδθγίεσ που κα καταχωροφνται από το 
ΤΕΕ και τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, είναι υπο-

χρεωτικι. 

Το ΤΕΕ και θ ΕΥΕ/ΕΚΤ δεν υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν με οποιονδιποτε άλλο 
τρόπο (π.χ. εγγράφωσ, κλπ) τουσ ενδιαφερόμενουσ, οι οποίοι οφείλουν να λαμβά-
νουν γνϊςθ των κατευκφνςεων και οδθγιϊν με δικι τουσ φροντίδα και επιμζλεια, 
από τθν ειδικι ιςτοςελίδα ι/και τθλεφωνικά από το Γραφείο Υποδοχισ (Help Desk) 
του ΤΕΕ. 

xiv. Τα ΚΕΚ οφείλουν να τθροφν ςτο αρχείο τουσ φάκελο τθσ δράςθσ με όλα τα απο-
δεικτικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν υλοποίθςι τθσ,  κακϊσ και για τισ ε-
νζργειεσ δθμοςιότθτασ που αναλαμβάνουν, τουλάχιςτον για τρία χρόνια μετά το 
κλείςιμο του ΕΡΑΝΑΔ, δθλαδι κατ’ ελάχιςτον μζχρι το τζλοσ του 2020, τον οποίο 

οφείλουν να ζχουν διακζςιμο ςε περίπτωςθ ελζγχου. 

xv. Το ΤΕΕ κα καταβάλλει τθν αμοιβι των ΚΕΚ και το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφε-
λουμζνων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν χορθγθκεί ςτο ΤΕΕ από το αρμόδιο 
Υπουργείο οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 

http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
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2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΛ – ΜΘΤΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ και επομζνωσ δικαίωμα υποβολισ «Αίτθςθσ Συμμετο-
χισ» για εγγραφι ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων που κα ςυγκροτιςει το ΤΕΕ, ζχουν: 

I. Τεχνίτεσ, που είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα Ανεργίασ του ΟΑΕΔ, ανεξαρτιτωσ 
αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίασ ι όχι, ςφμφωνα με τουσ παρακάτω όρουσ: 

Α) Κάκε άνεργοσ τεχνίτθσ ζχει δικαίωμα να υποβάλει αίτθςθ ςυμμετοχισ, ςε μία 

μόνο Διοικθτικι Ρεριφζρεια, ανεξαρτιτωσ του τόπου διαμονισ του. 

Β) Οι άνεργοι τεχνίτεσ πρζπει να είναι κάτοχοι επαγγελματικοφ διπλϊματοσ ι 
άδειασ ςυναφοφσ με τισ κωδικοποιθμζνεσ κατά ΣΤΕΡ-92 ειδικότθτεσ, που 
περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα Λ.Α τθσ παροφςασ ι/και να διακζτουν ε-
παγγελματικι εμπειρία ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ κατά 
ΣΤΑΚΟΔ-08 οικονομικοφσ τομείσ, οι οποίοι περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα 

Λ.Β τθσ παροφςασ.  

Επίςθσ, γίνονται δεκτοί κάτοχοι αντίςτοιχθσ/ιςότιμθσ επαγγελματικισ ά-
δειασ, διπλϊματοσ ι εμπειρίασ (όπωσ ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ) που ζχει 
αποκτθκεί ςτο εξωτερικό. 

Γ) Οι άνεργοι τεχνίτεσ δεν επιτρζπεται να παρακολουκοφν ι να ζχουν παρακο-
λουκιςει άλλο ςυγχρθματοδοτοφμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτιςθσ 
κατά το τελευταίο δίμθνο που προθγείται τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμε-
τοχισ ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ.  

Εξαιροφνται οι άνεργοι τεχνίτεσ, οι οποίοι ζχουν παρακολουκιςει προγράμ-
ματα ελλθνομάκειασ και κατάρτιςθσ δεξιοτιτων ΤΡΕ που οδθγοφν ςε πιςτο-
ποίθςθ κακϊσ επίςθσ και προγράμματα κατάρτιςθσ ςε οριηόντιεσ δεξιότθτεσ, 
για τουσ οποίουσ δεν ιςχφει ο περιοριςμόσ του διμινου. 

ΛΛ. Διπλωματοφχοι Μθχανικοί των ειδικοτιτων Μθχανικόσ Μεταλλείων Μεταλλουργόσ 

(ΜΜΜ), Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ (ΘΜ), Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ (ΜΜ) & Χθμι-
κόσ Μθχανικόσ (ΧΜ) που είναι μζλθ του ΤΕΕ και οι οποίοι λόγω τθσ ςυμμετοχισ 
τουσ ςε επαγγελματικά Επιμελθτιρια / Ενϊςεισ δεν ζχουν δικαίωμα εγγραφισ ςτα 
μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ και πλθροφν τουσ παρακάτω όρουσ:  

Α) Κάκε διπλωματοφχοσ μθχανικόσ (ΜΜΜ, ΘΜ, ΜΜ, ΧΜ) ζχει δικαίωμα να υπο-
βάλλει αίτθςθ ςυμμετοχισ, ςε μία μόνο Διοικθτικι Ρεριφζρεια ανεξαρτιτωσ 
του τόπου διαμονισ του. 

Β) Οι διπλωματοφχοι μθχανικοί (ΜΜΜ, ΘΜ, ΜΜ, ΧΜ) δεν επιτρζπεται να πα-
ρακολουκοφν ι να ζχουν παρακολουκιςει άλλο ςυγχρθματοδοτοφμενο από 
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το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτιςθσ κατά το τελευταίο δίμθνο που προθγείται τθσ 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ.  

Εξαιροφνται οι διπλωματοφχοι μθχανικοί, οι οποίοι ζχουν παρακολουκιςει 
προγράμματα ελλθνομάκειασ και κατάρτιςθσ δεξιοτιτων ΤΡΕ που οδθγοφν 
ςε πιςτοποίθςθ κακϊσ επίςθσ και προγράμματα κατάρτιςθσ ςε οριηόντιεσ 
δεξιότθτεσ, για τουσ οποίουσ δεν ιςχφει ο περιοριςμόσ του διμινου. 

Πςοι υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ και δεν πλθροφν τουσ παραπάνω όρουσ κα απορ-
ρίπτονται και δεν κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθ διαδικαςία επιλογισ και εγγραφισ ςτο Μθ-
τρϊο Ωφελουμζνων.  

Οι παρακάτω πρόςκετοι όροι ιςχφουν για τουσ ανζργουσ τεχνίτεσ που ενδιαφζρονται 
να ςυμμετζχουν, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ: 

α. Αςυμβίβαςτο μεταξφ επιδόματοσ ανεργίασ και εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ: Για 
όςο χρόνο διαρκεί θ κατάρτιςθ επιδοτοφμενων ανζργων, αναςτζλλεται θ κατα-
βολι του επιδόματοσ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ, ενϊ το χρονικό διάςτθμα τθσ κα-

τάρτιςθσ ςυνυπολογίηεται ςτο χρόνο επιδότθςθσ τθσ ανεργίασ τουσ. 

Θ θμερομθνία ζναρξθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ αποτελεί θμερομθνία α-
ναςτολισ του επιδόματοσ ανεργίασ, το οποίο οι ωφελοφμενοι δικαιοφνται να 
ςυνεχίςουν να λαμβάνουν από τθν επομζνθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ 
τουσ ςε αυτό.  

β. Οι άνεργοι τεχνίτεσ, που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ωφελοφμενων κα πρζπει να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα ανεργίασ του ΟΑΕΔ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προ-
γράμματοσ κατάρτιςθσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απαςχόλθςθσ) και μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτό, ςφμφωνα με τθν παροφςα.  

Σε περίπτωςθ που ωφελοφμενοσ απολζςει τθν ιδιότθτα του εγγεγραμμζνου ανζρ-
γου ςτα μθτρϊα ανεργίασ του ΟΑΕΔ οποιαδιποτε ςτιγμι από τθν θμζρα τθσ εγγρα-
φισ του ςτο Μθτρϊο Ωφελοφμενων μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμμετοχισ του ςε 
πρόγραμμα κατάρτιςθσ, διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μθτρϊο Ωφελουμζνων και 
θ επιταγι κατάρτιςισ του ακυρϊνεται, εφϋόςον ζχει ιδθ εκδοκεί. 

2.2 Υποβολι Αίτθςθσ Συμμετοχισ - Δικαιολογθτικϊν 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ για να εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων και να ςυμμετζχει ςτθν 
παροφςα δράςθ πρζπει: 

i. Να ςυμπλθρϊςει και να υποβάλει «Αίτθςθ Συμμετοχισ» θλεκτρονικά ςτθν ειδικι 
ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, τθσ οποίασ τα πεδία είναι υποχρεωτικά. 

Κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Συμμετοχισ, το πλθροφοριακό ςφςτθμα των επιτα-
γϊν κατάρτιςθσ ελζγχει αυτόματα τα ατομικά ςτοιχεία του αιτοφντα, μζςω του Μθ-
τρϊου ανεργίασ του ΟΑΕΔ & του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ αντίςτοιχα και ςε περίπτω-
ςθ μθ ταυτοποίθςθσ τουσ, δεν επιτρζπει τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ.  

http://www.voucher.gov.gr/
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Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, κάκε ενδιαφερόμενοσ οφείλει να 
δθλϊςει υποχρεωτικά το Ρεριφερειακό Τμιμα του ΤΕΕ (ΡΤ/ΤΕΕ), από τα αναφε-
ρόμενα ςτο κεφ. 9.4 τθσ παροφςασ, από το οποίο επικυμεί εφ’ όςον επιλεγεί να 
παραλάβει τθν προςωπικι του επιταγι κατάρτιςθσ (training voucher). 

Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ δεν διακζτει τραπεηικό λογαριαςμό, 
μπορεί να προςκομίςει τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ του (IBAN & Κατάςτθμα Τρά-
πεηασ), εφ’ όςον επιλεγεί, κατά τθν παραλαβι τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ (voucher). 

Στο λογαριαςμό αυτό, ςτον οποίο κα καταβλθκεί από το ΤΕΕ το εκπαιδευτικό επί-
δομα, ο ωφελοφμενοσ πρζπει να είναι είτε ο αποκλειςτικόσ δικαιοφχοσ είτε πρϊτοσ 

δικαιοφχοσ ςε περίπτωςθ κοινοφ λογαριαςμοφ. 

ii. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό τθσ υποβολισ τθσ αίτθςισ του, το οποίο αναγράφει 
τον «Κωδικό Αρικμό Υποβολισ Αίτθςθσ Συμμετοχισ» (ΚΑΥΑΣ), κακϊσ και τθν ακρι-
βι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ τθσ. 

Ο κωδικόσ ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικόσ για κάκε αίτθςθ ςυμμετοχισ, χορθγείται αυτόμα-

τα από το οικείο μθχανογραφικό ςφςτθμα με τθν υποβολι τθσ, αποτελεί το αποδει-
κτικό τθσ υποβολισ τθσ και χρθςιμοποιείται αντί για το ονοματεπϊνυμο του αιτοφ-
ντοσ ςε όλα τα ζγγραφα (Μθτρϊα, πίνακεσ, επιταγι κατάρτιςθσ, κ.ά.) που δθμοςιεφ-
ονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ. 

iii. Να κατακζςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά, τα οποία για κάκε ομάδα ωφελουμζνων 

είναι τα εξισ: 

α. Εφόςον είναι Άνεργοσ Τεχνίτθσ, υποχρεοφται να κατακζςει: 

- Αντίγραφο του επαγγελματικοφ διπλϊματοσ ι/και τθσ άδειασ επαγγζλμα-
τοσ που κατζχει και είναι αντίςτοιχθ με τισ κωδικοποιθμζνεσ κατά ΣΤΕΡ-92 
ειδικότθτεσ, που περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα Λ.1 τθσ παροφςασ. 

- Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ του Εργοδότθ, εφ’ όςον ο τεχνίτθσ ζχει δθλϊςει 
επαγγελματικι εμπειρία, ςτθν οποία κα αναφζρεται θ επαγγελματικι του 
δραςτθριότθτα και ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ ς’ αυτι, και από τθν οποία να 
προκφπτει θ εμπειρία του ςε ςυναφι επαγγζλματα / δραςτθριότθτεσ αντί-

ςτοιχεσ με τουσ κατά ΣΤΑΚΟΔ-08 οικονομικοφσ τομείσ, που περιλαμβάνο-
νται ςτο Ραράρτθμα Λ.Β τθσ παροφςασ.  

- Αντίγραφο του Εκκακαριςτικοφ τθσ Εφορίασ του οικονομικοφ ζτουσ 2012 
(ειςοδιματα 2011). 

- Υπεφκυνθ Διλωςθ του αρκ. 8 του Ν.1599/86 με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ 
υπογραφισ του ότι «(α) τα ςτοιχεία που δθλϊνω ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ 
με ΚΑΥΑΣ …………… είναι ακριβι και αλθκι και (β) δεν παρακολουκϊ ι δεν 
ζχω παρακολουκιςει άλλο πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενο 
από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμθνο, πλθν προγράμματοσ ελλθνομάκειασ 
ι κατάρτιςθσ δεξιοτιτων ΤΡΕ που οδθγοφν ςε πιςτοποίθςθ ι προγράμμα-
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τοσ κατάρτιςθσ ςε οριηόντιεσ δεξιότθτεσ», ςφμφωνα με το υπόδειγμα του 
Ραραρτιματοσ ΛΛ.Α τθσ παροφςασ. 

β. Εφόςον είναι Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ, υποχρεοφται να κατακζςει: 

- Αντίγραφο του Εκκακαριςτικοφ τθσ Εφορίασ του οικονομικοφ ζτουσ 2012 
(ειςοδιματα 2011). 

- Υπεφκυνθ Διλωςθ του αρκ. 8 του Ν.1599/86 με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ 
υπογραφισ του ότι «(α) τα ςτοιχεία που δθλϊνω ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ 
με ΚΑΥΑΣ ……………… είναι ακριβι και αλθκι, (β) δεν παρακολουκϊ ι δεν 
ζχω παρακολουκιςει άλλο πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενο 

από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμθνο, πλθν προγράμματοσ ελλθνομάκειασ 
ι κατάρτιςθσ δεξιοτιτων ΤΡΕ που οδθγοφν ςε πιςτοποίθςθ ι προγράμμα-
τοσ κατάρτιςθσ ςε οριηόντιεσ δεξιότθτεσ» και (γ) θ παροφςα ενίςχυςθ δεν 
οδθγεί ςε υπζρβαςθ του ανϊτατου ορίου (200.000,00€) των ενιςχφςεων 
ιςςονοσ ςθμαςίασ (de minimis) που τυχόν ζχω λάβει κατά το τρζχον οικο-
νομικό ζτοσ και κατά τα δφο προθγοφμενα οικονομικά ζτθ», ςφμφωνα με 

το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΛΛ.Β τθσ παροφςασ. 

Τα δικαιολογθτικά αυτά, ανεξαρτιτωσ ομάδασ ωφελουμζνων, κα πρζπει να τεκμθριϊνουν 
τα ςτοιχεία που ο ενδιαφερόμενοσ ζχει ςυμπλθρϊςει ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ του για 
εκείνα τα πεδία (κριτιρια επιλογισ) που δεν ελζγχονται αυτόματα από το Μθτρϊο Ανερ-

γίασ του ΟΑΕΔ (ειςοδθματικά κριτιρια και εμπειρία) και από το Μθτρϊο Μελϊν ΤΕΕ (ει-
ςοδθματικά κριτιρια). 

Οι προκεςμίεσ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ ςυμμετοχισ και παραλαβισ από το 
ΤΕΕ των δικαιολογθτικϊν των ωφελουμζνων αρχίηουν τθν 12θ Δεκεμβρίου 2012 και λι-
γουν αντίςτοιχα ωσ εξισ:  

- Υποβολι θλεκτρονικϊν αιτιςεων ςυμμετοχισ: ζωσ και 14 Λανουαρίου 2013.  

- Ραραλαβι Δικαιολογθτικϊν από το ΤΕΕ: ζωσ τισ 21 Λανουαρίου 2013. 

Θ υποβολι των δικαιολογθτικϊν γίνεται είτε με κατάκεςθ από τον ίδιο τον ενδιαφερό-
μενο ι από οποιοδιποτε τρίτο πρόςωπο ςτο Γραφείο Υποδοχισ του ΤΕΕ, είτε με ταχυ-

δρομικι αποςτολι (ταχυδρομείο ι courier) ςτθ δ/νςθ: Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, 
Γραφείο Υποδοχισ Voucher, Νίκθσ 4, 105 36 Ακινα, 1οσ όροφοσ. Σε περίπτωςθ ταχυ-

δρομικισ αποςτολισ, ο φάκελοσ πρζπει να ζχει τθν ζνδειξθ «Κατάρτιςθ voucher άνερ-
γων - Τομζασ Βϋ». 

2.3 Κριτιρια επιλογισ - Μοριοδότθςθ 

Οι διπλωματοφχοι μθχανικοί, που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ δεν κα υπερβοφν τα 496 άτομα 
ςτο ςφνολο των ωφελουμζνων που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο. Κακεμιά από τισ τζςςε-
ρεισ ειδικότθτεσ των μθχανικϊν (ΜΜΜ, ΘΜ, ΜΜ, ΧΜ) ςυμμετζχει ιςόποςα και μζχρι πο-
ςοςτοφ 25% ςτο ςφνολο των διπλωματοφχων μθχανικϊν. 
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2.3.1. Κριτιρια επιλογισ – Μοριοδότθςθ Τεχνιτϊν 

Θ επιλογι των ανζργων τεχνιτϊν και θ εγγραφι τουσ ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων κα γίνει 
με μοριοδότθςθ, βάςει των παρακάτω κριτθρίων: 

1. Διάρκεια ςυνεχόμενθσ ανεργίασ. 
2. Θλικία υποψθφίου. 
3. Ετιςιο φορολογθτζο ειςόδθμα ατομικό ι/και ςυηφγου (οικ. ζτοσ 2012). 
4. Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ςυναφι επαγγζλματα. 

Θ μζγιςτθ προβλεπόμενθ μοριοδότθςθ για κάκε τεχνίτθ είναι τα 120 μόρια, θ βαρφτθτα 
των οποίων ανά κριτιριο παρουςιάηεται παρακάτω. 

Ρίνακασ 2. Μοριοδότθςθ κριτθρίων επιλογισ Τεχνιτϊν 

Α/Α ΚΛΤΘΛΟ ΕΡΛΛΟΓΘΣ 
ΑΝΑΛΥΣΘ  

ΚΛΤΘΛΟΥ ΕΡΛΛΟΓΘΣ 

ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ  
ΚΛΤΘΛΟΥ 
ΕΡΛΛΟΓΘΣ 

1 
Διάρκεια ςυνεχόμενθσ ανεργίασ 
(Μζγιςτοσ βαθμόσ:  40 μόρια) 

Από 1 ζωσ 12 μινεσ  30 

Άνω των 12 μθνϊν 40 

2 
Θλικία υποψθφίου 

(Μζγιςτοσ βαθμόσ: 30 μόρια) 

18 - 30 ετϊν 30 

Άνω των 30 ετϊν  20 

3 

Ετιςιο φορολογθτζο ειςόδθμα 

ατομικό ι/και ςυηφγου 
(για το οικ. ζτοσ 2012) 

(Μζγιςτοσ βαθμόσ: 20 μόρια) 

μζχρι 8.000 € 20 

Από 8.001 ζωσ 15.000 € 15 

Από 15.001 € ζωσ 20.000€ 10 

Ράνω από 20.001 0 

4 
Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ςυ-

ναφι επαγγζλματα 
(Μζγιςτοσ βαθμόσ: 30 μόρια) 

Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ 20 

Επαγγελματικι Άδεια 
ι Δίπλωμα 

30 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ 
Μζγιςτη βαθμ/γία: 

120 μόρια 

2.3.2 Κριτιρια επιλογισ – Μοριοδότθςθ Διπλωματοφχων Μθχανικϊν 

Θ επιλογι των διπλωματοφχων μθχανικϊν (ΜΜΜ, ΘΜ, ΜΜ, ΧΜ) και θ εγγραφι τουσ ςτο 
Μθτρϊο κα γίνει με μοριοδότθςθ ανά ειδικότθτα και βάςει των παρακάτω κριτθρίων: 

1. Διάρκεια άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. 
2. Ετιςιο φορολογθτζο ειςόδθμα ατομικό ι/και ςυηφγου (οικ. ζτοσ 2012). 
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Θ μζγιςτθ προβλεπόμενθ μοριοδότθςθ για κάκε διπλωματοφχο μθχανικό είναι τα 60 μό-
ρια, θ βαρφτθτα των οποίων ανά κριτιριο παρουςιάηεται παρακάτω. 

Ρίνακασ 3. Μοριοδότθςθ κριτθρίων επιλογισ Διπλωματοφχων Μθχανικϊν 

Α/Α ΚΛΤΘΛΟ ΕΡΛΛΟΓΘΣ 
ΑΝΑΛΥΣΘ  

ΚΛΤΘΛΟΥ ΕΡΛΛΟΓΘΣ 
ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ  

ΚΛΤΘΛΟΥ ΕΡΛΛΟΓΘΣ 

1 
Διάρκεια άςκθςθσ επαγγελματι-

κισ δραςτθριότθτασ 
(Μζγιςτοσ βαθμόσ: 30 μόρια) 

Μζχρι 5 ζτθ 30 

Άνω των 5 ετϊν 20 

2 

Ετιςιο φορολογθτζο ειςόδθμα 
ατομικό ι/και ςυηφγου 
(για το οικ. ζτοσ 2012) 

(Μζγιςτοσ βαθμόσ: 30 μόρια) 

Μζχρι 5.000€ 30 

Από 5.001 ζωσ 8.000 € 15 

Από 8.001 ζωσ 12.000 5 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ 
Μζγιςτθ βακμ/γία: 

60 μόρια 

2.4 Διαδικαςία επιλογισ – Κατάρτιςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων 

Μετά τθ λιξθ των ωσ άνω προκεςμιϊν, το ΤΕΕ προβαίνει ςτθ διαδικαςία επιλογισ των 

ωφελουμζνων και ζκδοςθσ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων, θ οποία περιλαμβάνει κατά ςει-
ρά τα εξισ: 

Α) Βακμολόγθςθ των αιτοφντων, με μοριοδότθςθ 

Θ βακμολόγθςθ αφορά το ςφνολο των αιτοφντων που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ 
ςφμφωνα με το κεφ. 2.1 τθσ παροφςασ και γίνεται αυτόματα από το πλθροφοριακό 
ςφςτθμα του ςυςτιματοσ επιταγϊν κατάρτιςθσ, ξεχωριςτά για τθν κάκε ομάδα ω-
φελουμζνων (τεχνίτεσ και διπλωματοφχουσ μθχανικοφσ). 

Θ βακμολόγθςθ γίνεται με μοριοδότθςθ βάςει των ςτοιχείων που κάκε ενδιαφερό-
μενοσ ζχει δθλϊςει ςτθν Αίτθςθ Συμμετοχισ του, και για κάκε ομάδα ωφελουμζνων 

ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα κριτιρια του κεφ. 2.3 τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμιϊν κατά τθ μοριοδότθςθ, προθγοφνται οι υποψιφιοι που 
ζχουν ςυγκεντρϊςει περιςςότερα μόρια ςτο πρϊτο κριτιριο και αν αυτά ςυμπί-
πτουν, ςτο δεφτερο και ςτα επόμενα κατά τθ ςειρά κριτιρια που τίκενται ςτουσ πί-
νακεσ 2 και 3 αντίςτοιχα. Αν και πάλι παρουςιάηεται ιςοβακμία προθγείται ο υπο-
ψιφιοσ, που ζχει υποβάλει νωρίτερα τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ του. 

Θ διαδικαςία τθσ βακμολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν κατάρτιςθ πινάκων κατάτα-
ξθσ του ςυνόλου των αιτοφντων κατά φκίνουςα ςειρά, ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια 
και ανά ομάδα ωφελουμζνων (τεχνίτεσ & διπλ. μθχανικοί). 
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Β) Ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν 

Ο ζλεγχοσ αυτόσ αφορά τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν και τθν επιβεβαίωςθ 
των ςτοιχείων που κάκε υποψιφιοσ ζχει δθλϊςει ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ του ςχε-
τικά με: 

- τα κριτιρια (3) και (4) του πίνακα 2, για τουσ τεχνίτεσ, 
- το κριτιριο (2) του πίνακα 3, για τουσ διπλωματοφχουσ μθχανικοφσ. 

Ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν γίνεται μόνο για τουσ υποψθφίουσ που ςυγκζντρω-
ςαν τθν υψθλότερθ βακμολογία και μζχρι του ςυνολικοφ αρικμοφ των 7.350 αιτοφ-
ντων, ο οποίοσ κατανζμεται: 

- ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του πίνακα 1 του κεφ. 1.6, 
προςαυξθμζνα κατά 50%, 

- ανά Ομάδα Ωφελουμζνων, ϊςτε το ςφνολο των υποψθφίων ανζργων τεχνιτϊν 
να μθν είναι μικρότερο από 6.606 άτομα και το ςφνολο των υποψθφίων διπλω-
ματοφχων μθχανικϊν να μθν υπερβαίνει τα 744 άτομα (186 ανά ειδικότθτα δι-

πλωματοφχου). 

Σε περίπτωςθ αναντιςτοιχίασ μεταξφ των δθλωκζντων ςτοιχείων ςτθν αίτθςθ 
ςυμμετοχισ και των ςτοιχείων των δικαιολογθτικϊν υπεριςχφουν τα ςτοιχεία των 
δικαιολογθτικϊν. 

Πςοι δεν υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι αυτά παραλθφκοφν εκπρόκεςμα ι ςε πε-
ρίπτωςθ, που κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι τα δικαιολογθτικά είναι ελλειπι ι 
μθ ευανάγνωςτα και δυςδιάκριτα και δεν προκφπτουν με ςαφινεια και κακαρό-
τθτα τα δθλωκζντα ςτοιχεία, ο υποψιφιοσ κα απορρίπτεται και δεν κα ςυμπερι-
λαμβάνεται ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων. 

Θ διαδικαςία του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθν κατάρτιςθ πι-
νάκων κατάταξθσ των εν δυνάμει ωφελουμζνων κατά φκίνουςα ςειρά ανά Διοικθτι-
κι Ρεριφζρεια και ανά ομάδα ωφελουμζνων (τεχνίτεσ & διπλ. μθχανικοί). 

Γ) Κατάρτιςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων 

Το Μθτρϊο Ωφελουμζνων ςυγκροτείται από το ΤΕΕ και ζχει τθ μορφι πινάκων κα-
τάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά, ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια και ανά ομάδα ωφελου-

μζνων (τεχνίτεσ & διπλ. μθχανικοί).  

Στουσ πίνακεσ αυτοφσ αποτυπϊνεται θ τελικι κατάταξθ των επιλεγζντων, αφοφ 
λθφκοφν υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ και του ελζγχου των δικαιο-
λογθτικϊν, θ φπαρξθ ΚΕΚ ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια και το πλικοσ των αιτιςεων 
των ωφελουμζνων ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια και ανά ομάδα ωφελουμζνων. 

Οι πίνακεσ κατάταξθσ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων περιλαμβάνουν: 
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i. τουσ επιλεγζντεσ ωφελοφμενουσ, που δικαιοφνται να λάβουν επιταγζσ κατάρτι-
ςθσ και ανζρχονται ςυνολικά ςε 4.900 άτομα, εκ των οποίων οι διπλωματοφχοι 
μθχανικοί δεν υπερβαίνουν ςυνολικά τα 496 άτομα (ζωσ 124 άτομα ανά ειδικό-
τθτα). 

ii. τουσ επιλαχόντεσ (τεχνίτεσ & διπλ. μθχανικοφσ), που κα αντιςτοιχοφν ςε ποςο-
ςτό ζωσ 50% του αρικμοφ των επιλεγζντων ωφελοφμενων ανά Ρεριφζρεια, 
ομάδα ωφελουμζνων τεχνιτϊν και ειδικότθτα διπλωματοφχου μθχανικοφ. 

Θ γνωςτοποίθςθ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων ςτουσ ενδιαφερόμενουσ γίνεται ςφμ-
φωνα με τουσ όρουσ του κεφ. 2.6 τθσ παροφςασ. 

2.5 Διαγραφι Ωφελοφμενου - Τροποποίθςθ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων 

Σε περίπτωςθ διαγραφισ Ωφελουμζνου από πίνακα κατάταξθσ του Μθτρϊου, τθ κζςθ του 
λαμβάνει ο πρϊτοσ επιλαχϊν, οπότε και τροποποιείται το Μθτρϊο με τθν κατάρτιςθ νζου 
πίνακα ωφελουμζνων ςτθν αντίςτοιχθ Ρεριφζρεια. 

Διαγραφι ωφελουμζνου από το Μθτρϊο γίνεται ςε περίπτωςθ απϊλειασ δικαιϊματοσ 
ενίςχυςθσ και ακφρωςθσ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με το κεφ. 6.2.5 τθσ πα-
ροφςασ. 

2.6 Δθμοςιοποίθςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων 

Το ΤΕΕ, αμζςωσ μετά τθ ςυγκρότθςθ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων, δθμοςιεφει τουσ πίνα-
κεσ κατάταξθσ των Ωφελουμζνων ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, για 
τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων, κακϊσ και τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ των μθ επιλε-
γζντων υποψθφίων. 

Σε περίπτωςθ τροποποιιςεων, το ΤΕΕ δθμοςιεφει, το πρϊτο δεκαιμερο κάκε μινα ςτθν 
ειδικι ιςτοςελίδα, το τροποποιθμζνο Μθτρϊο Ωφελουμζνων ι/και τουσ επί μζρουσ τρο-
ποποιθμζνουσ πίνακεσ κατάταξθσ των ωφελουμζνων, για τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερο-
μζνων. 

Οι πίνακεσ κατάταξθσ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων περιλαμβάνουν ΜΟΝΟΝ τουσ κωδι-
κοφσ ΚΑΥΑΣ και ΟΧΛ το ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ των ενδιαφερομζνων. 

Πςοι ζχουν υποβάλει αίτθςθ ςυμμετοχισ ενθμερϊνονται για τθν εγγραφι τουσ ι μθ ςτο 
Μθτρϊο Ωφελουμζνων με δικι τουσ φροντίδα και επιμζλεια παρακολουκϊντασ τθν ειδικι 
ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, ενϊ ενθμζρωςθ μποροφν να λαμβάνουν τθλεφω-
νικά και από το Γραφείο Υποδοχισ του ΤΕΕ. 

Το ΤΕΕ δεν ζχει υποχρζωςθ να ενθμερϊνει εγγράφωσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο 
τουσ ενδιαφερόμενουσ. 

http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
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3. ΡΑΟΧΟΛ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ - ΜΘΤΩΟ ΚΕΚ  

3.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ και επομζνωσ δικαίωμα υποβολισ «Αίτθςθσ 
Συμμετοχισ» για εγγραφι ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ που κα ςυγκροτιςει το ΤΕΕ ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ζχουν μόνο τα ΚΕΚ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, που είναι πιςτοποιθμζνα 
από το ΕΚΕΡΛΣ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των με αρ. 110327/14.2.2005 (ΦΕΚ 230/Β/2005) 
και 111384/13.5.2003 (ΦΕΚ 616/Β/2003) ΚΥΑ, εφ’ όςον πλθροφν τουσ παρακάτω όρουσ και 
προχποκζςεισ.  

Α) Τα ΚΕΚ ζχουν πιςτοποιθκεί ςτο ΚΡ «Επαγγζλματα τεχνικά και μεταφορϊν». 

Β) Τα ΚΕΚ ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για τθν εγγραφι τουσ ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ 
μόνο για εκείνεσ τισ Διοικθτικζσ Ρεριφζρειεσ τθσ παροφςασ, ςτισ οποίεσ μποροφν 
να δραςτθριοποιοφνται, ςφμφωνα με το ΕΚΕΡΛΣ και τα οριηόμενα ςτισ ωσ άνω ΚΥΑ. 

Γ) Τα ΚΕΚ που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ μποροφν να υλοποιιςουν προγράμ-

ματα κατάρτιςθσ αποκλειςτικά ςε πιςτοποιθμζνεσ δομζσ, για το κεωρθτικό μζροσ 
τθσ κατάρτιςθσ. 

Ειδικά ςε Νθςιά, ςτα οποία δεν υπάρχουν πιςτοποιθμζνεσ δομζσ, τα ΚΕΚ του Μθ-
τρϊου μποροφν να υλοποιιςουν προγράμματα κατάρτιςθσ ςε ςχολικζσ αίκουςεσ 

που λειτουργοφν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ με αρ. 9.16031/οικ. 
3.2815/10.9.2009 (ΦΕΚ 1999/Β’/15.9.1999) ΚΥΑ, εφ’ όςον αυτζσ παραχωρθκοφν 
νομίμωσ προσ τοφτο. 

Δ) Τα ΚΕΚ ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για τθν εγγραφι τουσ ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ 
μόνο εφ’ όςον: 

- υποβάλουν «Δθλϊςεισ Αποδοχισ ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ» από τισ επιχειριςεισ 
/ φορείσ με τουσ οποίουσ πρόκειται να ςυμβλθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ και τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ, ςφμφωνα με το πρότυ-
πο που είναι αναρτθμζνο ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, και 

- από το ςφνολο των «Δθλϊςεων Αποδοχισ ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ» των επιχει-
ριςεων / φορζων πρακτικισ, που κα υποβάλουν για κάκε Διοικθτικι Ρεριφζ-
ρεια ςτθν οποία μποροφν να δραςτθριοποιοφνται ςφμφωνα με το ΕΚΕΡΛΣ και 
ανά αντικείμενο κατάρτιςθσ που πρόκειται να υλοποιιςουν ςε αυτιν,  προκφ-
πτει ότι πλθροφνται οι όροι των κεφ. 5.6 & 6.8 τθσ παροφςασ. 

Οι παρακάτω πρόςκετοι όροι ιςχφουν για τα ΚΕΚ που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν, 
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ: 

α. Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ του ΚΕΚ ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ ςυνιςτά ανεπιφφλακτθ αποδοχι 
του ςυνόλου των όρων τθσ παροφςασ.  

http://www.voucher.gov.gr/
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β. Τα ΚΕΚ, που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ υπζχουν κζςθ και ζχουν τισ υποχρεϊ-
ςεισ του «Αναδόχου/Ραρόχου», όπωσ ορίηονται ςτθ με αρικμό 
1.5188/οικ3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, κακϊσ και α-
ποκλειςτικά τα δικαιϊματα που ορίηονται ςτθν εν λόγω ΚΥΑ και ςτθν παροφςα Ρρό-
ςκλθςθ. 

γ. Το μζλοσ του Μθτρϊου ΚΕΚ υποχρεοφται για όςο διάςτθμα είναι εγγεγραμμζνο 
ςτο Μθτρϊο να πλθροί τισ προχποκζςεισ εγγραφισ του και να εκπλθρϊνει τισ 
αςφαλιςτικζσ και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

δ. Οι όροι τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ αποτελοφν το υποχρεωτικό και αποκλειςτικό 

περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, που ςυνάπτεται μεταξφ του ΚΕΚ και του ωφελουμζ-
νου, εφόςον το ΚΕΚ εγγραφεί ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ.  

ε. Στα Τμιματα Κατάρτιςθσ που κα λειτουργιςουν ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, επιτρζ-
πεται θ ςυμμετοχι τρίτων προςϊπων μθ δικαιοφχων επιταγισ κατάρτιςθσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων ςτο Τμιμα δεν κα υ-
περβαίνει ςε καμιά περίπτωςθ τθν πιςτοποιθμζνθ δυναμικότθτα τθσ αίκουςασ 

διδαςκαλίασ. 

ςτ. Τα ΚΕΚ κα ςυγκροτιςουν υποχρεωτικά χωριςτά Τμιματα Κατάρτιςθσ για κάκε ομά-
δα ωφελουμζνων (τεχνίτεσ και διπλωματοφχοι μθχανικοί). 

η. Τα ΚΕΚ υποχρεοφνται να επιλζξουν επιχειριςεισ/φορείσ για τθν υλοποίθςθ τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ και τθν υποχρεωτικι απαςχόλθςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
του κεφ 5.6 τθσ παροφςασ. 

3.2 Υποβολι Αίτθςθσ Συμμετοχισ – Δθλϊςεων Επιχειριςεων/ Φορζων 
Ρρακτικισ Άςκθςθσ  

Κάκε ΚΕΚ που ενδιαφζρεται να εγγραφεί ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ και να παράςχει ςτουσ ωφε-
λοφμενουσ τισ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ πρζπει: 

i. Να αιτθκεί τθν ταυτοποίθςι του μζςω τθσ ιςτοςελίδασ http://www.voucher.gov.gr, 
ωσ πιςτοποιθμζνο ΚΕΚ από το ΕΚΕΡΛΣ ςτο ΚΡ «Επαγγζλματα τεχνικά και μεταφο-
ρϊν», και να δθμιουργιςει τον ατομικό του λογαριαςμό (personal account), ϊςτε 

να του δοκεί θ δυνατότθτα να προχωριςει ςτα επόμενα ςτάδια. 

Κατά τθν υποβολι του αιτιματοσ ταυτοποίθςθσ, το πλθροφοριακό ςφςτθμα των ε-
πιταγϊν κατάρτιςθσ ελζγχει αυτόματα τα ςτοιχεία του ΚΕΚ ςε ςχζςθ με τα επίςθμα 
ςτοιχεία που τθροφνται ςτο ΕΚΕΡΛΣ και ςε περίπτωςθ μθ ταυτοποίθςθσ τουσ, δεν 
επιτρζπει τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

ii Να ςυμπλθρϊςει και να υποβάλει τθν «Αίτθςθ Συμμετοχισ» θλεκτρονικά ςτθν ειδι-
κι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, τθσ οποίασ όλα τα πεδία είναι υποχρεω-
τικά. 

Θ «Αίτθςθ Συμμετοχισ» που ςυμπλθρϊνει το ΚΕΚ περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 

http://www.voucher.gov.gr/
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α. Τα ςτοιχεία του νομίμου εκπροςϊπου του ΚΕΚ. 

β. Τθ Διοικθτικι Ρεριφζρεια ςτθν οποία το ΚΕΚ επιλζγει να υλοποιιςει προγράμ-
ματα κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τθν πιςτοποίθςι του ωσ ΚΕΚ εκνι-
κισ ι περιφερειακισ εμβζλειασ. 

γ. Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των υπευκφνων των προγραμμάτων κατάρτιςθσ και 
των δομϊν, ςτισ οποίεσ κα επιλζξει να υλοποιιςει προγράμματα κατάρτιςθσ τθσ 
παροφςασ. 

Ρροαιρετικά το ΚΕΚ μπορεί να δθλϊςει επίςθσ, εντόσ τθσ Διοικθτικισ Ρεριφζ-
ρειασ πιςτοποίθςισ του από το ΕΚΕΡΛΣ, δομζσ τρίτων, κακϊσ και ςχολικζσ αί-

κουςεσ ςε Νθςιά (ςτα οποία δεν υφίςτανται πιςτοποιθμζνεσ από το ΕΚΕΡΛΣ 
δομζσ κατάρτιςθσ ΚΕΚ), ςτισ οποίεσ ενδζχεται να παρζχει κατάρτιςθ κατά τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ ανά Διμο, Ρεριφερειακι Ενότθτα, Ρεριφζρεια. Θ παρα-
πάνω διλωςθ είναι ενδεικτικι. 

δ. Το/τα αντικείμενο/α κατάρτιςθσ το/α οποίο/α προτίκεται να υλοποιιςει ανά Δι-

οικθτικι Ρεριφζρεια, Ρεριφερειακι Ενότθτα, Διμο. 

ε. Τα ςτοιχεία των επιχειριςεων / φορζων, με τισ οποίεσ το ΚΕΚ πρόκειται να 
ςυμβλθκεί για τθν πρακτικι άςκθςθ και τθν υποχρεωτικι απαςχόλθςθ ςε κά-
κε Διοικθτικι Ρεριφζρεια ςτθν οποία μπορεί να δραςτθριοποιείται ςφμφωνα 
με το ΕΚΕΡΛΣ και ανά αντικείμενο κατάρτιςθσ που πρόκειται να υλοποιιςει ςε 

αυτιν και ςυγκεκριμζνα: 

- τθν επωνυμία και τον κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ που δραςτθρι-
οποιείται θ επιχείρθςθ, κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008, ςφμφωνα με το κεφ. 5.6, 
παρ. Α & Β (πιν. 5) τθσ παροφςασ. 

- τισ κζςεισ πρακτικισ που κάκε επιχείρθςθ προςφζρει, ςε ςχζςθ με τον 
αρικμό των απαςχολουμζνων ςε αυτιν, ςφμφωνα με το κεφ. 5.6, παρ. Δ 
(πιν. 6) τθσ παροφςασ, κατά τθν υποβολι τθσ «Αίτθςθσ Συμμετοχισ».  

- τισ κζςεισ απαςχόλθςθσ που κάκε επιχείρθςθ προςφζρει, ςφμφωνα με το 
κεφ. 6.8 τθσ παροφςασ. 

ςτ. Τον αρικμό των «Δθλϊςεων Αποδοχισ ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ», κακϊσ και όλεσ 

τισ «Δθλϊςεισ» (ςκαναριςμζνεσ), ςφμφωνα με το πρότυπο που είναι αναρτθμζνο 
ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, των επιχειριςεων /φορζων 
ςτισ οποίεσ πρόκειται να πραγματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ και θ υποχρεωτι-
κι απαςχόλθςθ, ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια ςτθν οποία μπορεί να δραςτθριο-
ποιείται ςφμφωνα με το ΕΚΕΡΛΣ και ανά αντικείμενο κατάρτιςθσ που πρόκειται 
να υλοποιιςει ςε αυτιν. 

η. Τθν ιςτοςελίδα που διακζτει το ΚΕΚ, τθν οποία και κα ςυνδζςει (link) ςτθν ι-
ςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr. 

http://www.voucher.gov.gr/
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θ. Τα ςτοιχεία του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του ΚΕΚ (IBAN, υποκατάςτθμα), ςτον 
οποίο και κα καταβλθκεί θ αμοιβι του από το ΤΕΕ για τισ υπθρεςίεσ κατάρτι-
ςθσ που κα παράςχει ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ. 

Κατά τθν υποβολι τθσ «Αίτθςθσ Συμμετοχισ» του ΚΕΚ για να εγγραφεί ςτο Μθτρϊο 
ΚΕΚ, το πλθροφοριακό ςφςτθμα των επιταγϊν κατάρτιςθσ ελζγχει αυτόματα, βάςει 
αλγορίκμου, εάν τα ςτοιχεία των επιχειριςεων των ωσ άνω κεφ. 3.2.ii.ε πλθροφν 
τουσ όρουσ των κεφ. 5.6 & 6.8 τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ που, από τον αυτόματο ζλεγχο προκφπτει ότι για ζνα αντικείμενο 
κατάρτιςθσ που το ΚΕΚ δθλϊνει ότι κα υλοποιιςει ςε ςυγκεκριμζνθ Διοικθτικι 

Ρεριφζρεια τθσ παροφςασ δεν πλθροφνται οι όροι των των κεφ. 5.6 & 6.8 τθσ πα-
ροφςασ, ι ςε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί αντίςτοιχοσ με τον δθλωκζντα αρικ-
μόσ «Δθλϊςεων» των επιχειριςεων (ςκαναριςμζνεσ), το ςφςτθμα  δεν επιτρζπει 
τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ από το ΚΕΚ για το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο 
κατάρτιςθσ ςτθν Διοικθτικι Ρεριφζρεια που αυτό αναφζρεται. 

Το ςφςτθμα επιτρζπει τθν υποβολι άιτθςθσ ςυμμετοχισ από το ΚΕΚ, εφ’ όςον οι 

όροι των των κεφ. 5.6 & 6.8 τθσ παροφςασ πλθροφνται για ζνα τουλάχιςτον αντι-
κείμενο κατάρτιςθσ ςε μια Διοικθτικι Ρεριφζρεια.  

Θ προκεςμία για τθν θλεκτρονικι υποβολι των αιτιςεων ςυμμετοχισ των ΚΕΚ αρχίηει 
τθν 22α Οκτωβρίου 2012 και λιγει τθν 21θ Λουνίου 2013. 

3.3 Διαδικαςία Εγγραφισ - Κατάρτιςθ Μθτρϊου ΚΕΚ 

Το ΤΕΕ προβαίνει ςτθ διαδικαςία εγγραφισ των υποψθφίων ΚΕΚ ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ και τθ 
ςυγκρότθςθ του Μθτρϊου ΚΕΚ, ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

Α) Ζλεγχοσ «Δθλϊςεων» επιχειριςεων πρακτικισ άςκθςθσ – Εγγραφι ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ  

Ο ζλεγχοσ αφορά τθν πλθρότθτα των «Δθλϊςεων» των επιχειριςεων και τθν επιβε-
βαίωςθ των ςτοιχείων που κάκε ΚΕΚ ζχει δθλϊςει ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ του ςε 

ςχζςθ με τισ «Δθλϊςεισ» των επιχειριςεων που ζχει υποβάλει, ωσ προσ το ςφνολο 
των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτζσ. 

Σε περίπτωςθ αναντιςτοιχίασ μεταξφ των δθλωκζντων ςτοιχείων ςτθν αίτθςθ 
ςυμμετοχισ του ΚΕΚ και των ςτοιχείων των «Δθλϊςεων» υπεριςχφουν τα ςτοιχεία 
των «Δθλϊςεων». 

Θ εγγραφι ςτο ‘Μθτρϊο ΚΕΚ’ των ΚΕΚ που πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρό-
ςκλθςθσ γίνεται από το ΤΕΕ.  

Τα εγγεγραμμζνα ΚΕΚ ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ παρουςιάηονται με τθ μορφι πινάκων και 
ομαδοποιθμζνα ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια (βλ. κεφ. 1.6, πιν. 1), και δθμοςιεφονται 
ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr ςτο τζλοσ κάκε εβδομάδασ. 

 

http://www.voucher.gov.gr/
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Β) Κατάρτιςθ Μθτρϊου ΚΕΚ 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ των ΚΕΚ ςυγκρο-
τείται από το ΤΕΕ το ‘Μθτρϊο ΚΕΚ’, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα ΚΕΚ που εκδιλω-
ςαν ενδιαφζρον και πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. 

Το Μθτρϊο ΚΕΚ ζχει τθ μορφι πινάκων, ςτουσ οποίουσ τα ΚΕΚ παρουςιάηονται ομα-
δοποιθμζνα ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια (βλ. κεφ. 1.6, πιν. 1). 

Θ γνωςτοποίθςθ των μελϊν του Μθτρϊου ΚΕΚ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ γίνεται, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ του παρακάτω κεφ. 3.5 τθσ παροφςασ. 

3.4 Διαγραφι ΚΕΚ – Τροποποίθςθ Μθτρϊου ΚΕΚ 

Σε περίπτωςθ διαγραφισ ΚΕΚ από το Μθτρϊο, δθμοςιεφεται ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθν 
ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr για τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων. 

Διαγραφι ΚΕΚ από το Μθτρϊο γίνεται ςε περίπτωςθ μθ υποβολισ, κατά τουσ όρουσ του 
κεφ. 7.2.2 τθσ παροφςασ, από το ΚΕΚ των απολογιςτικϊν ςτοιχείων και λοιπϊν δικαιο-
λογθτικϊν για τθν πιςτοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ. 

3.5 Δθμοςιοποίθςθ Μθτρϊου ΚΕΚ – Στοιχείων ΚΕΚ 

Το ΤΕΕ επιμελείται τθσ δθμοςίευςθσ των πινάκων των μελϊν του Μθτρϊου ςτθν ειδικι 
ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, για τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων, οι οποί-

οι περιλαμβάνουν ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια ομαδοποιθμζνα τα ΚΕΚ και τα αντικείμενα 
κατάρτιςθσ που κάκε ΚΕΚ ζχει επιλζξει και προτίκεται να υλοποιιςει ςε αυτιν, ωσ εξισ: 

- Κάκε εβδομάδα δθμοςιεφονται τα ΚΕΚ που εγγράφονται ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ από το 
ΤΕΕ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του κεφ. 3.3, παρ. Α τθσ παροφςασ. 

- Μετά τθ ςυγκρότθςθ του Μθτρϊου ΚΕΚ, δθμοςιεφονται οι οριςτικοί πίνακεσ των 
εγγεγραμμζνων ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ. 

Το ΤΕΕ επιμελείται επίςθσ τθσ δθμοςίευςθσ ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα των παρακάτω ςτοι-
χείων για κάκε ΚΕΚ του Μθτρϊου ΚΕΚ, ϊςτε οι ωφελοφμενοι να είναι ςε κζςθ να επιλζ-
ξουν το ΚΕΚ που επικυμοφν, ωσ εξισ: 

Α. Αναλυτικά ςτοιχεία για κάκε ΚΕΚ, που αντλοφνται από τθν αίτθςθ του και είναι: 

i. Ο κωδικόσ πιςτοποίθςθσ του ΚΕΚ από το ΕΚΕΡΛΣ.  

ii. Θ επωνυμία του ΚΕΚ.  

iii. Τα ςτοιχεία του νομίμου εκπροςϊπου του ΚΕΚ. 

iv. Θ ζνδειξθ «Ρεριφερειακό KEK» ι «Εκνικό KEK», αναλόγωσ αν αυτό μπορεί 
να δραςτθριοποιείται ςε ςυγκεκριμζνθ Ρεριφζρεια ι πανελλαδικά. Εάν το 
ΚΕΚ με βάςθ τθν πιςτοποίθςι του μπορεί να δραςτθριοποιείται μόνο ςε 
ςυγκεκριμζνθ Ρεριφζρεια κατονομάηεται θ Ρεριφζρεια αυτι. 

v. Το/τα αντικείμενο/α κατάρτιςθσ, που το ΚΕΚ προτίκεται να υλοποιιςει. 

http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
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vi. O αρικμόσ των δομϊν και των αικουςϊν διδαςκαλίασ που ανικουν ςτο ΚΕΚ, 
ανά Διμο, Ρεριφερειακι Ενότθτα, Ρεριφζρεια. 

vii. Θ ταχυδρομικι διεφκυνςθ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του ΚΕΚ, ανά δομι . 

viii. O Διμοσ (Ρεριφερειακι ενότθτα & Ρεριφζρεια) ςτον οποίο ενδζχεται να 
προςφζρει κατάρτιςθ ςε λοιπζσ ενοικιαηόμενεσ ι παραχωροφμενεσ πιςτο-
ποιθμζνεσ δομζσ τρίτων (εντόσ τθσ Διοικθτικισ Ρεριφζρειασ πιςτοποίθςισ 
του από το ΕΚΕΡΛΣ), κακϊσ και τα νθςιά, ςτα οποία ενδζχεται να προςφζρει 
κατάρτιςθ ςε ςχολικζσ λειτουργοφςεσ αίκουςεσ κατά τουσ όρουσ τθσ πα-
ροφςασ. 

Για τισ περιπτϊςεισ λοιπϊν ενοικιαηόμενων ι παραχωροφμενων πιςτοποιθ-
μζνων δομϊν τρίτων ι ςχολικϊν κτιρίων ςε νθςιά, οι ωφελοφμενοι μποροφν 
να ενθμερϊνονται επικοινωνϊντασ με το ΚΕΚ. 

ix. Τα ςτοιχεία των επιχειριςεων / φορζων πρακτικισ που προτίκεται να ςυμ-
βλθκεί το ΚΕΚ ανά αντικείμενο κατάρτιςθσ και ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια και 
ςυγκεκριμζνα: 

- θ επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ, 
- ο κωδ. ΣΤΑΚΟΔ ςτον οποίο αυτι δραςτθριοποιείται, 
- ο χϊροσ που κα πραγματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ (ζδρα, υποκατάςτθ-

μα, εργοτάξιο), κακϊσ και θ ταχυδρομικι του διεφκυνςθ, 

- οι κζςεισ πρακτικισ που κάκε επιχείρθςθ προςφζρει, ςε ςχζςθ με τον 
αρικμό των ατόμων που απαςχολεί θ επιχείρθςθ 

- οι κζςεισ απαςχόλθςθσ που προςφζρει θ επιχείρθςθ για τουσ ωφελοφ-
μενουσ,  

Β. Στοιχεία για κάκε ΚΕΚ, που αντλοφνται από τα ςτοιχεία του ΕΚΕΡΛΣ και είναι: 

i. Ο ιςχφων βακμόσ δομισ, για τισ δομζσ που ανικουν ςτο ΚΕΚ. 
ii. Θ πιςτοποιθμζνθ ιςχφουςα δυναμικότθτα των εν λόγω δομϊν.  
iii. Οι ανκρωποϊρεσ κατάρτιςθσ που πραγματοποίθςε το ΚΕΚ κατά τθ διετία 

2008-2009. 

Ενθμζρωςθ για το Μθτρϊο ΚΕΚ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λαμβάνουν και τθλεφωνι-
κά από το Γραφείο Υποδοχισ του ΤΕΕ, το οποίο δεν ζχει υποχρζωςθ να τουσ ενθμερϊνει 

εγγράφωσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο. 

3.6 Δθμοςιοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ από τα ΚΕΚ 

Μετά τθν εγγραφι του ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ, κάκε ΚΕΚ δθμοςιεφει μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςε-
λίδασ, τθν αναλυτικι του πρόταςθ για τα προγράμματα κατάρτιςθσ που προτίκεται να 
υλοποιιςει, ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

α. Κάκε ΚΕΚ μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) πρόταςθ διδακτζασ φλθσ για κακζνα 
από τα αντικείμενα κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ. 
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β. Κάκε ΚΕΚ μπορεί να υποβάλει προτάςεισ διδακτζασ φλθσ ςε όλα τα αντικείμενα 
κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ. 

γ. Θ εξειδίκευςθ κάκε κεματικισ ενότθτασ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων (βλ κεφ. 4 
και Ραράρτθμα ΛΛΛ) ςε διδακτζα φλθ και εν γζνει ςε πρόγραμμα κατάρτιςθσ κα 
πρζπει να λαμβάνει υπ’ όψθ τα αναφερόμενα ςτα κεφ. 4 και 5.1 τθσ παροφςασ. 

Κάκε ΚΕΚ που ζχει εγγραφεί ςτο Μθτρϊο, με αποκλειςτικι του ευκφνθ, επιμελείται υ-
ποχρεωτικά τθ ςφνδεςθ (link) τθσ ιςτοςελίδασ του, τθν οποία ζχει δθλϊςει ςτθν αίτθςθ 
ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ, με τθν ειδικι ιςτοςελίδα www.voucher.gov.gr, ϊςτε να είναι δι-
ακζςιμεσ, μζςω αυτισ λοιπζσ πλθροφορίεσ και ενθμζρωςθ προσ τουσ ωφελουμζνουσ. 

Tα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕΚ δθμοςιοποιοφνται με αποκλειςτ ι-
κι ευκφνθ του ΚΕΚ και το ΤΕΕ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν ορκότθτα ι τθν αξιοπι-
ςτία τουσ. 

http://www.voucher.gov.gr/
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4. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ 

4.1 Ρεριεχόμενο Κατάρτιςθσ 

Αντικείμενο τθσ κατάρτιςθσ είναι θ απόκτθςθ εργαςιακϊν δεξιοτιτων για τον παραγω-
γικό τομζα Β’ τθσ οικονομίασ (Ορυχεία, Μεταλλεία, Ρετρζλαιο). 

Τα κεματικά αντικείμενα, για τα οποία κα πραγματοποιθκοφν προγράμματα κατάρτι-
ςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, είναι δεςμευτικά και περιοριςτικά και διακρίνονται ωσ 
εξισ: 

Α) Ομάδα Α: τα κεματικά αντικείμενα τθσ Ομάδασ Α’ απευκφνονται ςε ανζργουσ Τε-
χνίτεσ του τομζα Β’ τθσ οικονομίασ, προκφπτουν ωσ επί το πλείςτον από τα αντί-
ςτοιχα πιςτοποιθμζνα επαγγελματικά περιγράμματα και είναι: 

i. Ραραγωγικι διαδικαςία ςτθ βιομθχανικι επεξεργαςία των ορυκτϊν πρϊτων 
υλϊν (Επ. Ρερ. 40) 

ii. Επιφανειακζσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ (Επ. Ρερ. 62) 

iii. Υπόγειεσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ (Επ. Ρερ. 63) 

iv. Χειριςμόσ κινθτϊν μθχανθμάτων – μθχανιματα ζργου (Επ. Ρερ. 48) 

v. Οργάνωςθ και διοίκθςθ τμθμάτων παραγωγισ εργοταξίου (Επ. Ρερ. 11) 

vi. Χειριςμόσ μονάδων παραγωγισ πετρελαιοειδϊν (Επ. Ρερ. 43) 

vii. Επιςκευι και ςυντιρθςθ μθχανθμάτων ζργου, εκτόσ αυτοκίνθςθσ (Επ. Ρερ. 
60) 

viii. Επιφανειακι εκμετάλλευςθ υπαίκριων λιγνιτωρυχείων με τθ μζκοδο ςυνε-
χοφσ λειτουργίασ  

B) Ομάδα B: τα κεματικά αντικείμενα τθσ Ομάδασ B’ απευκφνονται ςε Διπλωματοφ-
χουσ Μθχανικοφσ (ΜΜΜ, ΘΜ, ΜΜ, ΧΜ) και είναι: 

ix. Εξορυκτικι και Μεταλλευτικι Βιομθχανία 

x. Εξόρυξθ και Επεξεργαςία Ρετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου 

Θ διάρκεια κάκε προγράμματοσ κατάρτιςθσ ορίηεται ςυνολικά ςε 400 ϊρεσ, ςτισ οποίεσ, 
ανεξάρτθτα από τθν Ομάδα των καταρτιηομζνων, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: 

α) Το κεωρθτικό μζροσ και θ πρακτικι άςκθςθ, όπωσ παρουςιάηεται ςτθν κάκε κε-
ματικι ενότθτα / υποενότθτα μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ 
παροφςασ, ςυνολικισ διάρκειασ 370 ωρϊν. 

β) Οι ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ, ςυνολικισ διάρκειασ 30 ωρϊν, οι οποίεσ ενςω-
ματϊνονται υποχρεωτικά ςτο κεωρθτικό μζροσ κάκε αντικειμζνου κατάρτιςθσ: 
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Για τα θεματικά αντικείμενα i - v και vii - ix: 

 Ραρουςίαςθ του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν – 
Κ.Μ.Λ.Ε. (6 ϊρεσ). 

Για τα θεματικά αντικείμενα vi & x: 

 Ραρουςίαςθ τθσ νομοκεςίασ διυλιςτθρίων, των εκνικϊν και διεκνϊν προτφ-
πων τθσ βιομθχανίασ πετρελαίου, των κανόνων αςφαλοφσ εκτζλεςθσ εργα-
ςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ και ζργων αναβάκμιςθσ (6 ϊ-
ρεσ). 

Για όλα τα θεματικά αντικείμενα: 

 Ρροετοιμαςία του καταρτιηόμενου για τθν αγορά εργαςίασ: τεχνικζσ ςφνταξθσ 
βιογραφικοφ, ανάπτυξθ προςωπικισ ςτρατθγικισ, επαγγελματικόσ προςανα-
τολιςμόσ, τρόποι εξεφρεςθσ εργαςίασ, προςομοίωςθ ςυνζντευξθσ με τον ερ-
γοδότθ, βαςικζσ αρχζσ για εκκίνθςθ επιχειρθματικότθτασ κ.α. (6 ϊρεσ). 

 Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν εργαςία (6 ϊρεσ). 

 Βαςικζσ αρχζσ του εργατικοφ δικαίου (6 ϊρεσ). 

 Χριςθ βαςικϊν εφαρμογϊν Θ/Υ (6 ϊρεσ). 

Θ εξειδίκευςθ κάκε αντικειμζνου κατάρτιςθσ ςε μακιματα (διδακτζα φλθ) κα γίνει από τα 

ΚΕΚ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του κεφ. 5.1 τθσ παροφςασ. 

Κατά τθν ζναρξθ κάκε Τμιματοσ Kατάρτιςθσ, τα ΚΕΚ υποχρεοφνται να ενθμερϊςουν τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτο Τμιμα ςχετικά με το ρόλο τθσ ΕΕ και ιδίωσ του ΕΚΤ και των Επιχειρθςι-
ακϊν Ρρογραμμάτων που αυτό χρθματοδοτεί ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ, βάςει κειμζνου που 
κα χορθγθκεί από το ΤΕΕ, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ. 

4.2 Αντικείμενα Κατάρτιςθσ και Κεματικζσ Ενότθτεσ 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ και υποενότθτεσ για κακζνα από τα αντικείμενα κατάρτιςθσ, ζχουν 
ωσ εξισ: 

Α) Αντικείμενα τθσ Ομάδασ Α’ (Τεχνίτεσ)  

Οι Κεματικζσ ενότθτεσ και υποενότθτεσ για κακζνα από τα αντικείμενα κατάρτιςθσ α-
νζργων τεχνιτϊν ζχουν ωσ εξισ: 

i. Παραγωγική διαδικαςία ςτη βιομηχανική επεξεργαςία των ορυκτών πρώτων υλών 

1. Ειςαγωγι ςε κζματα μθχανολογίασ και θλεκτροτεχνίασ 
2. Ρροετοιμαςία και χειριςμόσ (λειτουργία) μθχανθμάτων επεξεργαςίασ μεταλ-

λευμάτων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν  
3. Επεξεργαςία μαρμάρων και άλλων διακοςμθτικϊν πετρωμάτων 
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4. Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ, εντοπιςμόσ, αξιολόγθςθ προβλθμάτων λειτουργίασ 
αυτοτελϊν μθχανθμάτων και τθσ εγκατάςταςθσ 

5. Εξαςφάλιςθ εφρυκμθσ λειτουργίασ μθχανθμάτων και κυκλϊματοσ επεξεργαςί-
ασ ορυκτϊν, μζριμνα για ςυντιρθςι τουσ, οργάνωςθ, ζλεγχοσ του εργαςιακοφ 
περιβάλλοντοσ. 

ii. Επιφανειακζσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ 

1. Γενικζσ Ρροειδοποιιςεισ και Οδθγίεσ. Νομοκεςία, Κ.Μ.Λ.Ε. 
2. Αποκικευςθ, Μεταφορά και Διαχείριςθ εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων 
3. Ζλεγχοσ διατρθμάτων, μζςα εναφςεωσ και πυροδότθςθσ, γόμωςθ, ςχζδιο ανα-

τίναξθσ, ςυνδεςμολογία 
4. Μζτρα αςφάλειασ πριν τθ πυροδότθςθ, τελικόσ ζλεγχοσ, πυροδότθςθ 
5. Ζλεγχοι μετά τθν ανατίναξθ, αντιμετϊπιςθ αποτυχθμζνων υπονόμων, δευτε-

ρογενισ κραφςθ 
6. Καταςτροφι εκρθκτικϊν υλϊν, ειδικζσ περιπτϊςεισ ανατινάξεων (ελεγχόμενθ 

χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, υποβρφχιεσ ανατινάξεισ κ.α.)  

7. Απομάκρυνςθ επιςφαλϊν όγκων από τα πρανι των βακμίδων (ξεςκάρωμα) 
8. Υποςτθρικτικζσ εργαςίεσ του επιφανειακοφ εξορυκτικοφ ζργου 

iii. Υπόγειεσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ 

1. Στοιχεία Γεωλογίασ και Τεκτονικισ Γεωλογίασ 

2. Μθχανικι των πετρωμάτων 
3. Μζκοδοι υποςτφλωςθσ υπόγειων ζργων 
4. Βαςικά ςτοιχεία θλεκτροτεχνίασ και μθχανολογίασ 
5. Εξόρυξθ των πετρωμάτων 
6. Ο αεριςμόσ ςτα υπόγεια ζργα 
7. Ειδικά μζτρα αςφαλείασ ςτα υπόγεια ζργα 

iv. Χειριςμόσ κινητών μηχανημάτων – μηχανήματα ζργου (Μ.Ε.) 

1. Υφιςτάμενο Κεςμικό πλαίςιο Λειτουργίασ & Αςφάλειασ Μθχανθμάτων Ζργου 
εντόσ των εργοταξιακϊν χϊρων. Κανονιςμόσ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν 

Εργαςιϊν (ΚΜΛΕ).  
2. Μζκοδοι εκμετάλλευςθσ και τφποι ΜΕ. Γενικζσ αρχζσ χειριςμοφ. Σθμάνςεισ & 

ςυςτιματα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ. 
3. Αςφαλείσ διαδικαςίεσ κατά τισ φάςεισ λειτουργίασ μεμονωμζνων ΜΕ και ςυ-

νεργαηόμενων ςυςτθμάτων ΜΕ. Αςφαλείσ διαδικαςίεσ κατά τισ φάςεισ ανφ-
ψωςθσ βαρϊν & εργαςιϊν ζλξθσ. 

4. Αςφαλείσ διαδικαςίεσ κατά τισ φάςεισ Ακινθτοποίθςθσ - Συντιρθςθσ – Επικεϊ-
ρθςθσ ΜΕ. 
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v. Οργάνωςη και διοίκηςη τμημάτων παραγωγήσ εργοταξίου 

1. Στοιχεία κοιταςματολογίασ, Τεχνικισ Γεωλογίασ, Μθχανικισ των πετρωμάτων   
2. Υπόγεια και επιφανειακι εξόρυξθ/εκμετάλλευςθ (Σχεδιαςμόσ-Μζκοδοι-Υλικά-

Εξοπλιςμόσ) 
3. Βαςικζσ γνϊςεισ θλεκτροτεχνίασ, Μθχανολογίασ, Λδιότθτεσ και ςυμπεριφορά 

των ρευςτϊν, Διαχείριςθ ενζργειασ  
4. Επιπτϊςεισ από τθν εξορυκτικι δραςτθριότθτα ςτο περιβάλλον, Αντιμετϊπιςθ 

των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 
5. Διαχείριςθ ζργου και ανκρϊπινου δυναμικοφ, Βαςικζσ αρχζσ οργάνωςθσ και 

προγραμματιςμοφ παραγωγισ 

6. Αςφάλεια και υγιεινι ςτισ εξορυκτικζσ μονάδεσ παραγωγισ 
7. Βαςικζσ γνϊςεισ διαχείριςθσ ποιότθτασ 

vi. Χειριςμόσ μονάδων παραγωγήσ πετρελαιοειδών 

1. Τγεία, Αςφάλεια & Περιβάλλον 

α. Ελλθνικι νομοκεςία διυλιςτθρίων, εκνικά και διεκνι πρότυπα τθσ βιομθ-
χανίασ πετρελαίου.  

β. Αςφαλισ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ και ζργων ανα-
βάκμιςθσ – Άδειεσ & διαδικαςίεσ εργαςίασ 

γ. Αρχζσ αςφαλοφσ λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ – Διαδικαςίεσ & πρα-

κτικζσ 
δ. Ρρϊτεσ βοικειεσ - Μεταφορά και φροντίδα τραυματιϊν 
ε. Ενεργθτικι & πακθτικι πυροπροςταςία - Μζςα και μζκοδοι πυρόςβεςθσ 
ςτ. Σενάρια ατυχθμάτων και τρόποι αντιμετϊπιςθσ. Βιομθχανικά Ατυχιματα 

Μεγάλθσ Ζκταςθσ. 

2. Διεργαςίεσ 
α. Βαςικζσ ζννοιεσ Φυςικισ & Χθμείασ 
β. Τα είδθ των πετρελαιοειδϊν και οι βαςικζσ ιδιότθτεσ τουσ 
γ. Διαγράμματα εγκαταςτάςεων – Είδθ και ςυμβολιςμόσ  
δ. Φυςικζσ διεργαςίεσ πετρελαίου – Ραράμετροι λειτουργίασ και προϊόντα 

ε. Χθμικζσ διεργαςίεσ πετρελαίου – Είδθ, παράμετροι λειτουργίασ και προ-
ϊόντα 

3. Εξοπλιςμόσ 
α. Στακερόσ εξοπλιςμόσ 
β. Στρεπτόσ εξοπλιςμόσ 
γ. Συςτιματα ελζγχου 

4. Διαχείριςη Προςωπικοφ & Παραγωγήσ 
α. Συναιςκθματικι νοθμοςφνθ  
β. Αξιολόγθςθ & παρακίνθςθ (motivation) προςωπικοφ 
γ. Μεκοδολογία εκπαίδευςθσ προςωπικοφ 
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δ. Διαχείριςθ ςυγκροφςεων 
ε. Οικονομικά διυλιςτθρίου 

vii. Επιςκευή και ςυντήρηςη μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.), εκτόσ αυτοκίνηςησ 

1. Χειριςμόσ, Ονοματολογία, Βαςικζσ Γνϊςεισ Μθχανθμάτων Ζργου (Μ.Ε.) - Μθ-
χανολογικό Σχζδιο (Μ/Σ) - Θλεκτρολογικό Σχζδιο (Θ/Σ), Γενικζσ γνϊςεισ 

2. Επίβλεψθ, Συντιρθςθ Μ.Ε. 
3. Επεμβάςεισ, Επιςκευζσ Μ.Ε.  
4. Οργάνωςθ, Λειτουργία ςυνεργείων Μ.Ε. 

viii. Επιφανειακή εκμετάλλευςη υπαίθριων λιγνιτωρυχείων με τη μζθοδο ςυνεχοφσ 
λειτουργίασ 

1. Στοιχεία Μθχανικισ 
2. Στοιχεία Μθχανϊν 
3. Στοιχεία Αντοχισ Υλικϊν 
4. Στοιχεία Κερμοδυναμικισ 

5. Μθχανουργικι Τεχνολογία (κεωρία και εργαςτιριο) 
6. Γεωλογία – Κοιταςματολογία  
7. Γενικά Στοιχεία για το λιγνίτθ 
8. Υλικά. Λιπαντικά – Λίπανςθ  
9. Εκμετάλλευςθ Λιγνιτικϊν Εγκαταςτάςεων  

10. Κφρια Μθχανιματα Ορυχείων από πλευράσ Εκμετάλλευςθσ (Εκςκαφείσ, Ται-
νιόδρομοι, Αποκζτεσ) (κεωρία και εργαςτιριο) 

11. Κφρια Μθχανιματα Ορυχείων από Μθχανολογικισ πλευράσ (Εκςκαφείσ, Ται-
νιόδρομοι, Αποκζτεσ) (κεωρία και εργαςτιριο) 

12. Κφρια Μθχανιματα Ορυχείων από Θλεκτρολογικισ πλευράσ (Εκςκαφείσ, Ται-
νιόδρομοι, Αποκζτεσ) (κεωρία και εργαςτιριο) 

13. Διακίνθςθ φορτίων 
14. Αποδοτικι λειτουργία Καδοφόρων Εκςκαφζων 
15. Αςφάλεια λειτουργίασ εξοπλιςμοφ Ορυχείων 
16. Ρεριβαλλοντικά Κζματα 

17. Συνκικεσ λειτουργίασ Ορυχείων κατά τθ χειμερινι περίοδο. Αντιμετϊπιςθ 
18. Αςφάλεια Εργαςίασ. Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

19. Ευςτάκεια πρανϊν 

Β) Αντικείμενα τθσ Ομάδασ B’ (Διπλωματοφχοι Μθχανικοί) 

ix. Εξορυκτική και Μεταλλευτική Βιομηχανία 

1. Θεςμικό πλαίςιο: Εκμετάλλευςη, Τγεία & Αςφάλεια, Περιβάλλον ςτην Εξορυ-
κτική Βιομηχανία 

α. Μεταλλευτικόσ Κϊδικασ - Κεςμικό πλαίςιο εκμετάλλευςθσ μεταλλείων 
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β. Αδειοδοτιςεισ και λειτουργία λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, αδρα-
νϊν και μαρμάρων 

γ. Κανονιςμόσ Μεταλλευτικϊν & Λατομικϊν Εργαςιϊν - Μζτρα αςφάλειασ 
και προςταςίασ περιβάλλοντοσ 

δ. Ρεριβαλλοντικό κεςμικό πλαίςιο ςτθν εξορυκτικι βιομθχανία 

2. Οργάνωςη Ζργου και Διοίκηςη Προςωπικοφ 

α. Διοικθτικι και οικονομικι λειτουργία τθσ ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ 
β. Οργάνωςθ επιχείρθςθσ και ζργου 
γ. Θγεςία, παρακίνθςθ και επικοινωνία 

δ. Εκπαίδευςθ - Ανάπτυξθ προςωπικοφ 
ε. Διαχείριςθ χρόνου 
ςτ. Βιϊςιμθ ανάπτυξθ ζργου 

3. Εφαρμοςμζνα Οικονομικά για Μηχανικοφσ 

α. Κοςτολόγθςθ 

β. Οικονομικζσ καταςτάςεισ - Αρικμοδείκτεσ 
γ. Αξιολόγθςθ επενδφςεων 

4. υςτήματα Διαχείριςησ Ποιότητασ, Περιβάλλοντοσ, Τγείασ & Αςφάλειασ 

α. Διαχείριςθ Υγείασ & Αςφάλειασ (ΕΛΟΤ 1801) 
β. Διαχείριςθ Ρεριβάλλοντοσ (ISO 14001) 
γ. Διαχείριςθ Ροιότθτασ (ISO 9001) 

5. Επιφανειακή εκμετάλλευςη μεταλλείων, λατομείων, λιγνιτωρυχείων και μαρ-
μάρων 

α. Μεταλλεία - Λατομεία  
β. Υπαίκρια λιγνιτωρυχεία - Εξοπλιςμόσ εξόρυξθσ και μεταφοράσ 
γ. Μάρμαρα 

6. Τπόγεια Εκμετάλλευςη Μεταλλείων 

α. Μζκοδοι εκμετάλλευςθσ - Αξιολόγθςθ - Επιλογι  

β. Ζργα προςπζλαςθσ και ανάπτυξθσ, μεταφορά υλικϊν 
γ. Αρχζσ αεριςμοφ, φωτιςμοφ, υγιεινισ και αςφάλειασ 

7. χεδιαςμόσ Μονάδων επεξεργαςίασ και εμπλουτιςμοφ μεταλλευμάτων και βι-
ομηχανικών ορυκτών 

α. Σχεδιαςμόσ διαγραμμάτων ροισ εργοςταςίων επεξεργαςίασ - εμπλουτι-
ςμοφ  

β. Επιλογι - Διαςταςιολόγθςθ εξοπλιςμοφ 
γ. Επιλογι κζςθσ εγκατάςταςθσ, κοςτολόγθςθ, προμελζτθ ςκοπιμότθτασ 
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8. Επιλογή - υντήρηςη - Διαχείριςη μηχανολογικοφ και ηλεκτρολογικοφ εξοπλι-
ςμοφ εκμετάλλευςησ μεταλλείων – λατομείων 

α. Κινθτόσ εξοπλιςμόσ επιφανειακϊν ζργων 
β. Κινθτόσ εξοπλιςμόσ υπογείων ζργων 
γ. Στακερόσ εξοπλιςμόσ επεξεργαςίασ - εμπλουτιςμοφ, μεταφοράσ, προ-

ςταςίασ περιβάλλοντοσ 

x. Εξόρυξη και Επεξεργαςία Πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου 

1. Θεςμικό πλαίςιο: Τγεία & Αςφάλεια, Περιβάλλον ςτη Βιομηχανία Πετρελαίου 

και Φυςικοφ Αερίου 

α. Ελλθνικι νομοκεςία διυλιςτθρίων, εκνικά και διεκνι πρότυπα τθσ βιομθ-
χανίασ πετρελαίου. 

β. Αςφαλισ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ και ζργων ανα-
βάκμιςθσ – Άδειεσ & διαδικαςίεσ εργαςίασ 

γ. Ρρϊτεσ βοικειεσ - Μεταφορά και φροντίδα τραυματιϊν 

δ. Ενεργθτικι & πακθτικι πυροπροςταςία - Μζςα και μζκοδοι πυρόςβεςθσ 
ε. Σενάρια ατυχθμάτων και τρόποι αντιμετϊπιςθσ. Βιομθχανικά Ατυχιματα 

Μεγάλθσ Ζκταςθσ. 

2. Οργάνωςη Ζργου και Διοίκηςη Προςωπικοφ   

α. Διοικθτικι και οικονομικι λειτουργία τθσ ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ 
β. Οργάνωςθ επιχείρθςθσ και ζργου  
γ. Θγεςία, παρακίνθςθ και επικοινωνία 
δ. Εκπαίδευςθ - Ανάπτυξθ προςωπικοφ 
ε. Διαχείριςθ χρόνου 
ςτ.  Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ ζργου 

3. Εφαρμοςμζνα Οικονομικά για Μηχανικοφσ 

α. Κοςτολόγθςθ 
β. Οικονομικζσ καταςτάςεισ - Αρικμοδείκτεσ  

γ. Αξιολόγθςθ Επενδφςεων 

4. υςτήματα διαχείριςησ Ποιότητασ, Περιβάλλοντοσ, Τγείασ και Αςφάλειασ 

α. Διαχείριςθ Υγείασ & Αςφάλειασ (ΕΛΟΤ 1801) 
β. Διαχείριςθ Ρεριβάλλοντοσ (ISO 14001) 
γ. Διαχείριςθ Ροιότθτασ (ISO 9001) 

5. Διεργαςίεσ 

α. Τα είδθ των πετρελαιοειδϊν και οι βαςικζσ ιδιότθτεσ τουσ 
β. Διαγράμματα εγκαταςτάςεων – Είδθ και ςυμβολιςμόσ  
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γ. Φυςικζσ διεργαςίεσ πετρελαίου – Ραράμετροι λειτουργίασ και προϊόντα 
δ. Χθμικζσ διεργαςίεσ πετρελαίου – Είδθ, παράμετροι λειτουργίασ και προ-

ϊόντα 
ε. Οικονομικά διυλιςτθρίων 

6. Εξοπλιςμόσ 

α. Στακερόσ εξοπλιςμόσ 
β. Στρεπτόσ εξοπλιςμόσ 
γ. Συςτιματα ελζγχου 

4.3 Κεματικζσ Ενότθτεσ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων – Εκπαιδευτικι Φλθ 

Τα αναλυτικά μακθςιακά αποτελζςματα για κάκε μια από τισ παραπάνω κεματικζσ ενότθ-
τεσ, κακϊσ επίςθσ θ εκπαιδευτικι φλθ –μακιματα, θ διάρκεια του διδακτικοφ χρόνου και 
θ κατανομι του ςε κεωρία και πρακτικι δίνονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ πα-
ροφςασ. 

Οι πάροχοι κατάρτιςθσ δεν δφνανται να προςκζςουν άλλεσ, οφτε να αφαιρζςουν κε-
ματικζσ ενότθτεσ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςε κακζνα από τα αντικείμενα κατάρ-
τιςθσ, ενϊ ζχουν τθ δυνατότθτα να προςαρμόςουν τθν εκπαιδευτικι φλθ ανάλογα με 
το επίπεδο γνϊςεων και εμπειρίασ των καταρτιηόμενων ςε κάκε Τμιμα Κατάρτιςθσ .  
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5. ΟΟΛ ΡΑΟΧΘΣ ΤΘΣ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ - ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΛ OΟΛ 

5.1 Διδακτζα Φλθ – Τεχνικζσ εκπαίδευςθσ 

Κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ πρζπει να καλφπτει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που είναι 
δεςμευτικό και περιοριςτικό ςφμφωνα με το κεφ. 4 και το Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ παροφςασ, 
κακϊσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ όρουσ, όπωσ προςδιορίηονται ςτο παρόν κεφάλαιο. 

Τα ΚΕΚ κα διαμορφϊςουν τθ διδακτζα φλθ-ωρολόγιο πρόγραμμα, εξειδικεφοντασ το 
περιεχόμενο κάκε αντικειμζνου κατάρτιςθσ ςε επιμζρουσ μακιματα, ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ παροφςασ. 

Θ εξειδίκευςθ τθσ διδακτζασ φλθσ κα βαςίηεται ςτθν ενδεικτικι εκπαιδευτικι φλθ που 
επίςθσ περιλαμβάνεται το Ραράρτθμα ΛΛΛ για κακζνα από τα αντικείμενα κατάρτιςθσ και 
κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

 Θ δόμθςθ κάκε αντικειμζνου κατάρτιςθσ και θ εξειδίκευςι του ςε μακιματα κα 
γίνει ςτθ βάςθ των επιδιωκόμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ( learning out-

comes). 

 Θ εξειδίκευςθ ςε μακιματα κα γίνει ζτςι, ϊςτε όλα τα αναλυτικά μακθςιακά απο-
τελζςματα να καλφπτονται υποχρεωτικά από μακιματα. 

 Θ εξειδίκευςθ/ανάλυςθ κάκε κεματικισ ενότθτασ ςε μακιματα κα γίνει με τζτοιο 

τρόπο, ϊςτε ο καταρτιηόμενοσ να οδθγείται ςτθν απόκτθςθ όλων των αναλυτικϊν 
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ ενότθτασ, λαμβάνο-
ντασ υπόψθ ότι: 

- κάκε αντικείμενο κατάρτιςθσ δομείται ςε κεματικζσ ενότθτεσ, βάςει των επι-
διωκόμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων (learning outcomes), και  

- κάκε κεματικι ενότθτα δομείται ςε επιμζρουσ αναλυτικά μακθςιακά αποτε-
λζςματα. 

 Το άκροιςμα των ωρϊν των μακθμάτων που αντιςτοιχεί ςε κάκε κεματικι ενότθ-
τα κα πρζπει υποχρεωτικά να ταυτίηεται με τον αρικμό των ωρϊν που αναγράφε-

ται ωσ ςυνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ κάκε κεματικισ ενότθτασ. 

 Το άκροιςμα των ωρϊν κεωρίασ και το άκροιςμα των ωρϊν πρακτικισ άςκθςθσ 
των μακθμάτων που αντιςτοιχοφν ςε κάκε κεματικι ενότθτα, κα πρζπει υποχρε-
ωτικά να ταυτίηεται με τον αρικμό των ωρϊν που αναγράφεται ωσ ςφνολο ωρϊν 
κεωρίασ και ςφνολο ωρϊν πρακτικισ άςκθςθσ αντίςτοιχα ςε κάκε κεματικι ενό-
τθτα. 

Κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ κα πραγματοποιείται με τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και τισ 
τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, επιδιϊκοντασ ιδίωσ το ςυνδυαςμό τθσ κεωρίασ με τθν 
πράξθ, τθ ςφνδεςθ του αντικειμζνου κατάρτιςθσ με τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των 
καταρτιηομζνων, τθν ανάπτυξθ κριτικοφ τρόπου ςκζψθσ, τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των 
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καταρτιηόμενων. Για το ςκοπό αυτό, το κεωρθτικό μζροσ τθσ κατάρτιςθσ κα πρζπει να ε-
μπλουτίηεται με ςχετικζσ αςκιςεισ. 

Το ΤΕΕ, για τθν αποτελεςματικότερθ εμπζδωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ, κα καταρτίςει ςφ-
νολο ερωτιςεων πολλαπλϊν επιλογϊν, που κα χρθςιμοποιθκοφν από τα ΚΕΚ κατά τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία ι/και μετά το πζρασ αυτισ, ωσ δοκιμαςία πολλαπλϊν επιλο-
γϊν (multiple-choice test), για όλα τα αντικείμενα κατάρτιςθσ. Θ απάντθςθ, που κάκε 
καταρτιηόμενοσ (τεχνίτθσ ι μθχανικόσ) κα κλθκεί να δϊςει ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ, κα ζχει 
και τθν ζννοια τθσ αυτό-αξιολόγθςθσ.  

5.2 Συμμετζχοντεσ ςε Τμιμα/Ρρόγραμμα Κατάρτιςθσ 

Σε κάκε Τμιμα Κατάρτιςθσ είναι δυνατόν να ςυμμετζχουν εκτόσ από τουσ ωφελοφμενουσ, 
κατόχουσ επιταγισ κατάρτιςθσ και τρίτα φυςικά πρόςωπα. 

Τα ΚΕΚ κα ςυγκροτιςουν χωριςτά Τμιματα Κατάρτιςθσ για κάκε ομάδα ωφελουμζνων 
(τεχνίτεσ και διπλωματοφχοι μθχανικοί). 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων, ωφελουμζνων και μθ, ςε κάκε Τμιμα Κατάρτι-
ςθσ κατά τθν ζναρξθ αυτοφ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 10 άτομα και να μθν υπερβαίνει 
τα 25 άτομα. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων ςε κάκε Τμιμα Κατάρτιςθσ 
δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει τθ δυναμικότθτα τθσ πιςτοποιθμζνθσ αίκουςασ, όπου υλο-

ποιείται το πρόγραμμα. 

Για τθν πρακτικι άςκθςθ που κα πραγματοποιθκεί ςε επιχειριςεισ / φορείσ, με τισ οποίεσ 
κα ςυμβλθκοφν τα ΚΕΚ, ο αρικμόσ των καταρτιηομζνων που τοποκετείται ταυτόχρονα ςε 
μία επιχείρθςθ είναι αυτόσ που κακορίηεται ςτο άρκρο 4.2.6 του ΕΣΔΕΚ και παρουςιάηεται 
ςτον πίνακα 6 του κεφ. 5.6 τθσ παροφςασ. 

5.3 Εκπαιδευτζσ  

Οι εκπαιδευτζσ επιλζγονται από τουσ παρόχουσ κατάρτιςθσ (ΚΕΚ), ςφμφωνα με τουσ ό-
ρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ με αρ. 1.5188/οικ.3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 
915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ.  

Θ κατάρτιςθ πραγματοποιείται από εκπαιδευτζσ ενθλίκων, οι οποίοι είναι πιςτοποιθμζνοι 
ςτο «Μθτρϊο Β’ Ριςτοποιθμζνων Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων» του ΕΚΕΡΛΣ, βάςει τθσ ςτατι-
ςτικισ ταξινόμθςθσ των επαγγελμάτων (κωδ. ΣΤΕΡ - 92), όπωσ ορίηεται ςτον κατωτζρω πί-
νακα 4 τθσ παροφςασ. 

Κάκε εκπαιδευτισ ι ο αναπλθρωτισ του διδάςκει μόνο τθν ειδικότθτα (κωδ. ΣΤΕΡ - 92) για 
τθν οποία είναι πιςτοποιθμζνοσ.  

Αντικατάςταςθ εκπαιδευτι επιτρζπεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 
κατάρτιςθσ, μόνον εφ’ όςον ο αναπλθρωτισ του είναι πιςτοποιθμζνοσ από το «Μθτρϊο Β’ 
Ριςτοποιθμζνων Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων» του ΕΚΕΡΛΣ και φζρει αντίςτοιχο κωδικό ΣΤΕΡ. 
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Ραρεκκλίςεισ επιτρζπονται, ςφμφωνα με το άρκρο 4.2.6 του ΕΣΔΕΚ, μόνο όταν δεν υπάρ-
χει δυνατότθτα άντλθςθσ εκπαιδευτϊν αντίςτοιχου ΣΤΕΡ-92 από το «Μθτρϊο Β’ Ριςτο-
ποιθμζνων Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων» του ΕΚΕΡΛΣ, μετά από πλιρωσ τεκμθριωμζνθ πρόταςθ 
και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του ΕΚΕΡΛΣ ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 

 εκπαιδευτζσ των οποίων οι ειδικότθτεσ δεν περιλαμβάνονται ςτο «Μθτρϊο Β’ Ρι-
ςτοποιθμζνων Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων» ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΕΚΕΡΛΣ, 

 εκπαιδευτζσ για τθν πρακτικι άςκθςθ που ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ 
και ζχουν τουλάχιςτον 3ετι επαγγελματικι εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο κα-
τάρτιςθσ, 

 οριηόμενοι ωσ διδάςκοντεσ εκπαιδευτζσ από τθν επιχείρθςθ ι τον φορζα όπου υλο-
ποιείται θ πρακτικι άςκθςθ υπεφκυνοι πρακτικισ άςκθςθσ και είναι εργαηόμενοι τθσ 
επιχείρθςθσ ςυνδεόμενοι με αυτιν με οιανδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ι οι ίδιοι οι επι-
χειρθματίεσ, με ςυναφι ειδικότθτα ςτο αντικείμενο κατάρτιςθσ. 

Επίςθσ παρζχεται θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ μθ πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν ενθλίκων, 

μετά από ςχετικό αίτθμα του παρόχου κατάρτιςθσ προσ τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ μζςω τθσ ειδικισ ι-
ςτοςελίδασ, ςε περιπτϊςεισ που το ποςοςτό των ωρϊν διδαςκαλίασ των μθ πιςτοποιθμζ-
νων εκπαιδευτϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν πρακτικι άςκθςθ δεν υπερβαίνει το 40% 
των ωρϊν τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

Το ΚΕΚ ςυνάπτει ςυμβάςεισ με τουσ εκπαιδευτζσ, ςτισ οποίεσ αναφζρονται υποχρεωτικά 

τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων, ιδίωσ δε το φψοσ τθσ αμοιβισ 
τουσ και ο τρόποσ καταβολισ τθσ, ο αρικμόσ των διδακτικϊν ωρϊν, το διάςτθμα ςυνεργα-
ςίασ, θ ωριαία αποηθμίωςθ, θ καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, θ καταβολι των δαπα-
νϊν μετακίνθςθσ, εφ’ όςον είναι απαραίτθτο, κακϊσ και τυχόν άλλοι όροι ςυνεργαςίασ.  

Ο πίνακασ των εκπαιδευτϊν με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, που καταρτίηεται από το ΚΕΚ, ςυ-
μπεριλαμβάνεται ςτο ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο δθμοςιεφεται από το 
ΚΕΚ ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα www.voucher.gov.gr μαηί με τθ Διλωςθ Ζναρξθσ Τμιματοσ/ 
Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ. 

Στον πίνακα που ακολουκεί δίνονται οι δεςμευτικοί κωδικοί ΣΤΕΡ – 92, που πρζπει να 
φζρουν οι πιςτοποιθμζνοι εκπαιδευτζσ ανά αντικείμενο κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ. 

Ρίνακασ 4. Ριςτοποιθμζνοι Εκπαιδευτζσ, ΣΤΕΡ – 92 

Α/Α ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΣΤΕΡ – 92 

1 
Ραραγωγικι διαδικαςία ςτθ βιομθχα-

νικι επεξεργαςία των ορυκτϊν πρϊ-

των υλϊν 

222, 223, 229, 241, 242, 247, 
311, 
711, 712, 743, 744, 745, 
811  

http://www.voucher.gov.gr/
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2 Επιφανειακζσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ 
 

211, 222, 223, 229, 241, 242, 247,  
711, 712, 743, 744, 745,  
811  

3 Υπόγειεσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ 
 

211, 222, 223, 229, 241, 242, 247,  
711, 712, 743, 744, 745,  
811 

4 Χειριςμόσ κινθτϊν μθχανθμάτων – μθ-

χανθμάτων ζργου 

223, 229, 241, 242, 247,  
711, 712, 743, 744, 745,  
871, 872, 881, 882, 884, 885 

5 Οργάνωςθ και διοίκθςθ τμθμάτων 

παραγωγισ εργοταξίου 

1222, 
222, 223, 229, 241, 242, 247,  
413 

6 Χειριςμόσ μονάδων παραγωγισ πε-

τρελαιοειδϊν 

223, 229, 241, 242, 247,  
816 

7 Επιςκευι και ςυντιρθςθ μθχανθμά-

των ζργου (εκτόσ αυτοκίνθςθσ) 

223, 229, 241, 242, 247,  
711, 712, 743, 744, 745,  
871, 872, 881, 882, 884, 885 

8 
Επιφανειακι εκμετάλλευςθ υπαίκρι-
ων λιγνιτωρυχείων με τθ μζκοδο ςυ-
νεχοφσ λειτουργίασ 

211, 222, 223, 229, 241, 242, 247, 
711, 712, 743, 744, 745, 
811 

9 
Εξορυκτικι και Μεταλλευτικι Βιομθχα-
νία 

122, 132, 222, 223, 229,  
311, 
711, 712, 
811, 812, 816, 821  

10 
Εξόρυξθ και επεξεργαςία Ρετρελαίου 
και Φυςικοφ Αερίου 

229, 
311, 
816 

11 
Κανονιςμόσ Μεταλλευτικϊν και Λατο-
μικϊν Εργαςιϊν (ΚΜΛΕ) 

122, 
229, 261 

12 

Νομοκεςία διυλιςτθρίων, εκνικά και 
διεκνι πρότυπα τθσ βιομθχανίασ πε-
τρελαίου, αςφαλισ εκτζλεςθ εργα-
ςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ εξο-
πλιςμοφ και ζργων αναβάκμιςθσ 

261, 
318 
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13 
Ρροετοιμαςία του καταρτιηόμενου για 
τθν αγορά εργαςίασ: Τεχνικζσ ςφνταξθσ 
βιογραφικοφ, κ.ά. 

2512 

14 Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν εργαςία 3182 

15 
Βαςικζσ αρχζσ του εργατικοφ  
Δικαίου 

2610,2640 

16 Χριςθ βαςικϊν εφαρμογϊν Θ/Υ 

Υπομθτρϊο Εκπαιδευτϊν Ρλθροφορι-
κισ και Βαςικϊν Δεξιοτιτων Ρλθρο-
φορικισ του Γενικοφ Μθτρϊου Εκπαί-
δευςθσ ενθλίκων του ΕΚΕΡΛΣ 

5.4 Διάρκεια – Ϊρεσ λειτουργίασ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ 

Θ ςυνολικι διάρκεια κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ είναι 400 ϊρεσ και κατανζμεται ςε κεω-
ρθτικό μζροσ και πρακτικι άςκθςθ, με βάςθ τα μακθςιακά αποτελζςματα κάκε κεματικισ 
ενότθτασ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ παροφςασ. 

Θ θμεριςια διάρκεια τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ δεν μπορεί να υπεβαίνει τισ ζξι (6) 
ϊρεσ, ενϊ θ θμεριςια διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτισ επιχειριςεισ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τισ οκτϊ (8) ϊρεσ. Σε όλα τα ανωτζρω αναφερόμενα χρονικά διαςτιματα 
ςυμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα.  

Θ θμεριςια εκπαίδευςθ ολοκλθρϊνεται το αργότερο μζχρι τθν 22θ ϊρα. Δεν επιτρζπεται 
κατάρτιςθ τισ Κυριακζσ κακϊσ και τισ επίςθμεσ αργίεσ. 

Το Τμιμα Κατάρτιςθσ δεν πρζπει να παρουςιάηει αςυνζχειεσ. Μπορεί να διακόπτεται 
ςτισ περιόδουσ Χριςτουγζννων, Ράςχα και καλοκαιρινϊν διακοπϊν ι/και ςε εξαιρετικζσ 
ζκτακτεσ περιπτϊςεισ, με απαραίτθτθ ενθμζρωςθ μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ 
www.voucher.gov.gr. 

Σε περιπτϊςεισ που το ΚΕΚ υποχρεοφται να διακόψει τθ λειτoυργία του Τμιματοσ για ςυ-
νεχζσ διάςτθμα μεγαλφτερο των 15 θμερολογιακϊν θμερϊν υποχρεοφται να υποβάλει 
αιτιολογθμζνο αίτθμα προσ τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ.  

5.5 Υποδομζσ Κατάρτιςθσ 

Το ςφνολο των ωρϊν του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ κατάρτιςθσ κα υλοποιείται, κατά τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ, ςε αίκουςεσ που είναι πιςτοποιθμζνεσ, βάςει τθσ ΚΥΑ με αρ. 
9.16031/Οικ.3.2815/10.9.2009 (ΦΕΚ1999/Β/15.9.2009) για το «Σφςτθμα Ριςτοποίθςθσ 
Κζντρων Επαγγελματικισ, Κατάρτιςθσ (Κ.Ε.Κ.)», με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ των νθςιϊν, 
ςτα οποία δεν υπάρχουν πιςτοποιθμζνεσ δομζσ, όπου επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ θ υλο-
ποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςε αίκουςεσ ςχολείων, που λειτουργοφν και κα παρα-
χωρθκοφν νόμιμα. 

http://www.voucher.gov.gr/
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Το ςφνολο των ωρϊν τθσ πρακτικισ άςκθςθσ κα υλοποιείται ςε επιχειριςεισ ι φορείσ, ςε 
πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ εντόσ των ορίων τθσ Διοικθτικισ Ρεριφζρειασ όπου υλο-
ποιικθκε το κεωρθτικό μζροσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
του κεφ 5.6 τθσ παροφςασ. 

5.6 Ρρακτικι Άςκθςθ – Προι υλοποίθςθσ 

Θ πρακτικι άςκθςθ των καταρτιηομζνων είναι υποχρεωτικι για όλεσ τισ κεματικζσ ενό-
τθτεσ που προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ παροφςασ και πραγματοποιείται, 
ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που κζτει θ με αρ. 1.5188/οικ.3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 
915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και θ παροφςα Ρρόςκλθςθ. 

Τα ΚΕΚ επιλζγουν τισ επιχειριςεισ/φορείσ του ιδιωτικοφ ι δθμόςιου τομζα, ςτισ οποίεσ 
κα πραγματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα παρακάτω: 

Α. Κάκε ΚΕΚ υποχρεοφται να ςυμβλθκεί ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο του 50% με 
επιχειριςεισ/φορείσ πρακτικισ άςκθςθσ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ παρακά-
τω κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ (ΣΤΑΚΟΔ-2008): 

1. Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ (05, κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008), 

2. Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου (06, κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008), 

3. Εξόρυξθ μεταλλευμάτων (07, κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008), 

4. Λοιπά ορυχεία και λατομεία (08, κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008), πλθν των λατομείων α-

δρανϊν και δομικϊν υλικϊν και λατομείων μαρμάρων, 

5. Υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ (09, κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008). 

Θ ωσ άνω ποςοςτιαία αναλογία αφορά τθν κατανομι των ωφελουμζνων ςτισ επι-
χειριςεισ/φορείσ που κα πραγματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ και κα πρζπει να 
τθρείται ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια: 

- κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ του ΚΕΚ ςτο Μθτρϊο ΚΕΚ ανά α-

ντικείμενο κατάρτιςθσ, 

- κατά τθν υποβολι τθσ Διλωςθσ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ 
ανά Τμιμα Κατάρτιςθσ. 

Β. Οι κλάδοι οικονομικισ δραςτθριότθτασ κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008 ςτουσ οποίουσ ανά α-
ντικείμενο κατάρτιςθσ πρζπει να δραςτθριοποιοφνται οι επιχειριςεισ/φορείσ 
πρακτικισ περιλαμβάνονται ςτον πίνακα 5 που ακολουκεί. 

Ρίνακασ 5. Φορείσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ, ΣΤΑΚΟΔ – 2008  

Α/Α ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΣΤΑΚΟΔ – 2008 
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1 
Ραραγωγικι διαδικαςία ςτθ βιομθχανικι 

επεξεργαςία των ορυκτϊν πρϊτων υλϊν 
 

05, 07, 08, 09, 

23, 24 

2 Επιφανειακζσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ 
 

05, 07, 08, 09, 
23 

3 Υπόγειεσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ 
 

05, 07, 08, 09,  
23,24 

4 
Χειριςμόσ κινθτϊν μθχανθμάτων – μθχανθ-

μάτων ζργου 
 

05, 07, 08, 09, 
23, 
42, 43, 52 

5 
Οργάνωςθ και διοίκθςθ τμθμάτων παραγω-

γισ εργοταξίου 
 

05, 07, 08, 09, 
23, 
42, 43 

6 
Χειριςμόσ μονάδων παραγωγισ πετρελαιοει-
δϊν 

06, 
19, 20, 22, 
49, 52 

7 
Επιςκευι και ςυντιρθςθ μθχανθμάτων ζρ-

γου (εκτόσ αυτοκίνθςθσ) 
 

05, 07, 08, 09, 
23, 28, 
33 

8 
Επιφανειακι εκμετάλλευςθ υπαίκριων λιγνι-
τωρυχείων με τθ μζκοδο ςυνεχοφσ λειτουρ-
γίασ 

05, 07, 08, 09, 
23, 24 

9 Εξορυκτικι και Μεταλλευτικι Βιομθχανία 

05, 07 , 08, 09, 
24, 25, 28, 
37, 38, 39, 
43, 49, 52, 72 

10 
Εξόρυξθ και επεξεργαςία Ρετρελαίου και 
Φυςικοφ Αερίου 

06, 09, 19, 
35, 37, 38, 39, 
43, 49, 52, 72 

Γ. Ο χϊροσ (ζδρα τθσ επιχείρθςθσ, υποκατάςτθμα ι εργοτάξιο) ςτον οποίο κα πραγ-

ματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ κα πρζπει να βρίςκεται ςτθν ίδια ι ςε διαφορετι-
κι Ρεριφερειακι Ενότθτα (πρϊθν Νομό) από αυτιν που υλοποιείται θ κεωρθτικι 
κατάρτιςθ, αλλά πάντοτε εντόσ των ορίων τθσ ίδιασ Διοικθτικισ Ρεριφζρειασ. 

Επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ θ υλοποίθςθ πρακτικισ άςκθςθσ ςτισ Ρεριφζρειεσ Στε-
ρεάσ Ελλάδασ και Ν. Αιγαίου, ςτισ περιπτϊςεισ που οι επιχειριςεισ / φορείσ που 
ζχουν ςυμβλθκεί με τα ΚΕΚ προσ τοφτο, ζχουν τθν ζδρα τουσ ςε Ρεριφζρεια που 
υλοποιείται θ δράςθ (Σφγκλιςθσ ι Σταδιακισ Εξόδου), αλλά ζχουν τθν εξορυκτικι 
τουσ δραςτθριότθτα ςτθ Στερεά Ελλάδα ι το Ν. Αιγαίο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
τα ζξοδα μετακίνθςθσ, διαμονισ και διατροφισ των καταρτιηομζνων κα καλυφ-
κοφν από το φορζα υλοποίθςθσ. 
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Δ. Ο αρικμόσ των καταρτιηομζνων που τοποκετείται ταυτόχρονα ςε επιχείρθςθ για 
τθν πρακτικι άςκθςθ κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 4.2.6 του ΕΣΔΕΚ ςε αντι-
ςτοιχία με τον αρικμό των απαςχολουμζνων τθσ επιχείρθςθσ και είναι κατ’ ανϊτατο 
όριο ςφμφωνα με τον πίνακα 6 που ακολουκεί:  

Ρίνακασ 6.  
Αντιςτοιχία Απαςχολουμζνων - Καταρτιηομζνων Ρρακτικισ Άςκθςθσ 

ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 

ΜΕΓΛΣΤΟΣ ΑΛΚΜΟΣ 
ΚΑΤΑΤΛΗΟΜΕΝΩΝ 

0 Ζωσ 1 άτομο 

1 – 5 Μςοσ του αρικμοφ των απαςχολουμζνων 

6 – 10 
Μςοσ με το 80% του αρικμοφ των απαςχολουμζ-
νων 

11 – 50 
Μςοσ με το 70% του αρικμοφ των απαςχολουμζ-
νων 

51 – 70 Ζωσ 35 άτομα 

71 – 250 
Μςοσ με το 50% του αρικμοφ των απαςχολουμζ-
νων 

251 – 418 Ζωσ 125 άτομα 

> 418 
Μςοσ με το 30% του αρικμοφ των απαςχολουμζ-
νων 

H πρακτικι άςκθςθ των καταρτιηομζνων, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, πραγματοποιείται 
ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

i. Στθν περίπτωςθ που θ πρακτικι άςκθςθ δφο ι περιςςότερων Τμθμάτων Κατάρτιςθσ, 
του ιδίου ι άλλου ΚΕΚ, πραγματοποιείται ςτθν ίδια επιχείρθςθ και για το ίδιο χρονι-
κό διάςτθμα ι κατά μεγάλο μζροσ αυτοφ, τότε οι κζςεισ πρακτικισ υπολογίηονται 

όχι για το κάκε Τμιμα Κατάρτιςθσ χωριςτά, αλλά για το ςφνολο των Τμθμάτων ςτα 
οποία μετζχει θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ.  

ii. Θ επιχείρθςθ, ςτθν οποία πραγματοποιείται θ πρακτικι άςκθςθ, ορίηει ωσ εκπαι-
δευτι πρακτικισ άςκθςθσ, εργαηόμενο τθσ επιχείρθςθσ ςυνδεόμενο με αυτιν με 
οιανδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ι τον ίδιο τον επιχειρθματία, θ παρουςία του οποίου 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο χϊρο υλοποίθςισ  
τθσ είναι υποχρεωτικι. 

iii. Θ πρακτικι άςκθςθ που πραγματοποιείται ςτο εργοτάξιο μιασ επιχείρθςθσ μπορεί 
να διεξαχκεί ςε τμιματα, όπου θ αναλογία εκπαιδευτϊν πρακτικισ και καταρτιηομζ-
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νων πρζπει να είναι τουλάχιςτον ζνασ (1) εκπαιδευτισ για κάκε δζκα (10) καταρτι-
ηόμενουσ.  

iv. Θ πρακτικι άςκθςθ πρζπει να εποπτεφεται, κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, από 
τον οριςμζνο από τα ΚΕΚ Επόπτθ Ρρακτικισ Άςκθςθσ. 

Κάκε ΚΕΚ ςυνάπτει υποχρεωτικά ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ (κεωρθμζνο από 
τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ, όπου απαιτείται) με τισ επιχειριςεισ ι φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα ι 
του δθμόςιου τομζα του αντίςτοιχου κλάδου, που κα ςυνεργαςτεί για τθν υλοποίθςθ 
τθσ πρακτικισ άςκθςθσ.  

Τα ιδιωτικά ςυμφωνθτικά ςυνεργαςίασ ΚΕΚ – Επιχειριςεων Ρρακτικισ Άςκθςθσ περι-

λαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω: 

i. Τθν επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ/φορζα, το αντικείμενο εργαςιϊν τθσ και το ΣΤΑΚΟΔ - 
2008, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα κεφ. 5.6.Α και 5.6.Β τθσ παροφςασ. 

ii. Το ΑΦΜ, κακϊσ και τθν ζδρα τθσ ι τα τυχόν υποκαταςτιματα ι το εργοτάξιο που 
διακζτει για τθν υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

κεφ. 5.6.Γ τθσ παροφςασ. 

iii. Τθ διεφκυνςθ ςτθν οποία κα υλοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ (είτε πρόκειται για ερ-
γοτάξιο, είτε για τθν ζδρα, είτε για υποκατάςτθμα τθσ επιχείρθςθσ/φορζα). 

iv. Τα ζργα που εκτελεί ι κα εκτελζςει θ επιχείρθςθ ςτο χϊρο υλοποίθςθσ του προ-

γράμματοσ κατάρτιςθσ (βλ κεφ. 5.6.Γ), κακϊσ και περιγραφι των επί μζρουσ εργα-
ςιϊν.  

v. Τον αρικμό των απαςχολουμζνων ςτθν επιχείρθςθ/φορζα, τισ ϊρεσ πρακτικισ και 
τον αρικμό των καταρτιηομζνων που κα κάνουν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεφ. 5.6.Δ τθσ παροφςασ. 

vi. Τον τίτλο του προγράμματοσ κατάρτιςθσ. 

vii. Το αντικείμενο τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

viii. Το ονοματεπϊνυμο και τθν ειδικότθτα κάκε εκπαιδευτι πρακτικισ . 

ix. Τθν υποχρζωςθ παροχισ ςυςτατικισ επιςτολισ ςτον κάκε καταρτιηόμενο ςτθν 

οποία κα αναφζρεται το τμιμα τθσ επιχείρθςθσ/φορζα και το χρονικό διάςτθμα 

ςτο οποίο πραγματοποιικθκε θ πρακτικι άςκθςθ, οι εργαςίεσ που εκτζλεςε ο κα-
ταρτιηόμενοσ, κακϊσ και οι δεξιότθτεσ τισ οποίεσ αυτόσ απζκτθςε (μακθςιακά α-
ποτελζςματα) κ.α. 

x. Τθν αμοιβι τθσ επιχείρθςθσ. 

xi. Τθν υποχρζωςθ τθσ επιχείρθςθσ/φορζα πρακτικισ ι του παρόχου να αναλάβει:  

- τισ τυχόν δαπάνεσ μετακίνθςθσ ι/και διαμονισ από και προσ τουσ χϊρουσ 
υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ 

- τισ δαπάνεσ διατροφισ των καταρτιηομζνων κατά τθν πρακτικι άςκθςθ  
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- τισ δαπάνεσ πρϊτων υλϊν και προςτατευτικϊν μζςων για τθν εκτζλεςθ τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ  

Στο ςυμφωνθτικό κα πρζπει να αναφζρεται ρθτά ποιόσ από τουσ δφο ςυμβαλλό-
μενουσ αναλαμβάνει τμιμα ι το ςφνολο των ωσ άνω δαπανϊν. 

xii. Τθ δζςμευςθ τθσ επιχείρθςθσ/φορζα να προςλάβει μζςα ςε 30 θμζρεσ από το τζ-
λοσ τθσ κατάρτιςθσ το 30% τουλάχιςτον των καταρτιςκζντων και να τουσ απαςχο-
λιςει για 100 τουλάχιςτον θμερομίςκια και για χρονικό διάςτθμα όχι μικρότερο 
από 4 μινεσ. 

5.7 Υποχρεϊςεισ κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ 

5.7.1 Υποχρεϊςεισ Ωφελουμζνων 

Ο ωφελοφμενοσ υποχρεοφται να παρακολουκεί ανελλιπϊσ το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, 
με τθν απαιτοφμενθ επιμζλεια. Επίςθσ, υποχρεοφται να ςυμμετζχει ενεργά ςτισ τεχνικζσ 
και μεκόδουσ εκπαίδευςθσ, που ακολουκοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ. 

Στα προγράμματα κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ, ωσ μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 
και για τθν εμπζδωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ, ο ωφελοφμενοσ υποχρεοφται να ςυμμετζχει 
ςε δοκιμαςία αυτο-αξιολόγθςθσ (multiple-choise test) επί του αντικειμζνου ςτο οποίο 
καταρτίςτθκε. 

Ο ωφελοφμενοσ μπορεί να απουςιάςει μζχρι το 10% επί τθσ ςυνολικισ διάρκειασ των ω-
ρϊν του προγράμματοσ κατάρτιςθσ. Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται να απουςιάςει μζχρι το 
20% επί τθσ ςυνολικισ διάρκειασ του προγράμματοσ αποκλειςτικά εάν: 

- είναι άτομο με αναπθρία, μετά από αιτιολογία και ςε ςυνεννόθςθ με το ΚΕΚ,  

- ζχει αποδεδειγμζνθ νοςθλεία ςε δθμόςιο νοςοκομείο κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ 
του προγράμματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ωφελοφμενοσ υποχρεοφται να προςκομί-
ςει άμεςα ςτο ΚΕΚ ςχετικι βεβαίωςθ από το νοςοκομείο ςτο οποίο νοςθλεφκθκε, 

- διανφει περίοδο εγκυμοςφνθσ ι λοχείασ, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμ-
ματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ωφελοφμενθ υποχρεοφται να προςκομίςει άμεςα ςτο 

ΚΕΚ ςχετικι βεβαίωςθ του νοςοκομείου ι του αρμόδιου ιατροφ.  

Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ το ΚΕΚ κα πρζπει να μεςολαβιςει και να βοθκιςει τον ωφε-
λοφμενο, ϊςτε να καλφψει τθν διδακτικι φλθ για να μπορζςει να παρακολουκιςει απρό-
ςκοπτα τθ ςυνζχεια του προγράμματοσ. 

Σε περίπτωςθ που ωφελοφμενοσ υπερβεί το ωσ άνω επιτρεπόμενο όριο απουςιϊν χάνει το 
δικαίωμα επιχοριγθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ακυρϊνεται θ επιταγι κατάρτιςθσ που 
ζχει παραλάβει και διαγράφεται από το Μθτρϊο Ωφελουμζνων, ενϊ το ΚΕΚ δεν δικαιοφ-
ται αμοιβισ ι κάκε άλλθσ αποηθμίωςθσ για τισ υπθρεςίεσ που ζχει παράςχει ςτον ωφε-
λοφμενο ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ.  
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Τουλάχιςτον το 30% των ωφελουμζνων υποχρεοφται να αποδεχτεί τισ κζςεισ υποχρεω-
τικισ απαςχόλθςθσ. 

5.7.2 Υποχρεϊςεισ ΚΕΚ 

Κατά τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ, τα ΚΕΚ χορθγοφν υπο-
χρεωτικά ςτουσ καταρτιηόμενουσ: 

α. Εκπαιδευτικό υλικό, που καλφπτει τα αντικείμενα και τισ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ 
των προγραμμάτων κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ. 

β. Εγχειρίδιο - Επαγγελματικό Οδθγό, που κα ςυγγράψει και κα διακζςει το ΤΕΕ ςτα 

ΚΕΚ, με βαςικζσ γνϊςεισ και κατευκφνςεισ απαραίτθτεσ για τθν παραγωγικι και α-
ςφαλι άςκθςθ του επαγγζλματοσ.  

γ. Ρροωκθτικό υλικό που κα διακζςει το ΤΕΕ. 

δ. Εδζςματα, αναψυκτικά, χυμοφσ, καφζ κατά τα διαλλείματα τθσ κατάρτιςθσ. 

Οι δαπάνεσ μετακίνθςθσ των καταρτιηομζνων κατά τθν πρακτικι άςκθςθ καλφπτονται 

όπου είναι απαραίτθτο και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του ΕΣΔΕΚ. 

5.8 Αξιολόγθςθ Ωφελουμζνων 

Οι καταρτιηόμενοι υποβάλλονται ςε αξιολόγθςθ τόςο κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του 

προγράμματοσ κατάρτιςθσ όςο και μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ, όπωσ για παράδειγμα 
θ δοκιμαςία πολλαπλϊν επιλογϊν (multiple-choise test) επί του αντικειμζνου κατάρτι-
ςθσ (κεωρία και πρακτικι άςκθςθ), θ οποία όπωσ προαναφζρεται ζχει και τθν ζννοια 
τθσ αυτο-αξιολόγθςθσ. 

Θ παρουςία και θ ενεργθτικι ςυμμετοχι κάκε καταρτιηόμενου τόςο ςτο κεωρθτικό μζ-
ροσ τθσ κατάρτιςθσ όςο και ςτθν πρακτικι άςκθςθ είναι υποχρεωτικι για τθν παραλαβι 
τθσ Βεβαίωςθσ Ραρακολοφκθςθσ. 

5.9 Διοίκθςθ Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ 

Κάκε πάροχοσ κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) ορίηει, για κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ που υλοποιεί, 
Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ και Επιςτθμονικό Υπεφκυνο του Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ, τα 

ςτοιχεία των οποίων δθμοςιεφονται από το ΚΕΚ ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα 
www.voucher.gov.gr με τθ Διλωςθ Ζναρξθσ του Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ. Ο 
Υπεφκυνοσ Υλοποίθςθσ ζχει επιπλζον τθν ευκφνθ τθσ επικοινωνίασ, όπου και όποτε απαι-
τείται, με το ΤΕΕ και τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ, για όλα τα διοικθτικά, τεχνικά και ςυμβατικά ηθτιμα-
τα τθσ παροφςασ. 

Τόςο ο Υπεφκυνοσ Υλοποίθςθσ όςο και ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ του Ρρογράμματοσ 
Κατάρτιςθσ μποροφν να είναι υπεφκυνοι για περιςςότερα του ενόσ Τμιματα Κατάρτι-
ςθσ. 

http://www.voucher.gov.gr/
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Οι ωσ άνω Υπεφκυνοι δεν απαιτείται να ζχουν ςχζςθ πλιρουσ ι αποκλειςτικισ απαςχόλθ-
ςθσ με το ΚΕΚ. 
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6. ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΛΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ (TRAINING VOUCHER) 
ΟΟΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ 

6.1 Γενικοί κανόνεσ 

Το ςφςτθμα επιταγϊν κατάρτιςθσ (training voucher), που κακιερϊνεται ςτο άρκρο 2 τθσ 
με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, αφορά 
ςτθν παροχι και διαχείριςθ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 
προςφζρει τθ δυνατότθτα ςτουσ άμεςα ωφελοφμενουσ να λαμβάνουν υπθρεςίεσ κατάρ-
τιςθσ από πιςτοποιθμζνουσ από το ΕΚΕΡΛΣ παρόχουσ, ςφμφωνα με προκακοριςμζνεσ 

μονάδεσ τιμολόγθςθσ των εν λόγω υπθρεςιϊν.  

Θ χριςθ του ανωτζρω μοντζλου παροχισ υπθρεςιϊν δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ ωφε-
λοφμενουσ να επιλζγουν οι ίδιοι τθν υπθρεςία και το φορζα από τον οποίο κα λαμβά-
νουν τζτοιου είδουσ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ. 

Οι όροι και οι προχποκζςεισ τθσ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ επιταγϊν κατάρτιςθσ 
(training voucher) ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω δράςθσ κακορίηονται ςτα κεφάλαια τθσ πα-
ροφςασ Ρρόςκλθςθσ. 

6.2 Επιταγι Κατάρτιςθσ (training voucher) 

6.2.1 Στοιχεία και Οικονομικι αξία τθσ Επιταγισ Κατάρτιςθσ 

Επιταγι κατάρτιςθσ (training voucher) είναι το ζντυπο Δελτίο, το οποίο ενςωματϊνει τθ 
ςυγκεκριμζνθ οικονομικι αξία που αναγράφεται ςε αυτό, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν α-
νταλλαγι τθσ με υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ που κα παραςχεκοφν ςτα μζλθ του Μθτρϊου Ω-
φελοφμενων από τα μζλθ του Μθτρϊου ΚΕΚ, κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

Κάκε επιταγι κατάρτιςθσ φζρει τα παρακάτω ςτοιχεία: 

i. Τον ΚΑΥΑΣ του ωφελοφμενου, που είναι κάτοχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιταγισ. 

Με τον ΚΑΥΑΣ το ΤΕΕ και θ ΕΥΕ/ΕΚΤ κα παρακολουκοφν όλθ τθ ςχζςθ μεταξφ ΚΕΚ και 
Ωφελοφμενου μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ (εγγραφι του ωφελοφμενου ςτο 
ΚΕΚ, παρακολοφκθςθ προγράμματοσ, απαςχόλθςθ, κλπ). 

ii. Ενα μοναδικό ςειριακό αρικμό, που είναι ο αρικμόσ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ. 

iii. Τον τίτλο του αντικειμζνου κατάρτιςθσ.  

iv. Τον εκδότθ τθσ Επιταγισ Κατάρτιςθσ, που είναι το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ.  

v. Τθν υπογραφι του Ρροζδρου του ΤΕΕ ι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου με 
απόφαςθ του Ρροζδρου του ΤΕΕ.  

vi. Τθν οικονομικι αξία τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ, φψουσ 4.240,00€. 

vii. Τθν επικοινωνιακι ταυτότθτα του ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», που χρθ-

ματοδοτεί τθν παροφςα δράςθ. 
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Σε κάκε επιταγι κατάρτιςθσ επιςυνάπτονται οι όροι χοριγθςθσ και πλθρωμισ αυτισ, οι 
οποίοι και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

Θ οικονομικι αξία κάκε επιταγισ κατάρτιςθσ αποτελεί τθν αμοιβι του ΚΕΚ, ωσ μοναδικό 
αντάλλαγμα για τισ υπθρεςίεσ που παρζχει ςτον ωφελοφμενο κάτοχό τθσ, θ οποία κατα-
βάλλεται από το ΤΕΕ και ειςπράττεται από το ΚΕΚ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

Το ΚΕΚ δεν δικαιοφται να επιδιϊξει, να αναηθτιςει ι να λάβει αμοιβι υπό άλλουσ όρουσ 
οφτε οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν αυτϊν. 

6.2.2 Κόςτθ που καλφπτει θ επιταγι κατάρτιςθσ 

Θ αξία τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ, ωσ το μοναδικό αντάλλαγμα που κα καταβλθκεί ςτο 
ΚΕΚ – μζλοσ του Μθτρϊου ΚΕΚ – για τισ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ που κα παράςχει ςτουσ 
ωφελοφμενουσ, περιλαμβάνει τθν αμοιβι του ΚΕΚ και όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ επιλζξιμεσ 
δαπάνεσ που βαρφνουν αυτό για τθν παροχι των υπθρεςιϊν του και ιδίωσ το κόςτοσ:  

 των αμοιβϊν των εκπαιδευτϊν και των τυχόν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν τουσ, με 
τουσ οποίουσ το ΚΕΚ κα ςυμβλθκεί, κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, 

 των αμοιβϊν των επιχειριςεων / φορζων πρακτικισ άςκθςθσ, με τισ οποίεσ το 
ΚΕΚ κα ςυμβλθκεί, κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ,  

 του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, το οποίο το ΚΕΚ οφείλει να χορθγιςει ςτουσ ωφε-

λοφμενουσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, 

 τθσ παροχισ αναψυκτικϊν / εδεςμάτων / καφζ από το ΚΕΚ προσ τουσ Ωφελοφμε-
νουσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, 

 τθσ μετακίνθςθσ ι/και διαμονισ που τυχόν απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ πρα-
κτικισ άςκθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, 

 του εξοπλιςμοφ και των προςτατευτικϊν μζςων τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, 

 των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, που αντιςτοιχοφν ςτο εκπαιδευτικό επίδομα που κα 
λάβει κάκε ωφελοφμενοσ και βαρφνουν το ΚΕΚ, ςφμφωνα με το άρκρο 87 του 
Ν.3996/2011 ‘’Αναμόρφωςθ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, ρυκμίςεισ 
κεμάτων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και άλλεσ διατάξεισ’’.  

Το κόςτοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν αντιςτοιχεί ςτο 6,45% του εκπαιδευτικοφ 

επιδόματοσ και ανζρχεται ςτο ποςό των 129,00€ ανά ωφελοφμενο τθσ παροφςασ.  

6.2.3 Χοριγθςθ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ 

Οι επιταγζσ κατάρτιςθσ (training voucher) εκδίδονται από το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλά-
δασ και φζρουν τθν υπογραφι του Ρροζδρου του ΤΕΕ ι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου προ-
ςϊπου με απόφαςθ του Ρροζδρου του ΤΕΕ. 

Οι επιταγζσ κατάρτιςθσ χορθγοφνται ςτουσ ωφελοφμενουσ από τθν ζδρα του ΤΕΕ ςτθν Α-
κινα και τισ ζδρεσ των Ρεριφερειακϊν Τμθμάτων του ΤΕΕ (ΡΤ/ΤΕΕ), ςφμφωνα με το κεφ. 
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9.4 τθσ παροφςασ, εντόσ 30 θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ των πινάκων κατάταξθσ του 
Μθτρϊου Ωφελουμζνων ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr. 

Κάκε επιταγι κατάρτιςθσ παραδίδεται ΜΟΝΟ ςτον ίδιο τον ωφελοφμενο κάτοχο του 
ΚΑΥΑΣ που αυτι φζρει. Για τθν παραλαβι τθσ, ο ωφελοφμενοσ προςζρχεται αυτοπρο-
ςϊπωσ ςτθν ζδρα του ΤΕΕ ι του ΡΤ/ΤΕΕ που ζχει επιλζξει και επιδεικνφει υποχρεωτικά 
τθν αςτυνομικι του ταυτότθτα ι άλλο επίςθμο ατομικό του ζγγραφο, κακϊσ και το απο-
δεικτικό τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ του που φζρει τον προςωπικό του ΚΑΥΑΣ. 

Σε περίπτωςθ που ωφελοφμενοσ δεν διζκετε τραπεηικό λογαριαςμό κατά τθν υποβολι τθσ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ του ςτθ δράςθ, αυτόσ κα πρζπει να προςκομίςει τα ςτοιχεία του λο-

γαριαςμοφ του (IBAN & Κατάςτθμα Τράπεηασ), κατά τθν παραλαβι τθσ επιταγισ κατάρτι-
ςθσ. 

6.2.4 Λςχφσ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ - Ενεργοποίθςθ 

Θ επιταγι κατάρτιςθσ ιςχφει ζωσ πζντε 5 μινεσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ τθσ 
από τον ωφελοφμενο. Μζςα ςτο χρονικό αυτό διάςτθμα πρζπει να ενεργοποιθκεί, άλ-

λωσ ακυρϊνεται. 

Κάκε ωφελοφμενοσ υποχρεοφται, χωρίσ κακυςτζρθςθ και μζςα ςτο χρόνο ιςχφοσ τθσ 
επιταγισ κατάρτιςθσ, να επιλζξει μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ το ΚΕΚ και το πρό-
γραμμα κατάρτιςθσ, που επικυμεί, και να ςυνάψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ με το ΚΕΚ. 

Θ ενεργοποίθςθ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ γίνεται με τθν υποβολι από το ΚΕΚ τθσ Δι-
λωςθσ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ, με ςυμμετζχοντα τον ωφελοφ-
μενο. 

6.2.5 Απϊλεια δικαιϊματοσ ενίςχυςθσ - Ακφρωςθ επιταγισ κατάρτιςθσ 

Ο ωφελοφμενοσ χάνει το δικαίωμα τθσ επιχοριγθςθσ τθσ κατάρτιςισ του και διαγρά-
φεται από το Μθτρϊο Ωφελουμζνων, θ δε επιταγι κατάρτιςθσ που δικαιοφται, ακόμα 
κι αν ζχει εκδοκεί, ακυρϊνεται ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

α. εάν ο ωφελοφμενοσ δεν προςζλκει να παραλάβει τθν επιταγι κατάρτιςθσ εντόσ 
30 θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ των πινάκων κατάταξθσ του Μθτρϊου Ωφελουμζ-

νων ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, (βλ κεφ. 6.2.3) 

β. εάν το χρονικό διάςτθμα των 5 μθνϊν από τθν παραλαβι τθσ παρζλκει άπρακτο, 
χωρίσ να ενεργοποιθκεί θ επιταγι κατάρτιςθσ (βλ κεφ. 6.2.4) 

γ. εάν ο ωφελοφμενοσ τεχνίτθσ απολζςει τθν ιδιότθτα του εγγεγραμμζνου ανζργου 
ςτα ςχετικά μθτρϊα του ΟΑΕΔ (βλ. κεφ. 2.1.β). 

δ. εάν ο ωφελοφμενοσ υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουςιϊν επί τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ (βλ κεφ. 5.7.1). 

http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
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Οι προκεςμίεσ των παρ. 6.2.5.α & 6.2.5.β δφναται να τροποποιοφνται για αντικειμενικά 
δικαιολογθμζνουσ λόγουσ, μόνο με Απόφαςθ του ΤΕΕ, οπότε θ τυχόν τροποποίθςθ τουσ 
κα δθμοςιεφεται ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr. 

6.2.6 Απϊλεια επιταγισ κατάρτιςθσ 

Σε περίπτωςθ απϊλειασ επιταγισ κατάρτιςθσ που ζχει χορθγθκεί, ο ωφελοφμενοσ υπο-
χρεοφται να υποβάλλει ςτθν ζδρα του ΤΕΕ ι του ΡΤ/ΤΕΕ από όπου παρζλαβε τθν απο-
λεςκείςα επιταγι κατάρτιςθσ, ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ. 

Το ΤΕΕ ι το ΡΤ/ΤΕΕ προβαίνει ςτθν άμεςθ ακφρωςθ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ και χορθ-

γεί ςτον ωφελοφμενο ςχετικι «Βεβαίωςθ απϊλειασ» ςτθν οποία μνθμονεφεται ο ΚΑΥ-
ΑΣ, ο ςειριακόσ αρικμόσ, κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα ςτοιχεία τθσ απολεςκείςασ επιτα-
γισ κατάρτιςθσ. Θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με τθ χριςθ τθσ ‘βεβαίωςθσ απϊλειασ’. 

6.3 Εκπαιδευτικό Επίδομα 

Κάκε ωφελοφμενοσ που ςυμμετείχε ςε πρόγραμμα κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι 
άςκθςθ) τθσ παροφςασ και εφόςον αυτό ζχει ολοκλθρωκεί (βλ. κεφ. 6.7) δικαιοφται να 
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, ςυνολικισ αξίασ δφο χιλιάδων ευρϊ (2.000,00€). 

Σε περίπτωςθ μθ ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ, ο ωφελοφμενοσ δεν δικαιοφται να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα οφτε 

οποιοδιποτε μζροσ του. 

Το ΤΕΕ κα καταβάλει το εκπαιδευτικό επίδομα ςτον ωφελοφμενο, μετά από τθ ςχετικι πι-
ςτοποίθςθ τθσ ορκισ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ τθσ ΕΥΕ/ΕΚΤ, και ςφμφω-
να με τουσ όρουσ του κεφ. 8.2 τθσ παροφςασ. 

Θ καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ κα γίνει με τθν κατάκεςθ του ποςοφ ςτον τρα-
πεηικό λογαριαςμό που κάκε ωφελοφμενοσ κα δθλϊςει ι κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ δράςθ ι κατά τθν παραλαβι τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

Θ αξία των 2.000,00€ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φό-
ρου ειςοδιματοσ και τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, επιβαρφνςεισ, λοιποφσ φόρουσ, κλπ, που ι-

ςχφουν κατά τθν ζκδοςθ του χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ. 

Οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, που αντιςτοιχοφν ςτο εκπαιδευτικό επίδομα του ωφελοφμε-
νου, καλφπτονται από τθν επιταγι κατάρτιςθσ ςφμφωνα με το κεφ. 6.2.2 τθσ παροφςασ, 
και βαρφνουν το ΚΕΚ, το οποίο υποχρεοφται ςτθν εμπρόκεςμθ καταβολι τουσ. 

Για όςο χρόνο διαρκεί θ κατάρτιςθ επιδοτοφμενων ανζργων, αναςτζλλεται θ καταβο-
λι του επιδόματοσ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ, ενϊ το χρονικό διάςτθμα τθσ κατάρτιςθσ 
ςυνυπολογίηεται ςτο χρόνο επιδότθςθσ τθσ ανεργίασ τουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ (βλ κεφ. 2.1.β). 

http://www.voucher.gov.gr/
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6.4 Επιλογι ΚΕΚ από Ωφελοφμενουσ - Σφναψθ Σφμβαςθσ 

6.4.1 Σφναψθ ςφμβαςθσ - Προι ςφμβαςθσ 

Κάκε ωφελοφμενοσ, που ζχει παραλάβει τθν επιταγι κατάρτιςισ του (training voucher), 
οφείλει να επιλζξει από το Μθτρϊο ΚΕΚ, το ΚΕΚ και το πρόγραμμα κατάρτιςθσ που επικυ-
μεί, με αποκλειςτικό κριτιριο τισ ανάγκεσ ι/και τισ δυνατότθτζσ του, ςφμφωνα με τα προ-
ςωπικά του κριτιρια και μζςα ςτα όρια τθσ Διοικθτικισ Ρεριφζρειασ για τθν οποία ζχει 
εκδθλϊςει ενδιαφζρον. 

Οι ωφελοφμενοι, αφοφ επιλζξουν το ΚΕΚ που επικυμοφν, κα πρζπει να εγγραφοφν ςε αυ-

τό μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ, υπογράφοντασ τθ ςχετικι ςφμβαςθ, πρότυπο τθσ οποίασ 
είναι αναρτθμζνο ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα. Θ εν λόγω ςφμβαςθ υπογράφεται ςε τζςςερα 
(4) πρωτότυπα. 

Κάκε ωφελοφμενοσ δεν επιτρζπεται να ςυνάψει ςυμβάςεισ με περιςςότερα του ενόσ ΚΕΚ 
ςυγχρόνωσ. 

Θ ςφμβαςθ μεταξφ ωφελουμζνου και ΚΕΚ περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλουσ τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ, και ςφμφωνα με αυτιν: 

i. Ο ωφελοφμενοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ςυμμετάςχει, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ και ςτο ΚΕΚ που επζλεξε, το οποίο 
κα πραγματοποιθκεί, κα ελεγχκεί, κα πιςτοποιθκεί και κα πλθρωκεί ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

ii. Το ΚΕΚ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παράςχει το πρόγραμμα αυτό, να ελεγχκεί 
και να πλθρωκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

iii. Ο ωφελοφμενοσ εξουςιοδοτεί το ΚΕΚ να ειςπράξει αντϋ αυτοφ κατά τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ, τθν επιταγι κατάρτιςθσ (training voucher), που δικαιοφται ωσ επιχορι-
γθςθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςισ του ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 
δράςθσ και θ οποία φζρει τον προςωπικό του αρικμό ΚΑΥΑΣ. 

Το ΚΕΚ υποχρεοφται, τθν ίδια θμζρα ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ με τον ωφελοφμενο, να α-
ναρτιςει τθ ςχετικι πλθροφορία, καταχωρϊντασ και τον ΚΑΥΑΣ του ωφελοφμενου ςτθν 

ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, άλλωσ θ ςφμβαςθ κεωρείται άκυρθ. 

Το ΚΕΚ υποχρεοφται επίςθσ, μζςα ςε προκεςμία 30 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ πρϊ-
τθσ ςφμβαςθσ με ωφελοφμενο να προβεί ςε Διλωςθ Ζναρξθσ Τμιματοσ Κατάρτιςθσ. Σε 
περίπτωςθ που θ προκεςμία αυτι παρζλκει άπρακτθ, θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδικαίωσ και 
ο ωφελοφμενοσ μπορεί να ςυνάψει νζα ςφμβαςθ με ΚΕΚ τθσ επιλογισ του. 

6.4.2 Ζλεγχοσ πρίν από τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Κάκε ΚΕΚ, πριν ςυνάψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ με τον ωφελοφμενο, υποχρεοφται να ελζγξει, 
εάν: 

http://www.voucher.gov.gr/
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i. Ο ωφελοφμενοσ ζχει ιδθ ςυνάψει ςφμβαςθ με άλλο ΚΕΚ, οπότε δεν επιτρζπεται θ 
ςφναψθ νζασ και αυτι που κα ςυναφκεί κατά παράβαςθ τθσ παροφςασ είναι αυτοδι-
καίωσ άκυρθ.  

ii. Θ επιταγι κατάρτιςθσ του ωφελοφμενου είναι ςε ιςχφ, δθλαδι εάν δεν ζχουν παρζλ-
κει οι 5 μινεσ από τθν παραλαβι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ επιταγι κατάρτιςθσ δεν 
είναι ςε ιςχφ, δεν επιτρζπεται θ ςφναψθ νζασ ςφμβαςθσ και αυτι που κα ςυναφκεί 
κατά παράβαςθ τθσ παροφςασ είναι αυτοδικαίωσ άκυρθ. 

Ο ζλεγχοσ αυτόσ αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του ΚΕΚ, διενεργείται δε με τον κωδικό 
ΚΑΥΑΣ, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ. 

6.5 Συγκρότθςθ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ - Διλωςθ Ζναρξθσ 

6.5.1 Υποβολι από το ΚΕΚ Διλωςθσ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ 

Κάκε ΚΕΚ, μόλισ ςυγκροτιςει ζνα Τμιμα Κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφ-
ςασ, προβαίνει ςε Διλωςθ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ, τθν και οποία 
υποβάλλει θλεκτρονικά μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ http://www.voucher.gov.gr ςτθν 
ΕΥΕ/ΕΚΤ τουλάχιςτον 25 εργάςιμεσ θμζρεσ, πριν τθν ζναρξι του. 

Επίςθσ, κάκε ΚΕΚ, το αργότερο μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υποβολι τθσ 
Διλωςθσ ζναρξθσ του Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ, υποχρεοφται να υποβάλει 

ςτθν ΕΥΕ/ΕΚΤ για το ςυγκεκριμζνο Τμιμα Κατάρτιςθσ, τισ ςυμβάςεισ (ζνα εκ των τεςςάρων 
πρωτοτφπων) που ζχει ςυνάψει με κάκε ωφελοφμενο του εν λόγω Τμιματοσ Κατάρτιςθσ. 

Θ Διλωςθ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ περιλαμβάνει τα εξισ: 

Α. Στοιχεία Διλωςθσ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ: 

- Αφξων Αρικμόσ Τμιματοσ  
- Τίτλοσ του αντικειμζνου κατάρτιςθσ 
- Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

- Στοιχεία του τόπου διεξαγωγισ: ιδιόκτθτθ πιςτοποιθμζνθ δομι ι πιςτοποιθμζ-
νθ δομι άλλου ΚΕΚ, ι ςχολικό κτίριο, εφ’ όςον θ κατάρτιςθ πρόκειται να 
πραγματοποιθκεί ςε νθςιωτικι περιοχι κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  

- Στοιχεία του Υπευκφνου Υλοποίθςθσ Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ 
- Στοιχεία του Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ 
- Θμερομθνία ζναρξθσ & λιξθσ του Τμιματοσ Κατάρτιςθσ.  

Β. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ, ςτο οποίο κα ςυμπεριλαμβάνονται 
οι θμζρεσ και ϊρεσ πραγματοποίθςθσ των μακθμάτων του κεωρθτικοφ μζρουσ και 
τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

Γ. Συγκεντρωτικι κατάςταςθ των ωφελουμζνων ςτο Τμιμα/Ρρόγραμμα Κατάρτιςθσ, 
θ οποία κα περιλαμβάνει τουσ αρικμοφσ ΚΑΥΑΣ των ςυμμετεχόντων  και τουσ ςει-
ριακοφσ αρικμοφσ των επιταγϊν κατάρτιςθσ.  

http://www.voucher.gov.gr/
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Δ. Συγκεντρωτικι κατάςταςθ (ςκαναριςμζνθ) των φυςικϊν προςϊπων, που ενδεχο-
μζνωσ κα ςυμμετάςχουν ςτο Τμιμα Κατάρτιςθσ, και δεν είναι ωφελοφμενοι - κα-
τοχοι επιταγϊν κατάρτιςθσ, με τισ υπογραφζσ τουσ.  

Ε. Κατάςταςθ των εκπαιδευτϊν του κεωρθτικοφ μζρουσ (ςκαναριςμζνθ) του Τμιμα-
τοσ Κατάρτιςθσ και των αναπλθρωτϊν τουσ, θ οποία κα περιλαμβάνει το ονοματε-
πϊνυμο των εκπαιδευτϊν, τον κωδικό ΣΤΕΡ – 92 που είναι πιςτοποιθμζνοι και τισ 
υπογραφζσ των εκπαιδευτϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του κεφ. 5.3 τθσ παροφ-
ςασ. 

ΣΤ. Συμφωνθτικό μίςκωςθσ ι παραχϊρθςθσ χριςθσ (ςκαναριςμζνο) πιςτοποιθμζνθσ 

δομισ, κεωρθμζνο από αρμόδια ΔΟΥ, όπου απαιτείται, ςε περίπτωςθ  υλοποίθςθσ 
Τμιματοσ Κατάρτιςθσ ςε μθ ιδιόκτθτθ πιςτοποιθμζνθ δομι. 

Η. Κατάςταςθ των επιχειριςεων / φορζων, με τισ οποίεσ το ΚΕΚ ζχει ςυμβλθκεί για 
τθν πρακτικι άςκθςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει: 

- τουσ κωδ. ΣΤΑΚΟΔ, που δραςτθριοποιοφνται οι επιχειριςεισ/φορείσ, ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ του κεφ. 5.6, παρ. Α & Β τθσ παροφςασ. 

- τισ κζςεισ πρακτικισ που κάκε επιχείρθςθ προςφζρει, ςφμφωνα με το εδ. 5 
του άρκ. 4.2.6 τθσ με αρ. 1.5188/οικ 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) 
ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, όςον αφορά το ποςοςτό των καταρτιηομζνων που τοποκε-
τοφνται ςε επιχείρθςθ/φορζα πρακτικισ άςκθςθσ ςε ςχζςθ με το ςυνολικό α-

ρικμό απαςχολουμζνων ςε αυτιν (βλ. κεφ. 5.6, παρ. Δ). 

Θ. Κατάςταςθ κατανομισ καταρτιηόμενων ανά επιχείρθςθ/φορζα πρακτικισ άςκθ-
ςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του κεφ. 5.6, παρ. Α τθσ παροφςασ.  

Κ. Κατάςταςθ των εκπαιδευτϊν τθσ πρακτικισ άςκθςθσ (ςκαναριςμζνθ) του Τμιμα-
τοσ Κατάρτιςθσ και των αναπλθρωτϊν τουσ, θ οποία περιλαμβάνει το ονοματεπϊ-
νυμο των εκπαιδευτϊν, τον κωδικό ΣΤΕΡ – 92 εφόςον αυτοί είναι πιςτοποιθμζνοι 
και τισ υπογραφζσ των εκπαιδευτϊν. Στθν κατάςταςθ περιλαμβάνεται και το ονο-
ματεπϊνυμο του Επόπτθ Ρρακτικισ, με τθν υπογραφι του. 

Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ εκπαιδευτϊν ςτο πλαίςιο των παρεκκλίςεων του κεφ. 

5.3 τθσ παροφςασ, κα πρζπει να υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν ειδικι ιςτοςελί-
δα:  

- Το ςχετικό ζγγραφο τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ του ΕΚΕΡΛΣ (ςκαναριςμζνο). 

- Αίτθμα αξιοποίθςθσ μθ πιςτοποιθμζνου/ων εκπαιδευτι/ων με τα ονοματεπϊ-

νυμα, τθ ςυνάφεια τθσ κζςθσ με τθν εκπαιδευτικι ενότθτα, κακϊσ και τισ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ του/τουσ, οι οποίεσ δεν κα υπερβαίνουν το 40% των ωρϊν τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ. 
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Λ. Τισ ςυμβάςεισ/ιδιωτικά ςυμφωνθτικά (ςκαναριςμζνα) που ζχει ςυνάψει το ΚΕΚ με 
τισ επιχειριςεισ/φορείσ πρακτικισ άςκθςθσ για το ςυγκεκριμζνο Τμιμα Κατάρτι-
ςθσ. 

6.5.2 Αποδοχι από τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ Διλωςθσ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ 

Θ ΕΥΕ/ΕΚΤ, αρμόδια για τθν αποδοχι τθσ Διλωςθσ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμαμτοσ 
Κατάρτιςθσ, ελζγχει τισ ςυμβάςεισ μεταξφ των ωφελουμζνων και των ΚΕΚ που τθσ ζχουν 
υποβλθκεί ςε ζντυπθ μορφι, κακϊσ και τα λοιπά, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ, ςτοι-
χεία τθσ διλωςθσ ζναρξθσ ωσ προσ τθν ορκότθτα, τθν πλθρότθτα και τθν επιλεξιμότθτα 
αυτϊν. 

Θ ΕΥΕ/ΕΚΤ, μζςα ςε προκεςμία είκοςι (20) εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ 
διλωςθσ ζναρξθσ προβαίνει μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ ςτθν αποδοχι τθσ, ι ςε πε-
ρίπτωςθ που διαπιςτϊςει μθ ορκι ι πλθμμελι υποβολι των ςτοιχείων τθσ ςτθ διατφ-
πωςθ παρατθριςεων προσ το ΚΕΚ.  

Στθν περίπτωςθ αυτι, το ΚΕΚ υποχρεοφται να επανυποβάλει τα ορκά ςτοιχεία μζςα ςε 

προκεςμία πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν, οπότε θ ΕΥΕ/ΕΚΤ προβαίνει ςτθν θλε-
κτρονικι αποδοχι τθσ. Εάν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία των 5 θμερολογικϊν θμε-
ρϊν για τθν επανυποβολι εκ μζρουσ των ΚΕΚ των ανωτζρω προαναφερόμενων ορκϊν 
ςτοιχείων, θ ςχετικιδιλωςθ ζναρξθσ τίκεται αυτόματα, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ 
ςε κατάςταςθ «Αναςτολι». 

Σε περίπτωςθ παρζλευςθσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ των είκοςι (20) εργαςίμων θμερϊν 
από τθν θμερομθνία διλωςθσ ζναρξθσ ι των πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν επα-
νυποβολι, λογίηεται ότι ζχει λάβει χϊρα αποδοχι αυτισ από τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ, ακόμα και αν 
θ τελευταία δεν ζχει προβεί ςτθν θλεκτρονικι αποδοχι τθσ κατά τα ανωτζρω. 

Θ ΕΥΕ/ΕΚΤ επίςθσ ελζγχει μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ αν κατά τθν θμερομθνία υπο-
βολισ Διλωςθσ Ζναρξθσ Τμιματοσ Κατάρτιςθσ παραμζνουν ςε ιςχφ οι επιταγζσ κατάρ-
τιςθσ των ωφελουμζνων, που κα ςυμμετάςχουν ςτο ςυγκεκριμζνο Τμιμα και ενθμερϊ-
νει το ΚΕΚ για τισ περιπτϊςεισ που ζχουν ακυρωκεί οι επιταγζσ. 
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6.6 Υλοποίθςθ των Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ 

6.6.1 Τιρθςθ όρων παροχισ κατάρτιςθσ – εκπαιδευτικϊν όρων 

Κατά τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, τόςο οι πάροχοι κατάρτιςθσ μζλθ 
του Μθτρϊου ΚΕΚ, όςο και οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτά, μζλθ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων, 
οφείλουν να τθροφν απαρζγκλιτα τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που τίκενται ςτθ με 
αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και ςτθν παροφςα Ρρό-
ςκλθςθ. 

6.6.2  Υποβολι ςτοιχείων προόδου υλοποίθςθσ 

Το ΚΕΚ υποχρεοφται, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, 
και για κάκε Τμιμα Κατάρτιςθσ, να υποβάλει θλεκτρονικά ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα το 
θμεριςιο απουςιολόγιο: 

- Εντόσ εικοςαλζπτου (20’) από τθν ζναρξθ τθσ πρϊτθσ εκπαιδευτικισ ϊρασ του 
κεωρθτικοφ μζρουσ του προγράμματοσ. Σε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ καταρτιηο-
μζνου ι προςζλευςθσ απόντοσ κα πρζπει να υπάρχει ενθμζρωςθ του ςυςτιμα-
τοσ εντόσ εικοςαλζπτου (20’) από αυτιν. 

- Ρριν τθ λιξθ τθσ πρϊτθσ εκπαιδευτικισ ϊρασ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Σε περί-
πτωςθ αποχϊρθςθσ καταρτιηομζνου ι προςζλευςθσ απόντοσ κα πρζπει να υ-
πάρχει ενθμζρωςθ του ςυςτιματοσ εντόσ εικοςαλζπτου (20’) από αυτιν. 

Σε περίπτωςθ που κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκοφν απουςίεσ καταρτιηομζνων που δεν 
ζχουν δθλωκεί, λογίηεται για κάκε ζννομθ ςυνζπεια ότι οι ςυγκεκριμζνοι καταρτιηόμε-
νοι απουςίαηαν και από όλεσ τισ θμζρεσ κατάρτιςθσ που ζχουν προθγθκεί. 

6.6.3 Τιρθςθ και υποβολι ςτοιχείων για το προφίλ των ωφελουμζνων  

Το ΚΕΚ υποχρεοφται να τθρεί και να υποβάλει, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ και μζςα 
ςτισ προκεςμίεσ που κα κζςει το ΤΕΕ, ςτοιχεία ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά των κα-
ταρτιςκζντων ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιεί, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτο 
Ραράρτθμα ΧΧΛΛΛ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1828/2006 τθσ Επιτροπισ. Τα ςτοιχεία αυτά αφο-
ροφν ςτα παρακάτω δεδομζνα: 

- Θλικιακά δεδομζνα  

- Μορφωτικό επίπεδο 

- Εργαςιακό κακεςτϊσ 

- Δεδομζνα για ευάλωτεσ ομάδεσ. 

6.6.4 Αίτθμα/Διλωςθ τροποποίθςθσ 

Το ΚΕΚ υποχρεοφται, ςε περίπτωςθ που τροποποιείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ, οποιοδιποτε από τα ςτοιχεία των Δθλϊςεων Ζναρξθσ Τμιμα-
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τοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ να υποβάλει αμζςωσ ςτθν ΕΥΕ/ΕΚΤ αίτθμα/διλωςθ 
τροποποίθςθσ, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ.  

Κάκε αίτθμα/διλωςθ τροποποίθςθσ εξετάηεται από τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ και κα κρίνεται όπου 
απαιτείται, κατά περίπτωςθ θ αποδοχι, θ διατφπωςθ παρατθριςεων, ι/και θ απόρ-
ριψι του, με γνϊμονα το δθμόςιο ςυμφζρον. Θ ΕΥΕ/ΕΚΤ ζχει το δικαίωμα, ςε κάκε 
ςτάδιο υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ να ηθτιςει ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία που 
αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ, παρακολοφκθςθ τθσ δράςθσ. Σε κάκε δε περίπτωςθ και ςε 
όλα τα ςτάδια θ ΕΥΕ/ΕΚΤ δφναται με παρατθριςεισ να υποδείξει ςτο ΚΕΚ τα απαιτοφ-
μενα για τθν ορκι υλοποίθςθ τθσ δράςθσ. 

Δεν επιτρζπεται αφξθςθ του αρικμοφ των καταρτιηομζνων ςε ςχζςθ με τον δθλωκζντα 
αρικμό ςτθν αντίςτοιχθ διλωςθ ζναρξθσ. 

Επιτρζπεται αντικατάςταςθ καταρτιηομζνου το αργότερο 5 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν 
ζναρξθ του Τμιματοσ Κατάρτιςθσ. 

Αποκλείεται τροποποίθςθ, που ςυνιςτά παράβαςθ όρου τθσ παροφςασ  Ρρόςκλθςθσ. 

Σε περίπτωςθ που θ τροποποίθςθ ςυνιςτά παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ, λφονται αυτοδικαίωσ και αηθμίωσ για τουσ ωφελοφμενουσ οι ςυμβάςεισ 
που ςυνιψαν με το ΚΕΚ για το πρόγραμμα αυτό και το ΚΕΚ δεν δικαιοφται καμία αμοιβι 
ι οποιουδιποτε είδουσ αποηθμίωςθ για τισ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ που παρείχε ςτουσ 
ωφελουμζνουσ μζχρι τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.7 Ολοκλιρωςθ Συμμετοχισ του Ωφελοφμενου ςτθν Κατάρτιςθ 

Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ, μετά τθν αξιολόγθςθ των καταρτι-
ςκζντων ςφμφωνα με το κεφ. 5.8 τθσ παροφςασ και με τθν επιφφλαξθ των ποριςμάτων 
τυχόν ελζγχων που κα διενεργθκοφν, ςφμφωνα με το κεφ. 7 τθσ παροφςασ, το ΚΕΚ χο-
ρθγεί ςε κάκε καταρτιηόμενο «Βεβαίωςθ Ραρακολοφκθςθσ του Ρρογράμματοσ Κα-
τάρτιςθσ», θ οποία και ςυνιςτά το μόνο αποδεικτικό ςτοιχείο ότι ολοκλθρϊκθκε θ 

ςυμμετοχι του ωφελοφμενου ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ). 

Ο ωφελοφμενοσ με τθν παραλαβι τθσ Βεβαίωςθσ Ραρακολοφκθςθσ παραδίδει ςτο ΚΕΚ 

τθν επιταγι κατάρτιςισ του (training voucher) αξίασ 4.240,00€ που φζρει τον προςωπι-
κό του αρικμό ΚΑΥΑΣ και λαμβάνει από το ΚΕΚ αντίγραφο τθσ «Απόδειξθσ Ραροχισ Εκ-
παιδευτικϊν Υπθρεςιϊν» αξίασ ίςθσ με τθν αξία τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ που παρζδω-
ςε. Θ πρωτότυπθ Απόδειξθ παραδίδεται από το ΚΕΚ ςτο ΤΕΕ, προκειμζνου αυτό να προ-
βεί ςτθν πλθρωμι του ΚΕΚ, ςφμφωνα με το κεφ. 8 τθσ παροφςασ. 

Θ «Απόδειξθ Ραροχισ Εκπαιδευτικϊν Υπθρεςιϊν», με τθν οποία κα ειςπράξει το ΚΕΚ 
τθν αμοιβι του από το ΤΕΕ, είναι κεωρθμζνθ από τθν αρμόδια ΔΟΥ, εκδίδεται ςτο όνο-
μα του ωφελοφμενου και αναγράφει υποχρεωτικά ςτθν αιτιολογία τθν ζνδειξθ:  
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«Ραροχι υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ (αρ. ΚΑΥΑΣ: ………, ςειριακόσ αρ. voucher:……………), 
ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ του ΤΕΕ «Κατάρτιςθ ανζργων ςτον τομζα Β’  τθσ οικονομίασ». 

6.8 Υποχρζωςθ Ρρόςλθψθσ – Απαςχόλθςθ 

Θ παροχι υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, οδθγεί το 30% τουλάχιςτον 
των καταρτιςκζντων ανά Τμιμα Κατάρτιςθσ ςε υποχρεωτικι απαςχόλθςθ, μετά το πζρασ 
τθσ οποίασ ολοκλθρϊνεται θ παροφςα δράςθ. Θ υποχρεωτικι απαςχόλθςθ είναι πλιρθσ 
και ςυνεχισ για τουλάχιςτον 100 θμερομίςκια, διάρκειασ όχι μικρότερθσ από 4 μινεσ. 

Θ υλοποίθςθ του όρου τθσ υποχρεωτικισ πρόςλθψθσ και απαςχόλθςθσ των καταρτιςκζ-

ντων αποτελεί υποχρζωςθ - ευκφνθ κάκε ΚΕΚ που κα εγγραφεί ςτο “Μθτρϊο ΚΕΚ” και κα 
αναλάβει να υλοποιιςει πρόγραμμα κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ δράςθσ, και προχπόκεςθ 
για τθν καταβολι τθσ αμοιβισ του από το ΤΕΕ. 

Κάκε ΚΕΚ καλφπτει τον όρο τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ, εφ’ όςον εξαςφαλίςει τθν 
πρόςλθψθ και τθν απαςχόλθςθ διάρκειασ τουλάχιςτον 4 μθνϊν, για τουλάχιςτον 100 θμε-
ρομίςκια πλιρουσ απαςχόλθςθσ τουλάχιςτον του 30% των ςυμμετεχόντων ςε κάκε Τμιμα 
Κατάρτιςθσ. 

Θ πρόςλθψθ των καταρτιςκζντων πρζπει να πραγματοποιείται το αργότερο μζςα ςε 
διάςτθμα ενόσ (1) μινα από τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ (κεωρία 
και πρακτικι), θ δε αναγγελία πρόςλθψθσ ςτον ΟΑΕΔ πρζπει να υποβάλλεται (ςκαναρι-

ςμζνθ) ςτο ΤΕΕ μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ μζςα ςε 5 θμζρεσ από τθν ζκδοςι τθσ. 

Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ του όρου τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ, θ αμοιβι του ΚΕΚ 
μειϊνεται κατά το ποςό που προκφπτει από το γινόμενο του αρικμοφ των καταρτιςκζντων 
που υπολείπεται του ποςοςτοφ του 30% και δεν απαςχολικθκε, πολλαπλαςιαηόμενο με 
τθν οικονομικι αξία των 4.240,00€ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ . 

Σε περίπτωςθ που καταρτιςκείσ-απαςχολοφμενοσ αποχωριςει από τθ κζςθ εργαςίασ του 
πριν τθ ςυμπλιρωςθ των 100 θμερομιςκίων πλιρουσ απαςχόλθςθσ, αντικακίςταται από 

άλλον καταρτιςκζντα. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο νζοσ καταρτιςκείσ απαςχολείται τόςα θμε-
ρομίςκια όςα υπολείπονται μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ των 100 θμερομιςκίων πλιρουσ απα-
ςχόλθςθσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ το ΤΕΕ καταβάλλει το εκπαιδευτικό επίδομα ςτουσ καταρτιηόμενουσ 
που ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, ανεξαρτιτωσ του όρου τθσ υπο-
χρεωτικισ απαςχόλθςθσ. 

Θ ορκι υλοποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ πρόςλθψθσ και τθσ απαςχόλθςθσ των καταρτιςκζντων 
πιςτοποιείται από το ΤΕΕ, ςφμφωνα με τα κεφ. 7.3 & 8.3 τθσ παροφςασ. 
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6.9 Υποχρεϊςεισ Μετά τθν Ολοκλιρωςθ των Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ  

6.9.1 Υποβολι απολογιςτικϊν ςτοιχείων Κατάρτιςθσ από τα ΚΕΚ 

Το ΚΕΚ, μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ (κεωρία και 
πρακτικι άςκθςθ) και μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία 15 θμερϊν, υποχρεοφται να 
αναρτιςει ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρ-
τιςθσ και να τθν υποβάλει ςε ζντυπθ μορφι, μαηί με τα απολογιςτικά ςτοιχεία και δι-
καιολογθτικά του κεφ. 7.2.2 τθσ παροφςασ, ςτθν ΕΥΕ/ΕΚΤ. 

6.9.2 Υποβολι δικαιολογθτικϊν Απαςχόλθςθσ από τα ΚΕΚ 

Το ΚΕΚ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ και μζςα ςε αποκλειςτι-
κι προκεςμία 10 θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ των 
καταρτιςκζντων, υποχρεοφται να υποβάλει ςε ζντυπθ μορφι ςτο ΤΕΕ τα αποδεικτικά 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν πιςτοποίθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, ςφμφωνα με το κεφ. 
8.3 τθσ παροφςασ. 

6.9.3 Ραρακολοφκθςθ τθσ ζνταξθσ των ωφελουμζνων ςτθν αγορά εργαςίασ 
Υποβολι ςχετικισ Ζκκεςθσ 

Α) Τποχρεώςεισ ΚΕΚ 

Τα ΚΕΚ υποχρεοφνται, για χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πα-

ροφςασ δράςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ απαςχόλθςθσ), να παρακολουκοφν τθν 
κατάςταςθ των ωφελουμζνων που ςυμμετείχαν ςε αυτιν, όςον αφορά ςτθν πρόςβα-
ςι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Κάκε ΚΕΚ, μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία επτά (7) εργαςίμων θμερϊν από τθν εκ-
πνοι του εξαμινου που ακολουκεί τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ, υποβάλλει ςτθν ΕΥ-
Ε/ΕΚΤ μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ, «Ζκκεςθ Ραρακολοφκθςθσ των Ωφελουμζνων», 
ςτθν οποία αναγράφονται για κακζνα ωφελοφμενο, δικαιοφχο τθσ επιταγισ κατάρτι-

ςθσ τα εξισ: 

 Ο Κωδικόσ ΚΑΥΑΣ 

 Θ κατάςταςθ του ωφελοφμενου ςτθν αγορά εργαςίασ (άνεργοσ /εργαηόμενοσ) 
 Τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ ι του φορζα, ςτθν/ον οποία/ο εργάηεται 
 Το αντικείμενο τθσ εργαςίασ του. 

Β) Τποχρεώςεισ Ωφελουμζνων 

Τα ςτοιχεία αυτά παρζχονται ςτο ΚΕΚ από τουσ ίδιουσ τουσ ωφελοφμενουσ, οι οποίοι 
υποχρεοφνται, για το χρονικό αυτό διάςτθμα των 6 μθνϊν, να ενθμερϊνουν το ΚΕΚ 
ςτο οποίο καταρτίςτθκαν για οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ κατάςταςισ τουσ, όςον 
αφορά τθν απαςχόλθςι τουσ και ειδικότερα να παρζχουν ςτα ΚΕΚ τα ςτοιχεία του ωσ 
άνω κεφ. 6.9.3.Α. 
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Οι ωφελοφμενοι αναγνωρίηουν και αποδζχονται ανεπιφφλακτα το δικαίωμα του Υ-
πουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ και του ΤΕΕ για χριςθ και 
επεξεργαςία των ςτοιχείων αυτϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ 
Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα. 

6.10 Υποχρεϊςεισ ςυνεργαςίασ ςε περίπτωςθ ελζγχου 

Α) Τποχρεώςεισ Ωφελουμζνων 

Ο ωφελοφμενοσ υποχρεοφται, ςε περίπτωςθ διενζργειασ ελζγχων ςφμφωνα με το κεφ. 7 
τθσ παροφςασ να ςυνεργαςτεί με τα όργανα ελζγχου και να παράςχει τισ απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που τυχόν του ηθτθκοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτθν 
παροφςα δράςθ. 

Β) Τποχρεώςεισ ΚΕΚ 

Το ΚΕΚ υποχρεοφται, ςε περίπτωςθ διενζργειασ ελζγχων, ςφμφωνα με το κεφ. 7 τθσ πα-
ροφςασ, να ςυνεργαςτεί με τα όργανα ελζγχου και να παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφο-
ρίεσ και τα ςτοιχεία που τυχόν του ηθτθκοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτθν παροφςα 
δράςθ και να διακζτει το φάκελο τθσ δράςθσ με όλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία και δικαιο-
λογθτικά για τθν υλοποίθςι τθσ, κακϊσ και για τισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ που ανα-
λαμβάνει. Τα ςτοιχεία του φακζλου τθροφνται ςτο αρχείο του υποχρεωτικά και τουλάχι-
ςτον για τρία χρόνια μετά το κλείςιμο του ΕΡΑΝΑΔ, δθλαδι κατ’ ελάχιςτον μζχρι το τζλοσ 

του 2020. 

6.11 Υποχρζωςθ Ρλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ 

Κάκε ΚΕΚ που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα δράςθ οφείλει να τθρεί τουσ κανόνεσ πλθροφό-
ρθςθσ και δθμοςιότθτασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 8-9 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1828/2006, ό-
πωσ εξειδικεφονται ςτο άρκρο 10, παρ. 2 τθσ με αρ. 1.5188/οικ 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 
915/Β) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ. Ειδικότερα, κάκε ΚΕΚ οφείλει να: 

α. Ενςωματϊνει ςε κάκε ζγγραφο που εκδίδει ςχετικό με τα προγράμματα κατάρτιςθσ 
που υλοποιεί και εν γζνει τθν παροφςα δράςθ τθν επικοινωνιακι ταυτότθτα του ΕΡ 
«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», που χρθματοδοτεί τθ δράςθ. Θ επικοινωνιακι 

ταυτότθτα είναι ίδια με αυτιν που ζχει ενςωματωκεί ςτο υποςζλιδο (footer) τθσ 
παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. 

β. Μθ δθμοςιοποιεί το ονοματεπϊνυμο των ςυμμετεχόντων ςτθν παροφςα δράςθ, αλ-
λά ςε οποιαδιποτε δθμοςίευςθ ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα τθσ δράςθσ ι οπουδιποτε 
αλλοφ να χρθςιμοποιεί αντί αυτϊν αποκλειςτικά και μόνο τουσ αρικμοφσ ΚΑΥΑΣ. 

γ. Εξαςφαλίςει ότι όςοι ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ είναι ενιμεροι ότι αυτά ςυγχρθματο-
δοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ςτο πλαίςιο του ΕΡ «Ανάπτυξθ Αν-
κρϊπινου Δυναμικοφ». Για το ςκοπό αυτό, το ΚΕΚ: 
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- κα διακζςει ςε κάκε καταρτιηόμενο το προωκθτικό υλικό που κα παραλάβει από 
το ΤΕΕ, 

- κα αναλάβει οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι ενζργεια κρίνει απαραίτθτθ για τθν ε-
νθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων (πχ ανάρτθςθ αφίςασ ςτισ δομζσ του). 

δ. Τθρεί αρχείο των δράςεων δθμοςιότθτασ που υλοποιεί, ωσ προσ το φυςικό και το 
οικονομικό τουσ αντικείμενο και να το διακζτει ςτο ΤΕΕ, τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ, τθν ΕΥΔ ΕΡΑ-
ΝΑΔ, ι/και ςε οποιαδιποτε άλλθ Αρχι του ΕΣΡΑ, εφόςον του ηθτθκεί.  
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7. ΕΛΕΓΧΟΛ – ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ 

7.1 Γενικοί Προι 

Θ παρακολοφκθςθ, ο ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ γίνεται ςφμ-
φωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ωσ εξισ: 

Α. Θ παρακολοφκθςθ, ο ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ Κατάρτιςθσ (κεωρία και πρα-
κτικι άςκθςθ) γίνεται από τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο κεφ. 7.2 
τθσ παροφςασ. 

Θ ολοκλιρωςθ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι) πιςτοποιείται με 
τθ «Βεβαίωςθ - Ριςτοποίθςθ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ» τθν οποία εκδίδει θ ΕΥ-
Ε/ΕΚΤ και αποςτζλλει ςτο ΤΕΕ. Θ Βεβαίωςθ αυτι αποτελεί και ειςιγθςθ προσ το ΤΕΕ 
για τθν καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ ωφελοφμενουσ και τθσ πρϊ-
τθσ δόςθσ (60%) τθσ αμοιβισ των ΚΕΚ (βλ. κεφ. 8.1). 

Β. Θ παρακολοφκθςθ, ο ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ, με 

τθν οποία ολοκλθρϊνεται θ δράςθ, γίνεται από το ΤΕΕ ςφμφωνα με τα αναφερόμε-
να παρακάτω ςτα κεφ. 7.3 και 8.3 τθσ παροφςασ. 

Θ ολοκλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ πιςτοποιείται με τθ «Βεβαίωςθ – 
Ριςτοποίθςθ υλοποίθςθσ τθσ Απαςχόλθςθσ» τθν οποία εκδίδει θ αρμόδια Επιτρο-

πι του ΤΕΕ (ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ) του κεφ. 1.4.1 τθσ παροφςασ. Θ Βεβαίωςθ αυτι αποτελεί 
και ειςιγθςθ προσ τθ ΔΕ/ΤΕΕ για τθν καταβολι του υπολοίπου 40% τθσ αμοιβισ των 
ΚΕΚ ι/και για τθν εξόφλθςθ των ΚΕΚ (βλ. κεφ. 8.1 και 8.3). 

Ζλεγχοι, επίςθσ είναι δυνατόν να διενεργθκοφν από τα υπόλοιπα αρμόδια προσ τοφτο ε-
κνικά ι κοινοτικά όργανα, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (άρκρο 7 τθσ με αρ. 
1.5188/οικ3.968/ 15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ. 

7.2 Ζλεγχοι - Ριςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ 

7.2.1 Ζλεγχοι για τθν Κατάρτιςθ (κεωρία και πρακτικι άςκθςθ) 

H παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι ά-
ςκθςθ) γίνεται από τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τουσ όρουσ 
που διζπουν τθν παροφςα.  

Ο ζλεγχοσ μπορεί να είναι επιτόπιοσ ι/και διοικθτικόσ και να πραγματοποιθκεί είτε κατά 
τθ διάρκεια υλοποίθςθσ είτε μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε προγράμματοσ κατάρτιςθσ, για 
να επιβεβαιϊςει: 

- τθν τιρθςθ των όρων παροχισ τθσ κατάρτιςθσ, κακϊσ και των όρων & προχποκζςε-
ων εφαρμογισ του ςυςτιματοσ επιταγϊν κατάρτιςθσ ςφμφωνα με τθν παροφςα,  

- τθν αξιοπιςτία και τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν που δθλϊνονται από τα ΚΕΚ, 
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- τθν τιρθςθ των κανόνων πλθροφόρθςθσ & δθμοςιότθτασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφου-
ςεσ διατάξεισ. 

Για κάκε ζλεγχο που πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Μονάδα Ελζγχου τθσ ΕΥΕ/ ΕΚΤ, 
ςυντάςςεται Ζκκεςθ και Αποτζλεςμα Ελζγχου τα οποία κοινοποιοφνται ςτο ΚΕΚ ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ που προβλζπονται ςτον Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ (Ν. 2717/99 ΦΕΚ 
97/Α/1999).  

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί μθ ορκι ι πλθμμελισ υλοποίθςθ των προγραμμάτων κα-
τάρτιςθσ με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο είναι δυνατό 
να επιβάλει κυρϊςεισ από ςφςταςθ ζωσ ακφρωςθ μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ χρθματοδό-

τθςθσ μζςω τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ. Ο πάροχοσ ζχει δικαίωμα υποβολισ εγγράφωσ τυχόν 
αντιρριςεων επί του αποτελζςματοσ ελζγχου, εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ του, ςφμφωνα με το άρκρο 6 του Ν. 2690/99(ΦΕΚ 45/Α/9.3.99) και 
τισ διατάξεισ τθσ με αρ. 9.8158/οικ.3.1491/12.06.2009 (ΦΕΚ 1206/19.06.2009) Κοινισ Α-
πόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ για το «Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και διαδικαςία ανάκτθςθσ α-

χρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ προχπολογι-
ςμοφ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ςτο πλαίςιο τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013». 

7.2.2 Υποβολι απολογιςτικϊν ςτοιχείων και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν για τθν πιςτοποί-

θςθ τθσ Κατάρτιςθσ 

Θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι άςκθςθ) γίνεται 
από τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ. 

Ρροκειμζνου θ ΕΥΕ/ΕΚΤ να προβεί ςτθν πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ κατάρτιςθσ 
(κεωρία και πρακτικι άςκθςθ), μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απαςχόλθςθσ, το ΚΕΚ υπο-
χρεοφται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ υλοποίθςισ τθσ να υποβάλει ςτθν ΕΥΕ/ΕΚΤ ςε ζντυπθ μορφι:  

Α. Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ Τμιματοσ /Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ.  

Θ εν λόγω Ζκκεςθ υποβάλλεται και θλεκτρονικά μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ τθσ 

δράςθσ http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβάνει: 

α. Στοιχεία του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ κατάρτιςθσ. 

β. Στοιχεία τθσ αξιολόγθςθσ τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ, του προγράμματοσ, των 
εκπαιδευτϊν και των ωφελουμζνων, των επιχειριςεων/φορζων πρακτικισ. 

γ. Κατάςταςθ κατανομισ των ωφελουμζνων ςτισ επιχειριςεισ/φορείσ πρακτικισ 
άςκθςθσ. 

δ. Ρεριγραφι του εκπαιδευτικοφ και του προωκθτικοφ υλικοφ που διανεμικθκε 
κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ, με αποδεικτικά ςτοιχεία ότι αυτό παρε-
λιφκθ από τουσ ωφελοφμενουσ καταρτιςκζντεσ. 

http://www.voucher.gov.gr/
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ε. Τισ βεβαιϊςεισ νοςοκομείου / ιατροφ (ςκαναριςμζνεσ) του κεφ. 5.7.1 τθσ πα-
ροφςασ. 

Β. Αντίγραφο τθσ Βεβαίωςθσ Ραρακολοφκθςθσ του Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ των 
ωφελοφμενων του Τμιματοσ. 

Γ. Νομίμωσ επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ των ωφελοφμενων ι 
τθσ βεβαίωςθσ απϊλειασ τθσ επιταγισ κατά το κεφ. 6.2.6 τθσ παροφςασ. 

Δ. Νομίμωσ επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο τθσ απόδειξθσ παροχισ εκπαιδευτικϊν 
υπθρεςιϊν που εξζδωςε το ΚΕΚ προσ τουσ ωφελοφμενουσ του Τμιματοσ. 

Σε περίπτωςθ μθ ορκισ ι πλθμμελοφσ υποβολισ των παραπάνω ςτοιχείων, θ ΕΥΕ/ΕΚΤ ε-
νθμερϊνει το ΚΕΚ, ϊςτε αυτό να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ μζςα ςε ςυγκεκριμζνθ 
προκεςμία που κακορίηει. 

Θ ΕΥΕ/ΕΚΤ, μετά τον ζλεγχο των παραπάνω απολογιςτικϊν ςτοιχείων και λοιπϊν δικαιολο-
γθτικϊν και εφ’ όςον κρίνει ότι θ κατάρτιςθ ολοκλθρϊκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ, εκδίδει τθ «Βεβαίωςθ - Ριςτοποίθςθ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ», τθν οποία 

αποςτζλλει ςτο ΤΕΕ, προκειμζνου να προβεί ςτισ διαδικαςίεσ πλθρωμϊν και ενθμερϊνει 
το ΚΕΚ, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ www.voucher.gov.gr, για τθν ζκδοςθ και τθν απο-
ςτολι τθσ ςτο ΤΕΕ. 

Σε περίπτωςθ που το ΚΕΚ δεν προςκομίςει εντόσ τθσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ των 15 

θμερϊν τα παραπάνω ςτοιχεία ι ςε περίπτωςθ που παραλείψει να προςκομίςει κάποια 
από αυτά, διαγράφεται από το Μθτρϊο ΚΕΚ για τθν ζναρξθ νζου Τμιματοσ Κατάρτιςθσ, 
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. Για το ςκοπό αυτό, θ ΕΥΕ/ΕΚΤ, τθν επομζνθ τθσ 
παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ των 15 θμερϊν ενθμερϊνει το ΤΕΕ, προκειμζνου να προβεί 
ςτθ διαγραφι του ΚΕΚ από το Μθτρϊο ΚΕΚ τθσ παροφςασ δράςθσ. 

7.3 Ζλεγχοι - Ριςτοποίθςθ τθσ Υποχρεωτικισ Απαςχόλθςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ, ο ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ υποχρεωτικισ απα-

ςχόλθςθσ των καταρτιςκζντων γίνεται από το ΤΕΕ, ςφμφωνα με τουσ παρακάτω όρουσ, 
κακϊσ και τα αναφερόμενα ςτο κεφ. 8.3 τθσ παροφςασ. 

Ο ζλεγχοσ τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ είναι επιτόπιοσ και δφναται να πραγματοποιεί-
ται ςτισ επιχειριςεισ/φορείσ από διμελείσ Επιτροπζσ Ελζγχου, οι οποίεσ ςυγκροτοφνται 
από το ΤΕΕ. Στισ Επιτροπζσ Ελζγχου μετζχουν ςτελζχθ του ΤΕΕ ι των ΡΤ/ΤΕΕ ι/και διπλω-
ματοφχοι μθχανικοί μζλθ του ΤΕΕ. 

Ο ζλεγχοσ τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ πραγματοποιείται κατά τθ διάρκεια υλοποίθ-
ςισ τθσ, για να επιβεβαιϊςει τθν τιρθςθ των όρων τθσ παροφςασ, ωσ προσ: 

- τθν εφαρμογι των όρων για τθν υποχρεωτικι απαςχόλθςθ του ιδιωτικοφ ςυμφωνθ-
τικοφ μεταξφ ΚΕΚ και επιχείρθςθσ,  

- τθν εφαρμογι των όρων τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ τθσ παροφςασ (πλιρθσ 
απαςχόλθςθ, διάρκεια απαςχόλθςθσ, κλπ), 

http://www.voucher.gov.gr/
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- τθν αξιοπιςτία και τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν που δθλϊνονται για τθν απαςχό-
λθςθ. 

Ο επιτόπιοσ ζλεγχοσ πραγματοποιείται δειγματολθπτικά. Θ επιλογι του δείγματοσ κα κα-
κοριςτεί κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, με κριτιριο τθ γεωγραφικι διαςπορά 
των επιχειριςεων πρακτικισ άςκθςθσ, οι οποίεσ κα απαςχολιςουν καταρτιςκζντεσ. 

Οι Επιτροπζσ Ελζγχου, για κάκε ζλεγχο που διενεργοφν, ςυντάςςουν Ζκκεςθ, θ οποία υ-
ποβάλλεται ςτο ΤΕΕ και κοινοποιείται ςτο/ςτα ΚΕΚ που ζχουν ςυμβλθκεί με τισ επιχειρι-
ςεισ/φορείσ ςτισ οποίεσ διενεργικθκε ο ζλεγχοσ. 

Οι Εκκζςεισ Ελζγχου που υποβάλλονται ςτο ΤΕΕ εξετάηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι 

του ΤΕΕ για τθν παροφςα δράςθ, τθν ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ. 

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί μθ ορκι ι πλθμμελισ υλοποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ, 
θ ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ ειςθγείται ςτθ ΔΕ/ΤΕΕ τθν εφαρμογι των όρων του κεφ. 6.8 τθσ παροφςασ. 



Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ: Β43Ξ46Ψ842-5ΝΡ) του ΣΕΕ για ςυμμετοχή ςτη δράςη «Κατάρτιςη, με επι-
χορήγηςη (training voucher), ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Β’ τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» 

                     
 

76 

8. ΡΛΘΩΜΕΣ 

8.1 Προι και Τρόποσ Ρλθρωμισ 

Θ καταβολι των πλθρωμϊν γίνεται από το ΤΕΕ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, 
τουσ όρουσ και τισ διαδικαςίεσ τθσ παροφςασ. 

Θ καταβολι των πλθρωμϊν γίνεται με Απόφαςθ ζγκριςθσ πλθρωμισ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ, θ οποία 
εκδίδεται μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραραλαβισ και Ριςτοποίθςθσ τθσ 
Δράςθσ του ΤΕΕ (ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ) του κεφ. 1.4.1 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο τθσ δράςθσ 

(κατάρτιςθ και υποχρεωτικι απαςχόλθςθ). 

Θ ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ, προκειμζνου να ειςθγθκεί ςχετικά ςτθ ΔΕ/ΤΕΕ ελζγχει τα απολογιςτικά 
ςτοιχεία για τθ δράςθ, κακϊσ και όλα τα παραςτατικά και τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ 
που υποβάλλουν τα ΚΕΚ. 

Θ καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ ωφελοφμενουσ και του αντίτιμου των 
επιταγϊν κατάρτιςθσ ςτα ΚΕΚ γίνεται ωσ εξισ: 

α. Θ καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ ωφελοφμενουσ γίνεται εφάπαξ 
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι άςκθςθ) και μετά τθν 
ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ για τθν ζγκριςθ καταβολισ του εκπαιδευτικοφ ε-
πιδόματοσ. 

Θ Απόφαςθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ εκδίδεται μετά τθν πιςτοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ από τθν ΕΥ-
Ε/ΕΚΤ, με τθν ζκδοςθ τθσ «Βεβαίωςθσ - Ριςτοποίθςθσ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ» 
και τθ ςχετικι ειςιγθςθ τθσ ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ, ςφμφωνα με το παρακάτω κεφ. 8.2 τθσ 
παροφςασ. 

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από το ΤΕΕ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που 
κάκε ωφελοφμενοσ ζχει δθλϊςει κατά τθν υποβολι τθσ «Αίτθςθσ Συμμετοχισ» του 
ςτθ δράςθ ι κατά τθν παραλαβι τθσ προςωπικισ του επιταγισ κατάρτιςθσ. 

β. Θ καταβολι του αντιτίμου των επιταγϊν κατάρτιςθσ (vouchers) των ΚΕΚ, ωσ αμοι-
βι για τισ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ που παρείχαν γίνεται τμθματικά και ςε δφο φάςεισ 

ωσ εξισ: 

i. Θ Α’ δόςθ αντιςτοιχεί ςτο 60% του ποςοφ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ και κατα-
βάλλεται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι άςκθςθ) 
και τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ για τθν ζγκριςθ πλθρωμισ τθσ Α’ δό-
ςθσ των ΚΕΚ. 

Θ Απόφαςθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ εκδίδεται μετά τθν πιςτοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ από τθν 
ΕΥΕ/ΕΚΤ, με τθν ζκδοςθ τθσ «Βεβαίωςθσ - Ριςτοποίθςθσ υλοποίθςθσ τθσ Κα-
τάρτιςθσ» και τθ ςχετικι ειςιγθςθ τθσ ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
του κεφ. 8.2 τθσ παροφςασ. 
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ii. Θ Β’ δόςθ που αντιςτοιχεί ςτο υπόλοιπο 40% καταβάλλεται μετά τθν ολοκλι-
ρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ για 
τθν ζγκριςθ πλθρωμισ τθσ Β’ δόςθσ ι/και εξόφλθςθσ των ΚΕΚ. 

Θ Απόφαςθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ εκδίδεται μετά τθν πιςτοποίθςθ τθσ υποχρεωτικισ α-
παςχόλθςθσ από τθν ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ, με τθν ζκδοςθ τθσ «Βεβαίωςθσ - Ριςτοποίθ-
ςθσ υλοποίθςθσ τθσ Απαςχόλθςθσ», θ οποία αποτελεί και ειςιγθςθ πλθρωμισ 
ι/και εξόφλθςθσ των ΚΕΚ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του κεφ. 8.3 τθσ παροφςασ. 

Για τθν καταβολι τθσ αμοιβισ των ΚΕΚ απαιτείται φορολογικι και αςφαλιςτικι 
ενθμερότθτα ςε ιςχφ για τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία υποβο-

λισ τουσ. 

Θ αμοιβι των ΚΕΚ καταβάλλεται ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που κάκε ΚΕΚ ζχει δθ-
λϊςει κατά τθν υποβολι τθσ «Αίτθςθσ Συμμετοχισ» του ςτθ δράςθ. 

Οι ωφελοφμενοι και τα ΚΕΚ ουδεμία άλλθ απαίτθςθ ζχουν από το ΤΕΕ, πζραν του ποςοφ 
που κα πιςτωκεί ςτουσ τραπεηικοφσ τουσ λογαριαςμοφσ. 

Οι πλθρωμζσ των ωφελουμζνων και των ΚΕΚ κα αναςτζλλονται, κακ’ όςον χρόνο δεν 
ζχουν χορθγθκεί ςτο ΤΕΕ από το αρμόδιο Υπουργείο οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ.  

8.2. Καταβολι εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ Ωφελοφμενουσ και πρϊτθσ δό-
ςθσ ςτα ΚΕΚ - Δικαιολογθτικά πλθρωμισ 

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ «Βεβαίωςθσ - Ριςτοποίθςθσ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ» από τθν 
ΕΥΕ/ΕΚΤ, το ΤΕΕ δφναται να προβεί ςτθν καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ 
ωφελοφμενουσ και ςτθν καταβολι τθσ Α’ δόςθσ των ΚΕΚ. 

Για το ςκοπό αυτό, κάκε ΚΕΚ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν ενθμζρωςι του μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ για τθν ζκδοςθ και τθν αποςτολι 
ςτο ΤΕΕ τθσ «Βεβαίωςθσ - Ριςτοποίθςθσ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ» τθσ ΕΥΕ/ΕΚΤ, υπο-
χρεοφται να υποβάλει ςτο Γραφείο Υποδοχισ του ΤΕΕ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ. 

Τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ υποβάλλονται ξεχωριςτά για κάκε Τμιμα Κατάρτιςθσ και 
είναι τα εξισ: 

1) Συγκεντρωτικι κατάςταςθ του Τμιματοσ Κατάρτιςθσ, ςτθν οποία κα αναγράφονται 
ο τίτλοσ (αντικείμενο κατάρτιςθσ) και ο αφξων αρικμόσ (α/α) του Τμιματοσ Κατάρτι-
ςθσ, το ονοματεπϊνυμο και ο ΚΑΥΑΣ των ωφελουμζνων που ςυμμετείχαν ςε αυτό. 

2) Ρρωτότυπεσ ςυμβάςεισ, τισ οποίεσ ζχει ςυνάψει το ΚΕΚ με τουσ ωφελοφμενουσ του 
Τμιματοσ Κατάρτιςθσ. 

3) Ρρωτότυπεσ επιταγζσ κατάρτιςθσ των ωφελουμζνων του Τμιματοσ ι ‘βεβαίωςθ 
απϊλειασ’ τθσ επιταγισ κατά το κεφ. 6.2.6 τθσ παροφςασ. 

4) Ρρωτότυπεσ αποδείξεισ παροχισ εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν, που εξζδωςε το ΚΕΚ 
προσ τουσ ωφελουμζνουσ του Τμιματοσ Κατάρτιςθσ. 
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5) Το/τα Ραραςτατικό/ά πλθρωμισ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν του εκπαιδευτικοφ 
επιδόματοσ του ωφελουμζνων του Τμιματοσ, με επιςυναπτόμενεσ τισ Αναλυτικζσ 
Ρεριοδικζσ Δθλϊςεισ του αρμόδιου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτισ οποίεσ κα ανα-
γράφεται το ονοματεπϊνυμο των ωφελουμζνων και το ποςό που κατζβαλε για τισ 
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που αντιςτοιχοφν ςτο εκπαιδευτικό επίδομα ενόσ εκάςτου 
από αυτοφσ, ςφμφωνα με το κεφ. 6.2.2 τθσ παροφςασ. 

6) Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα των ΚΕΚ ςε ιςχφ για τουλάχιςτον δφο 
(2) μινεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ.  

Τα παραπάνω δικαιολογθτικά πλθρωμισ εξετάηει θ αρμόδια Επιτροπι του ΤΕΕ (ΕΡΑ-

ΡΛΔ/ΤΕΕ) ωσ προσ τθν πλθρότθτά τουσ και τθν αντιςτοίχιςι τουσ με τα ςτοιχεία τθσ «Βε-
βαίωςθσ - Ριςτοποίθςθσ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ» τθσ ΕΥΕ/ΕΚΤ για το ςυγκεκριμζνο 
Τμιμα Κατάρτιςθσ, προκειμζνου να ειςθγθκεί ςχετικά ςτθ ΔΕ/ΤΕΕ. 

Σε περίπτωςθ ελλείψεων ι παραλείψεων δικαιολογθτικϊν ι των ςτοιχείων αυτϊν θ Ε-
ΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ ενθμερϊνει το ΚΕΚ, ϊςτε αυτό να αποκαταςτιςει τισ ελλείψεισ ι παραλείψεισ 
μζςα ςε ςυγκεκριμζνθ προκεςμία που αυτι κακορίηει. 

Θ ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν πλθ-
ρωμισ, ειςθγείται ςχετικά ςτθ ΔΕ/ΤΕΕ, θ οποία αποφαςίηει και εκδίδει: 

α. Απόφαςθ ζγκριςθσ καταβολισ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ ωφελοφμενουσ. 

Το εκπαιδευτικό επίδομα υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ, κακϊσ 
και ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ, επιβαρφνςεισ, λοιποφσ φόρουσ κλπ, όπωσ αυτά ιςχφουν 
κατά τθν ζκδοςθ του χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ. 

β. Απόφαςθ ζγκριςθσ καταβολισ τθσ Α’ δόςθσ ςτα ΚΕΚ, δθλαδι του 60% του αντιτίμου 
των επιταγϊν κατάρτιςθσ. 

Θ καταβολι τθσ αμοιβισ των ΚΕΚ υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου παροχισ υπθ-
ρεςιϊν, κακϊσ και ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ, επιβαρφνςεισ, λοιποφσ φόρουσ κλπ, όπωσ 
αυτά ιςχφουν κατά τθν ζκδοςθ του χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ. 

8.3 Καταβολι δεφτερθσ δόςθσ και εξόφλθςθ των ΚΕΚ - Δικαιολογθτικά πλθρω-
μισ 

Θ καταβολι τθσ Β’ δόςθσ, δθλαδι του υπολοίπου 40% τθσ αμοιβισ των ΚΕΚ γίνεται μετά 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ των καταρτιςκζντων και υπό τθν προχ-
πόκεςθ ότι ζχει εκδοκεί θ Απόφαςθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ για τθν ζγκριςθ καταβολισ τθσ Α’ δόςθσ 
των ΚΕΚ. 

Για το ςκοπό αυτό, κάκε ΚΕΚ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ, υποχρεοφται να υποβάλει ςτο Γραφείο Υ-
ποδοχισ του ΤΕΕ τα αποδεικτικά ςτοιχεία και τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ για τθν υπο-
χρεωτικι απαςχόλθςθ. 
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Τα αποδεικτικά ςτοιχεία και τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ υποβάλλονται ξεχωριςτά για 
κάκε Τμιμα Κατάρτιςθσ και είναι τα εξισ: 

α. Συγκεντρωτικι κατάςταςθ των απαςχολουμζνων του Τμιματοσ Κατάρτιςθσ, ςτθν 
οποία κα αναγράφονται: 

- ο τίτλοσ (αντικείμενο κατάρτιςθσ) και ο αφξων αρικμόσ (α/α) του Τμιματοσ Κα-
τάρτιςθσ,  

- θ επωνυμία τθσ/των επιχείρθςθσ/ςεων, που αυτοί απαςχολικθκαν 
- το ονοματεπϊνυμο και ο ΚΑΥΑΣ των απαςχολουμζνων, 
- θ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ & ο αρικμόσ των θμερομιςκίων ανά ωφελοφμενο. 

β. Θ πρωτότυπθ αναγγελία πρόςλθψθσ ςτον ΟΑΕΔ, ςτθν οποία προζβθ θ επιχείρθ-
ςθ/φορζασ πρακτικισ άςκθςθσ. 

γ. Θ Αναλυτικι Ρεριοδικι Διλωςθ του αρμόδιου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία να 
εμφανίηεται το ονοματεπϊνυμο του προςλθφκζντα και το ποςό που κατζβαλε για 
τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που αντιςτοιχοφν ςε τουλάχιςτον 100 θμερομίςκια. 

δ. Κατάςταςθ προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ νομίμωσ κεωρθμζνθ από τθν οικεία Επι-
κεϊρθςθ Εργαςίασ, με τα προβλεπόμενα ςε αυτιν από το νόμο ςτοιχεία, ςτθν οποία 
να εμφανίηεται το ονοματεπϊνυμο του προςλθφκζντα. 

ε. Υπεφκυνθ Διλωςθ του προςλθφκζντα ωφελοφμενου ςτθν οποία κα αναφζρονται θ 

επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ που απαςχολικθκε, κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ απαςχό-
λθςθσ (αρ. θμερομιςκίων, διάρκεια απαςχόλθςθσ, κλπ). 

ςτ. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα των ΚΕΚ ςε ιςχφ για τουλάχιςτον δφο 
(2) μινεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ.  

Τα παραπάνω αποδεικτικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά εξετάηει θ αρμόδια Επιτροπι του 
ΤΕΕ (ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ) ωσ προσ τθν πλθρότθτά τουσ και ςε περίπτωςθ ελλείψεων ι παραλεί-
ψεων δικαιολογθτικϊν ι των ςτοιχείων αυτϊν ενθμερϊνει το ΚΕΚ, ϊςτε αυτό να αποκα-
ταςτιςει τισ ελλείψεισ ι παραλείψεισ μζςα ςε ςυγκεκριμζνθ προκεςμία που αυτι κακο-
ρίηει. 

Σε περίπτωςθ μθ αποκατάςταςθσ των ελλείψεων ι παραλείψεων από τα ΚΕΚ ι ςε περί-

πτωςθ μθ ορκισ ι πλθμμελοφσ υλοποίθςθσ των όρων τθσ παροφςασ, θ ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ ειςθ-

γείται ςτθ ΔΕ/ΤΕΕ τθν εφαρμογι των όρων του κεφ. 6.8 τθσ παροφςασ. 

Θ ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των παραπάνω ςτοιχείων και δικαιολο-
γθτικϊν ςε ςυνδυαςμό και με τα ςτοιχεία των εκκζςεων των Επιτροπϊν Ελζγχου του κεφ. 
7.3 τθσ παροφςασ και εφ’ όςον κρίνει ότι θ υποχρεωτικι απαςχόλθςθ ολοκλθρϊκθκε 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, εκδίδει «Βεβαίωςθ – Ριςτοποίθςθ τθσ υλοποίθ-
ςθσ τθσ Απαςχόλθςθσ». 
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Θ Βεβαίωςθ αυτι αποτελεί και τθν ειςιγθςι τθσ ΕΡΑΡΛΔ/ΤΕΕ προσ τθ ΔΕ/ΤΕΕ για τθν κα-
ταβολι τθσ Β’ δόςθσ ςτα ΚΕΚ θ οποία αποφαςίηει και εκδίδει Απόφαςθ ζγκριςθσ καταβο-
λισ τθσ Β’ δόςθσ ι/και εξόφλθςθσ των ΚΕΚ. 
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9. ΕΝΘΜΕΩΣΘ - ΔΘΜΟΣΛΟΡΟΛΘΣΘ ΜΘΤΩΩΝ 

9.1 Ρλθροφορίεσ για τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ διατίκεται μζςω του Διαδικτφου ςτθν ειδικι 
ιςτοςελίδα τθσ δράςθσ http://www.voucher.gov.gr και δεν παρζχεται ςε ζντυπθ μορφι. 

Μετά τθν ανάρτθςι του ςτθν ωσ άνω ιςτοςελίδα και μζςα ςτισ προκεςμίεσ που τίκενται 
ςτθν παροφςα, οι ενδιαφερόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλουν «Αίτθςθ Συμμετο-
χισ» και τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται. 

Για τθν προβολι τθσ παροφςασ δράςθσ, το ΤΕΕ κα αναρτιςει επίςθσ τθν παροφςα Ρρό-
ςκλθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του http://www.tee.gr και κα αναλάβει ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ 
των ενδιαφερομζνων. 

9.2 Ενθμζρωςθ από τθν ειδικι ιςτοςελίδα www.voucher.gov.gr  

Πλθ θ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων να ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ, αλλά και αυτϊν 
που κα επιλεγοφν και κα ςυμμετζχουν ςε αυτιν, παρζχεται από το ΤΕΕ και τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ, 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δράςθσ, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ των επιταγϊν κατάρτι-
ςθσ (training voucher) http://www.voucher.gov.gr.  

Επίςθσ, μζςω τθσ ίδιασ ιςτοςελίδασ γίνεται και θ διαχείριςθ όλων των ενεργειϊν για τθν 

υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, όπωσ θ υποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ από ωφελουμζνουσ και 
ΚΕΚ, θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςισ τθσ από το ΤΕΕ και τθν ΕΥΕ/ΕΚΤ, θ αναφορά 
προκεςμιϊν για τθν παραλαβι των vouchers, τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν, κ.ά 

Το ΤΕΕ και θ ΕΥΕ/ΕΚΤ δεν υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν τουσ ενδιαφερόμενουσ εγ-
γράφωσ ι ατομικά. 

Οι υποψιφιοι και οι ωφελοφμενοι με δικι τουσ φροντίδα και επιμζλεια λαμβάνουν 
γνϊςθ για κάκε κζμα ςχετικό με τθ δράςθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ αυτισ, τθν οποία χρθςι-

μοποιοφν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε κάκε ςτάδιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ. 

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενθμερϊνονται μζςω αυτισ για το Μθτρϊο Ωφελουμζνων 

και το Μθτρϊο ΚΕΚ, κακϊσ και για τισ τυχόν τροποποιιςεισ τουσ.  

Σε κάκε ανακοίνωςθ που αναρτάται ςτθν http://www.voucher.gov.gr ι οπουδιποτε αλ-
λοφ και αφορά ωφελοφμενο (πχ πίνακεσ κατάταξθσ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων) ΔΕΝ 
ΔΘΜΟΣΛΕΥΕΤΑΛ το ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ του ωφελοφμενου, αλλά ΔΘΜΟΣΛΕΥΕΤΑΛ ΜΟΝΟ ο 
κωδικόσ αρικμόσ ΚΑΥΑΣ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ.  

Θ ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ που κα καταχωροφνται ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα είναι υ-
ποχρεωτικι. 

http://www.voucher.gov.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
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9.3 Ενθμζρωςθ από το Γραφείο Υποδοχισ (Help Desk) του ΤΕΕ 

Οι ενδιαφερόμενοι, εκτόσ από τθν ενθμζρωςθ που κα λαμβάνουν από τθν ειδικι ιςτο-
ςελίδα, μποροφν επίςθσ να απευκφνονται τθλεφωνικά για διευκρινίςεισ ι υποςτιριξθ από 
το Γραφείο Υποδοχισ (Help Desk) που κα λειτουργιςει το ΤΕΕ ςτθν ζδρα του ςτθν Ακινα: 

Νίκθσ 4, Ρλατεία Συντάγματοσ, Ακινα 102 48 
1Οσ Προφοσ 

Τθλζφωνο επικοινωνίασ.: 210 329 1222 

Το Γραφείο Υποδοχισ (Help Desk) κα λειτουργεί για τθν εξυπθρζτθςθ των ενδιαφερομζ-

νων από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και τθν α-
ποπλθρωμι τθσ δράςθσ, κακθμερινά κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 09:00 - 17:00, 
ενϊ κατά τισ περιόδουσ αιχμισ το Γραφείο Υποδοχισ κα επεκτείνει τθ λειτουργία του ζωσ 
τισ 19:00, ι ςε άλλο ωράριο που κα κρικεί ςκόπιμο. 

όλοσ και αντικείμενο του Γραφείου Υποδοχισ (Help Desk), είναι να υποςτθρίξει τθν υ-
λοποίθςθ τθσ παροφςασ δράςθσ και ειδικότερα να: 

α. παρζχει τθλεφωνικά κάκε διευκρίνιςθ ι/και υποςτιριξθ ςε όλουσ τουσ ενδιαφερό-
μενουσ ςχετικά με τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ, 

β. ςυγκεντρϊςει, ταξινομιςει και ελζγξει τα δικαιολογθτικά που κα υποβάλουν ι κα 
αποςτείλουν οι ωφελοφμενοι και τα ΚΕΚ που ενδιαφζρονται να εγγραφοφν ςτο α-

ντίςτοιχο Μθτρϊο, 

γ. διακζςει τισ επιταγζσ κατάρτιςθσ (voucher) ςτα μζλθ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων, 
που κα επιλζξουν να τισ παραλάβουν από τθν ζδρα του ΤΕΕ ςτθν Ακινα, 

δ. υποςτθρίξει το ςφςτθμα πλθρωμϊν των επιταγϊν κατάρτιςθσ προσ όλα τα ΚΕΚ και 
των εκπαιδευτικϊν επιδομάτων προσ όλουσ τουσ ωφελοφμενουσ. 

9.4 Διάκεςθ Επιταγϊν Κατάρτιςθσ από το ΤΕΕ 

Το ΤΕΕ, μετά τθ ςυγκρότθςθ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων κα  χορθγιςει ςτον κάκε ωφε-
λοφμενο τθν προςωπικι του επιταγι κατάρτιςθσ ςφμφωνα με το κεφ. 6.2.3 τθσ παροφ-
ςασ, από τθν ζδρα του ςτθν Ακινα και από τισ ζδρεσ των Ρεριφερειακϊν του Τμθμάτων 

(ΡΤ/ΤΕΕ). 

Κάκε ωφελοφμενοσ κα παραλάβει τθν προςωπικι του επιταγι (voucher) από τθν πόλθ – 
ζδρα του ΤΕΕ ι του ΡΤ/ΤΕΕ που κα ζχει επιλζξει και κα ζχει δθλϊςει κατά τθν υποβολι 
τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ του, ςφμφωνα με το κεφ. 2.2 τθσ παροφςασ. 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον τόπο χοριγθςθσ των επιταγϊν κατάρτιςθσ κα δίνονται 

ΜΟΝΟ από το Γραφείο Υποδοχισ του ΤΕΕ ςτθν Ακινα, ςτο τθλζφωνο 210 329 1222. 

Για τθ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων ο παρακάτω Ρίνακασ 7 παρουςιάηει τθν πόλθ 
και τθν ακριβι διεφκυνςθ τθσ ζδρασ του ΤΕΕ ςτθν Ακινα και των ΡΤ/ΤΕΕ, μεταξφ των 
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οποίων κάκε ωφελοφμενοσ μπορεί να επιλζξει από ποφ κα παραλάβει τθν προςωπικι 
του επιταγι κατάρτιςθσ. 

Ρίνακασ 7. Γραφεία ΤΕΕ για τθ χοριγθςθ Επιταγϊν Κατάρτιςθσ (voucher) 
 

Α/Α ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΓΑΦΕΛΑ ΤΕΕ 

I ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΣΥΓΚΛΛΣΘΣ 

1 Ανατολικι Μακεδονία - Κράκθ 

Ρεριφερειακό Τμιμα ΤΕΕ Κράκθσ 
Ραρναςςοφ 6, Κομοτθνι 
http://www.teethrakis.tee.g  

Ρεριφερειακό Τμιμα ΤΕΕ Αν. Μακεδονίασ 
Βότςθ 2, Καβάλα 
http://www.teeam.tee.gr  

2 Κεςςαλία 

Ρεριφερειακό Τμιμα ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Κεςςαλίασ 
Καλλικζασ 7 & Τηαβζλλα, Λάριςα 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teelar 

Ρεριφερειακό Τμιμα ΤΕΕ Ν. Μαγνθςίασ 
2ασ Νοεμβρίου & Ξενοφϊντοσ, Βόλοσ 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teemagn 

3 Ιπειροσ 

Ρεριφερειακό Τμιμα ΤΕΕ Θπείρου 
Αραβαντινοφ 6, Λωάννινα 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teeioan 

4 Δυτικι Ελλάδα 

Ρεριφερειακό Τμιμα ΤΕΕ Δυτικισ Ελλάδασ 
Τριϊν Ναυαρχϊν 40, Ράτρα 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teepatra 

Ρεριφερειακό Τμιμα ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίασ 
Ρ. Σουλίου 11, Αγρίνιο 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teeait 

5 Λόνια νθςιά 

Ρεριφερειακό Τμιμα ΤΕΕ Ν. Κζρκυρασ 
Λ. Αλεξάνδρασ 13, Κζρκυρα 
http://www.teekerk.gr 

6 Ρελοπόννθςοσ 

Ρεριφερειακό Τμιμα ΤΕΕ 
Θρϊων Ρολυτεχνείου 19, Τρίπολθ 
http://www.teetrip.tee.gr 

7 Βόρειο Αιγαίο 

Ρεριφερειακό Τμιμα ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου 
Αρίωνοσ 1, Μυτιλινθ 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teeba_aigaio 

8 Κριτθ 

Ρεριφερειακό Τμιμα ΤΕΕ Δυτ. Κριτθσ 
Νεάρχου 23, Χανιά 
http://www.teetdk.tee.gr 

Ρεριφερειακό Τμιμα ΤΕΕ Ανατ. Κριτθσ 
Ρρεβελάκθ & Γρεβενϊν, Θράκλειο 
http://www.teetak.gr 

 

http://www.teethrakis.tee.g/
http://www.teeam.tee.gr/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teelar
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teemagn
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teeioan
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teepatra
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teeait
http://www.teekerk.gr/
http://www.teetrip.tee.gr/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teeba_aigaio
http://www.teetdk.tee.gr/
http://www.teetak.gr/
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Α/Α ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΓΑΦΕΛΑ ΤΕΕ 

ΛΛ ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΣΤΑΔΛΑΚΘΣ ΕΞΟΔΟΥ 

9 Κεντρικι Μακεδονία 

Ρεριφερειακό Τμιμα ΤΕΕ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
Μ. Αλεξάνδρου 49, Κεςςαλονίκθ 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm 

10 Δυτικι Μακεδονία 

Ρεριφερειακό Τμιμα ΤΕΕ Δυτικισ Μακεδονίασ  
Μπουςίου & Εςτίασ 3, Κοηάνθ 
http://www.tdm.tee.gr 

11 Αττικι 

Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ 
Νίκθσ 4, Ρλ. Συντάγματοσ, Ακινα 
1οσ όροφοσ, 
http://www.portal.tee.gr 

Τθλ.: 210 329 1222 

 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm
http://www.tdm.tee.gr/
http://www.portal.tee.gr/
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10. ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

Τα Ραραρτιματα που ακολουκοφν, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Ρρό-
ςκλθςθσ και είναι: 

Ραράρτθμα Λ: Συνάφεια Επαγγελμάτων Τεχνιτϊν του Τομζα Β’ τθσ οικονομίασ  

Α. Συνάφεια Επαγγελμάτων, βάςει ΣΤΕΡ - 92 
Β. Συνάφεια Επαγγελμάτων, βάςει ΣΤΑΚΟΔ – 08 

Ραράρτθμα ΛΛ: Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ Συμμετεχόντων 

Α. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Τεχνίτεσ 
Β. Υπεφκυνθ Διλωςθ για Διπλωματοφχουσ Μθχανικοφσ 

Ραράρτθμα ΛΛΛ: Αντικείμενα και Ρεριεχόμενο Κατάρτιςθσ 

Α. Αντικείμενα Κατάρτιςθσ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Α’ - ΤΕΧΝΛΤΕΣ 
Β. Αντικείμενα Κατάρτιςθσ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Β’ – ΔΛΡΛ. ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ 

 
 

 
ΓΛΑ ΤΟ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ 

ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ 
Θ ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΚΟΛ-

ΝΟΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΛΛΩΝ ΡΟΩΝ 
 
 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 

ΑΝΝΑ ΔΑΛΑΡΟΤΑ 
 
 

ΧΘΣΤΟΣ ΣΡΛΤΗΘΣ 
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Ραράρτθμα Λ 
Συνάφεια Επαγγελμάτων Τεχνιτϊν του Τομζα Β’ τθσ οικονομίασ 

Α. Συνάφεια Επάγγελμάτων, βάςει ΣΤΕΡ - 92 

Τα επαγγζλματα και οι ειδικότθτεσ, ςτα οποία αναφζρεται θ παροφςα Ρρόςκλθςθ, προκφ-
πτουν από τα Επαγγελματικά Ρεριγράμματα του ΕΚΕΡΛΣ και κωδικοποιοφνται βάςει τθσ 
ςτατικισ ταξινόμθςθσ των επαγγελμάτων (ΣΤΕΡ – 92). 

Τα επαγγελματικά διπλϊματα ι οι άδειεσ που δίνουν δικαίωμα ςυμμετοχισ και μοριο-

δότθςθσ των τεχνικϊν που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα δράςθ πρζπει 
να είναι ςυναφι με τισ κατθγορίεσ 7, 8 και 9 κατά ΣΤΕΡ – 92 και ςυγκεκριμζνα με τισ, 
μζχρι τριψιφια κωδικοποίθςθ, παρακάτω κατθγορίεσ: 

7 Ειδικευμζνοι Τεχνίτεσ και αςκοφντεσ ςυναφι τεχνικά επαγγζλματα 

7.1 Μεταλλωρφχοι, λατόμοι και αςκοφντεσ ςυναφι επαγγζλματα 
7.1.1 Μεταλλωρφχοι, λατόμοι κ.π.α.ε. 

7.3 Χφτεσ μετάλλων, ςυγκολλθτζσ, ελαςματουργοί, τεχνίτεσ μεταλλικϊν δομικϊν 
καταςκευϊν, ςιδθρουργοί και αςκοφντεσ ςυναφι επαγγζλματα 

7.3.2 Συγκολλθτζσ και φλογοκόπτεσ μετάλλων 
7.3.3 Τεχνίτεσ καταςκευισ, εγκατάςταςθσ και επιςκευισ ειδϊν από φφλλα μετάλλων 

(ελαςματουργοί - φανοποιοί) 
7.3.4 Τεχνίτεσ μεταλλικϊν δομικϊν καταςκευϊν και αςκοφντεσ ςυναφι επαγγζλματα 
7.3.5 Σιδθρουργοί, καταςκευαςτζσ εργαλείων και αςκοφντεσ ςυναφι επαγγζλματα 

7.4 Μθχανικοί, εφαρμοςτζσ και ςυντθρθτζσ μθχανϊν και θλεκτρικοφ και θλεκτρο-
νικοφ εξοπλιςμοφ 

7.4.1 Μθχανικοί και εφαρμοςτζσ αυτοκινιτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν 
7.4.3 Μθχανικοί και εφαρμοςτζσ γεωργικϊν, βιομθχανικϊν ι άλλων μθχανθμάτων 
7.4.4 Θλεκτροτεχνίτεσ, εφαρμοςτζσ και ςυντθρθτζσ θλεκτρικϊν μθχανϊν και εξοπλι-

ςμοφ 
7.4.5 Εφαρμοςτζσ, μθχανικοί και ςυντθρθτζσ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 

8 Χειριςτζσ ςτακερϊν βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων, μθχανθμάτων και εξο-
πλιςμοφ, ςυναρμολογθτζσ (μονταδόροι) 

8.1 Χειριςτζσ ςτακερϊν βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων 
8.1.1 Χειριςτζσ εγκαταςτάςεων ορυχείων και εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ 
8.1.6 Χειριςτζσ εγκαταςτάςεων χθμικισ επεξεργαςίασ 
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8.2 Χειριςτζσ μθχανϊν παραγωγισ προϊόντων από μζταλλα και ορυκτά 
8.2.1 Χειριςτζσ εργαλειομθχανϊν παραγωγισ και επεξεργαςίασ μεταλλικϊν προϊό-

ντων 
8.2.2 Χειριςτζσ μθχανϊν παραγωγισ προϊόντων από τςιμζντο και από άλλα μθμεταλ-

λικά ορυκτά 

8.3  Χειριςτζσ μθχανϊν παραγωγισ χθμικϊν προϊόντων και προϊόντων από πλαςτι-
κό και καουτςοφκ 

8.3.2 Χειριςτζσ μθχανϊν παραγωγισ πυρομαχικϊν και εκρθκτικϊν υλϊν 

8.3.4 Άλλοι χειριςτζσ μθχανϊν παραγωγισ χθμικϊν προϊόντων 
8.3.5  Χειριςτζσ μθχανϊν παραγωγισ προϊόντων από ελαςτικό (καουτςοφκ) και πλα-

ςτικό 

8.7  Συναρμολογθτζσ (μονταδόροι) και χειριςτζσ μθχανθμάτων μ.α.κ. 
8.7.1 Συναρμολογθτζσ – εφαρμοςτζσ μθχανθμάτων και μθχανϊν 
8.7.2 Συναρμολογθτζσ -  εφαρμοςτζσ θλεκτρολογικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 

8.7.4 Άλλοι χειριςτζσ μθχανϊν μ.α.κ. 

8.8 Οδθγοί μζςων μεταφοράσ και χειριςτζσ κινθτοφ εξοπλιςμοφ 
8.8.1 Μθχανοδθγοί και αςκοφντεσ ςυναφι επαγγζλματα 

8.8.2 Οδθγοί αυτοκινοφμενων οχθμάτων 
8.8.4 Χειριςτζσ χωματουργικϊν μθχανθμάτων και μθχανθμάτων δομικϊν ζργων 
8.8.5 Χειριςτζσ γερανϊν, γερανοφόρων οχθμάτων, ανυψωτιρων και παρόμοιων μθ-

χανθμάτων 

9 Ανειδίκευτοι εργάτεσ, χειρωνάκτεσ και μικροεπαγγελματίεσ 

9.3 Ανειδίκευτοι εργάτεσ ορυχείων, καταςκευϊν, μεταποίθςθσ και μεταφορϊν 
9.3.1 Ανειδίκευτοι εργάτεσ ορυχείων και καταςκευϊν 
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Β. Συνάφεια Επάγγελμάτων, βάςει ΣΤΑΚΟΔ - 08 

Τα επαγγζλματα και οι ειδικότθτεσ, ςτα οποία αναφζρεται θ παροφςα Ρρόςκλθςθ, μπο-
ροφν να προκφπτουν και επαγγελματικι εμπειρία ςε επιχειριςεισ, βάςει τθσ ςτατικισ τα-
ξινόμθςθσ των κλάδων οικονομικισ δραςτθριότθτασ (ΣΤΑΚΟΔ – 08). 

Θ επαγγελματικι εμπειρία που δίνει δικαίωμα ςυμμετοχισ και μοριοδότθςθσ των τεχνι-
κϊν που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα δράςθ πρζπει να προζρχεται 
από απαςχόλθςθ ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτισ, μζχρι διψιφια κατά 
ΣΤΑΚΟΔ – 08 κωδικοποίθςθ, παρακάτω κατθγορίεσ: 

Β. ΟΥΧΕΛΑ ΚΑΛ ΛΑΤΟΜΕΛΑ 

05 Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ 

05.1  Εξόρυξθ λικάνκρακα  

05.2 Εξόρυξθ λιγνίτθ 

06 Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου 

06.1 Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου  

06.2 Άντλθςθ φυςικοφ αερίου 

07 Εξόρυξθ μεταλλευμάτων 

07.1 Εξόρυξθ ςιδθρομεταλλεφματοσ 

07.2  Εξόρυξθ μθ ςιδθροφχων μεταλλευμάτων 

08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 

08.1 Εξόρυξθ λίκων, άμμου και αργίλου 

08.9 Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α. 

09 Υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ 

09.1 Υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν άντλθςθ πετρελαίου και φυςι-

κοφ αερίου 

09.9 Υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για άλλεσ εξορυκτικζσ και λατομικζσ 

δραςτθριότθτεσ 

Γ. ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘ 

19 Ραραγωγι οπτάνκρακα και προϊόντων διφλιςθσ πετρελαίου 

19.1 Ραραγωγι  προϊόντων οπτανκρακοποίθςθσ (κωκοποίθςθσ) 

19.2 Ραραγωγι προϊόντων διφλιςθσ πετρελαίου 

20 Ραραγωγι χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων 

20.1 Ραραγωγι βαςικϊν χθμικϊν προϊόντων, λιπαςμάτων και αηωτοφχων 

ενϊςεων, πλαςτικϊν και ςυνκετικϊν υλϊν ςε πρωτογενείσ μορφζσ 

20.5 Ραραγωγι άλλων χθμικϊν προϊόντων  
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20.6 Ραραγωγι ςυνκετικϊν ινϊν 

22 Καταςκευι προϊόντων από ελαςτικό (καουτςοφκ) και πλαςτικζσ 
φλεσ  

22.1 Καταςκευι προϊόντων από ελαςτικό (καουτςοφκ)  

22.2 Καταςκευι πλαςτικϊν προϊόντων 

23 Ραραγωγι άλλων μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν προϊόντων 

23.2 Ραραγωγι πυρίμαχων προϊόντων 

23.5 Ραραγωγι τςιμζντου, αςβζςτθ και γφψου 

23.6 Καταςκευι προϊόντων από ςκυρόδεμα, τςιμζντο και γφψο 

23.7 Κοπι, μορφοποίθςθ και τελικι επεξεργαςία λίκων 

23.9 Ραραγωγι λειαντικϊν προϊόντων και μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν προϊό-

ντων π.δ.κ.α. 

24 Ραραγωγι βαςικϊν μετάλλων 

24.1 Ραραγωγι βαςικοφ ςιδιρου, χάλυβα και ςιδθροκραμάτων 

24.2 Καταςκευι χαλφβδινων ςωλινων, αγωγϊν, κοίλων ειδϊν με κακορι-

ςμζνθ μορφι και ςυναφϊν εξαρτθμάτων 

24.3 Καταςκευι άλλων προϊόντων πρωτογενοφσ επεξεργαςίασ χάλυβα 

24.4 Ραραγωγι βαςικϊν πολφτιμων μετάλλων και άλλων μθ ςιδθροφχων 

μετάλλων 

25 Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων, με εξαίρεςθ τα μθχανιμα-
τα και τα είδθ εξοπλιςμοφ 

25.1 Καταςκευι δομικϊν μεταλλικϊν προϊόντων 

25.9 Καταςκευι άλλων μεταλλικϊν προϊόντων 

28 Καταςκευι μθχανθμάτων και ειδϊν εξοπλιςμοφ π.δ.κ.α. 

28.1 Καταςκευι μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ 

28.2 Καταςκευι άλλων μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ 

28.4 Καταςκευι μθχανθμάτων μορφοποίθςθσ μετάλλου και εργαλειομθχα-

νϊν  

28.9 Καταςκευι άλλων μθχανθμάτων ειδικισ χριςθσ 

29 Καταςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων, ρυμουλκοφμενων και θ-
μιρυμουλκοφμενων οχθμάτων 

29.1 Καταςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων 

29.2 Καταςκευι αμαξωμάτων για μθχανοκίνθτα οχιματα, καταςκευι ρυ-

μουλκοφμενων και θμιρυμουλκοφμενων οχθμάτων 

29.3 Καταςκευι μερϊν και εξαρτθμάτων για μθχανοκίνθτα οχιματα 
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33 Επιςκευι και εγκατάςταςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 

33.1 Επιςκευι μεταλλικϊν προϊόντων, μθχανθμάτων και ειδϊν εξοπλιςμοφ 

33.2 Εγκατάςταςθ βιομθχανικϊν μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ 

Δ. ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΛΚΟΥ ΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΛ 
ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΥ 

35 Ραροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου, ατμοφ και κλι-
ματιςμοφ 

35.2 Ραραγωγι φυςικοφ αερίου, διανομι αερίων καυςίμων με αγωγοφσ 

Ε. ΡΑΟΧΘ ΝΕΟΥ, ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΑΡΟΒΛΘ-
ΤΩΝ ΚΑΛ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ ΕΞΥΓΛΑΝΣΘΣ 

37 Επεξεργαςία λυμάτων 

37.0  Επεξεργαςία λυμάτων 

38 Συλλογι, επεξεργαςία και διάκεςθ αποβλιτων, ανάκτθςθ υλι-
κϊν 

38.1 Συλλογι αποβλιτων 

38.2 Επεξεργαςία και διάκεςθ αποβλιτων 

39 Δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ και άλλεσ υπθρεςίεσ για τθ διαχεί-
ριςθ αποβλιτων 

39.0 Δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ και άλλεσ υπθρεςίεσ για τθ διαχείριςθ απο-

βλιτων 

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

42 Ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ 

42.1 Καταςκευι δρόμων και ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν 

42.9 Καταςκευι άλλων ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ 

43 Εξειδικευμζνεσ καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

43.1 Κατεδαφίςεισ και προετοιμαςία εργοταξίου 

43.2 Δραςτθριότθτεσ θλεκτρολογικϊν, υδραυλικϊν και άλλων καταςκευα-

ςτικϊν εγκαταςτάςεων 

Η. ΧΟΝΔΛΚΟ ΚΑΛ ΛΛΑΝΛΚΟ ΕΜΡΟΛΟ - ΕΡΛΣΚΕΥΘ ΜΘΧΑΝΟΚΛΝΘ-
ΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ  

46 Χονδρικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο μθχανοκίνθτων οχθ-
μάτων και μοτοςυκλετϊν 

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων μθχανθμάτων, εξοπλιςμοφ και προμθκειϊν 
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46.63 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικϊν μθχανθμάτων, κακϊσ και μθχανθμάτων 

για καταςκευαςτικά ζργα και ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ 

46.7 Άλλο ειδικευμζνο χονδρικό εμπόριο 

46.71 Χονδρικό εμπόριο ςτερεϊν, υγρϊν και αερίων καυςίμων και ςυναφϊν 

προϊόντων 

46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 

46.75 Χονδρικό εμπόριο χθμικϊν προϊόντων 

Θ. ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΛ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ 

49 Χερςαίεσ μεταφορζσ και μεταφορζσ μζςω αγωγϊν 

49.5 Μεταφορζσ μζςω αγωγϊν 

50 Ρλωτζσ μεταφορζσ 

50.2 Καλάςςιεσ και ακτοπλοϊκζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων 

50.4 Εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων  

52 Αποκικευςθ και υποςτθρικτικζσ προσ τθ μεταφορά δραςτθριό-
τθτεσ  

52.1 Αποκικευςθ  

52.2 Υποςτθρικτικζσ προσ τθ μεταφορά δραςτθριότθτεσ 
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Ραράρτθμα ΛΛ.Α  -  Υπεφκυνθ Διλωςθ για Τεχνίτεσ 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ 
ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν: 
 

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει: 
 

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  
Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  Δ/λζε e-ηαρ/κεηνπ. (Εmail): 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

(α) τα ςτοιχεία που δθλϊνω ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ με ΚΑΥΑΣ …… είναι ακριβι & αλθκι 

(β) δεν παρακολουκϊ ι δεν ζχω παρακολουκιςει άλλο πρόγραμμα κατάρτιςθσ  

ςυγχρθματοδοτοφμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμθνο, πλθν προγράμματοσ  

ελλθνομάκειασ ι κατάρτιςθσ δεξιοτιτων ΤΡΕ που οδθγοφν  ςε πιςτοποίθςθ ι  

προγράμματοσ κατάρτιςθσ ςε οριηόντιεσ δεξιότθτεσ». 

 
Ηκεξνκελία:………..…… 

Ο – Η Δει. 

 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε 

ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα 

πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή 

ηελ δεινύζα. 
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Ραράρτθμα ΛΛ.Β  -  Υπεφκυνθ Διλωςθ για Διπλωματοφχουσ Μθχανικοφσ 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ 
ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: Σο ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν: 
 

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει: 
 

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  
Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  Δ/λζε e-ηαρ/κεηνπ. (Εmail): 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

(α) τα ςτοιχεία που δθλϊνω ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ με ΚΑΥΑΣ …… είναι ακριβι & αλθκι 

(β) δεν παρακολουκϊ ι δεν ζχω παρακολουκιςει άλλο πρόγραμμα κατάρτιςθσ  

ςυγχρθματοδοτοφμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμθνο, πλθν προγράμματοσ  

ελλθνομάκειασ ι κατάρτιςθσ δεξιοτιτων ΤΡΕ που οδθγοφν ςε πιςτοποίθςθ ι  

προγράμματοσ κατάρτιςθσ ςε οριηόντιεσ δεξιότθτεσ». 

(γ) θ παροφςα ενίςχυςθ δεν οδθγεί ςε υπζρβαςθ του ανϊτατου ορίου (200.000,00€) των  

ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ (de mimimis) που τυχόν ζχω λάβει κατά το τρζχον  

οικονομικό ζτοσ και κατά τα δφο προθγοφμενα οικονομικά ζτθ.  

 
Ηκεξνκελία:………..…… 

Ο – Η Δει. 

 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε 

ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα 

πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή 

ηελ δεινύζα.  



Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ: Β43Ξ46Ψ842-5ΝΡ) του ΣΕΕ για ςυμμετοχή ςτη δράςη «Κατάρτιςη, με επι-
χορήγηςη (training voucher), ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Β’ τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» 

                     
 

94 

Ραράρτθμα ΛΛΛ. 
Αντικειμζνα και Ρεριεχόμενο Κατάρτιςθσ 

Α. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ Α’ - ΤΕΧΝΛΤΕΣ 

i. Ραραγωγικι Διαδικαςία ςτθ Βιομθχανικι Επεξεργαςία των Ορυκτϊν 
Ρρϊτων Υλϊν 

Κεματικζσ Ενότθτεσ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων: 

1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΕ ΚΕΜΑΤΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΑΣ 

2. ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΚΑΛ ΧΕΛΛΣΜΟΣ (ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ) ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΟΥΚΤΩΝ  

3. ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΜΑΜΑΩΝ ΚΑΛ ΑΛΛΩΝ ΔΛΑΚΟΣΜΘΤΛΚΩΝ ΡΕΤΩΜΑΤΩΝ 

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ, ΕΝΤΟΡΛΣΜΟΣ, ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΒΛΘΜΑΤΩΝ 
ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

5. ΕΞΑΣΦΑΛΛΣΘ ΕΥΥΚΜΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ ΟΥΚΤΩΝ, ΜΕΛΜΝΑ ΓΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΟΥΣ, ΟΓΑΝΩΣΘ, ΕΛΕΓ-
ΧΟΣ ΤΟΥ ΕΓΑΣΛΑΚΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 
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1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΕ ΚΕΜΑΤΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΑΣ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3  

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 60  

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  45 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 15 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Α. Μθχανολογία 

- Βαςικζσ αρχζσ μθχανολογίασ των κφριων μθχανθμάτων κατεργαςίασ μεταλλευ-
μάτων, βιομθχανικϊν ορυκτϊν και πετρωμάτων ςε ςυνδυαςμό με τισ απαιτι-
ςεισ του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (Κ.Μ.Λ.Ε.) 

- Ζμφαςθ  ςτουσ  τρόπουσ ςυνδζςεων (ιλοι, κοχλίεσ, ςφινεσ), ςτα ςυςτιματα 
μετάδοςθσ κίνθςθσ (τροχαλίεσ, ιμάντεσ, μειωτιρεσ κλπ.) και τθ ςθμαςία τουσ 
ςτθν καλι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ 

- Βαςικζσ αρχζσ  λειτουργίασ  των μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ, αρχζσ λειτουργί-
ασ και είδθ αεροςυμπιεςτϊν και αντλιϊν κλπ 

 

Β. Θλεκτροτεχνία 

- Διενζργεια απλϊν θλεκτρικϊν μετριςεων, ζλεγχοσ γειϊςεων, λειτουργία απλϊν ςυ-

ςτθμάτων αυτοματιςμοφ, ςυντιρθςθ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ χαμθλισ τάςθσ, ζλεγ-

χοσ θλεκτρικϊν πινάκων μθχανθμάτων, ανάγνωςθ, κατανόθςθ και ςχεδίαςθ θλεκτρο-

λογικϊν και μθχανολογικϊν ςκαριφθμάτων 

 

Μακθςιακά αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1.1 Ραρακολουκιςει ειςαγωγικά 
μακιματα ςτα αντικείμενα μθ-
χανολογίασ και θλεκτροτεχνίασ 
μθχανθμάτων και διατάξεων κα-
τεργαςίασ ορυκτϊν πρϊτων υ-
λϊν. 

- Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ μθχανολογίασ και 
θλεκτροτεχνίασ των κφριων μθχανθμάτων κα-
τεργαςίασ μεταλλευμάτων, βιομθχανικϊν ο-
ρυκτϊν και πετρωμάτων ςε ςυνδυαςμό με τισ 
απαιτιςεισ του Κ.Μ.Λ.Ε. (Κανονιςμόσ Μεταλ-
λευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν). 
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1.1 Ραρακολουκιςει ειςαγωγικά 
μακιματα ςτα αντικείμενα μθ-
χανολογίασ και θλεκτροτεχνίασ 
μθχανθμάτων και διατάξεων κα-
τεργαςίασ ορυκτϊν πρϊτων υ-
λϊν 

(ςυνζχεια) 

- Εκτελεί ςωςτά απλζσ θλεκτρικζσ μετριςεισ. 

- Ελζγχει γειϊςεισ. 

- Διαβάηει τεχνικό ςχζδιο και ςχεδιάηει θλε-
κτρολογικά-μθχανολογικά ςκαριφιματα. 

- Γνωρίηει τθ λειτουργία απλϊν ςυςτθμάτων 
αυτοματιςμοφ. 

- Γνωρίηει να ςυντθρεί μια θλεκτρικι εγκατά-
ςταςθ χαμθλισ τάςθσ. 

- Γνωρίηει να ελζγχει θλεκτρικοφσ πίνακεσ μθ-
χανθμάτων. 

- Γνωρίηει να βρίςκει ςε καταλόγουσ εξαρτιμα-
τα για θλεκτρικά ςυςτιματα και μθχανζσ. 

1.2 Γνωρίηει τουσ τρόπουσ εφαρμο-
γισ ςυνδζςεων. 

- Γνωρίηει τουσ τρόπουσ ςυνδζςεων (ιλοι, κο-
χλίεσ, ςφινεσ). 

1.3 Γνωρίηει τα μζςα κίνθςθσ και 
μετάδοςθσ κίνθςθσ, κακϊσ και 
τουσ τρόπουσ μετατροπισ κίνθ-
ςθσ. 

- Γνωρίηει καλά τα ςυςτιματα μετάδοςθσ κίνθ-
ςθσ (τροχαλίεσ, ιμάντεσ, μειωτιρεσ κλπ.) και 
τθ ςθμαςία τουσ ςτθν καλι λειτουργία τθσ ε-
γκατάςταςθσ. 

- Γνωρίηει τουσ κανονιςμοφσ Ε.Θ.Ε. και τουσ κα-
νόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ θλεκτρικϊν και 
μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων. 

1.4 Γνωρίηει τισ μθχανζσ εςωτερικισ 
καφςθσ, τουσ αεροςυμπιεςτζσ, 
τισ αντλίεσ, τουσ ταινιόδρομουσ 
και τθ λειτουργία τουσ. 

- Γνωρίηει τθ λειτουργία των μθχανϊν εςωτερι-
κισ καφςθσ, τισ αρχζσ λειτουργίασ και τα είδθ 
αεροςυμπιεςτϊν και αντλιϊν. 

- Γνωρίηει τα μζρθ, τθ λειτουργία και τθ ςυντι-
ρθςθ των ταινιοδρόμων. 
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2. ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΚΑΛ ΧΕΛΛΣΜΟΣ (ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ) ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ ΜΕ-
ΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΟΥΚΤΩΝ  

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3  

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 90  

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  65 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 25 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Α. Φυςικο-χθμικά και μθχανικά χαρακτθριςτικά πρϊτων υλϊν και διεργαςίεσ κατερ-
γαςίασ 

- Ειςαγωγι ςτα φυςικοχθμικά  και τα μθχανικά χαρακτθριςτικά τθσ προσ κατερ-

γαςία ορυκτισ πρϊτθσ φλθσ (δομι, αντοχι του πετρϊματοσ) 

- Συςχζτιςθ μθχανικϊν χαρακτθριςτικϊν με τισ διεργαςίεσ κραφςθσ, κοπισ, απο-
δζςμευςθσ, κατεργαςίασ (εμπλουτιςμοφ) κλπ.   

- Κατανόθςθ ςυνολικοφ κυκλϊματοσ κατεργαςίασ μεταλλεφματοσ, βιομθχανικοφ 

ορυκτοφ ι πετρϊματοσ 

- Γενικά ςτοιχεία για το μζγεκοσ τροφοδοςίασ, τισ απαιτιςεισ μεγζκουσ υλικοφ 
ςε κάκε φάςθ κατεργαςίασ και τελικοφ προϊόντοσ και τθ ςθμαςία τουσ ςτθν 
ποιότθτα και τθν αξία τθσ μονάδασ του παραγόμενου προϊόντοσ  

- Συςχζτιςθ ποιότθτασ, μακροςκοπικισ εμφάνιςθσ και χθμικϊν χαρακτθριςτικϊν 
τροφοδοςίασ και προϊόντων 

 

Β. Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ μονάδων κατεργαςίασ ορυκτϊν 

- Ειςαγωγι ςτισ  βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των κφριων μθχανθμάτων κατεργα-

ςίασ ορυκτϊν (ςπαςτιρεσ, μφλοι, κόςκινα, τροφοδότεσ, οχετοί μεταφοράσ, ξθ-
ραντιρια, μεταφορικζσ ταινίεσ κλπ.), κακϊσ και των βοθκθτικϊν μθχανθμάτων 
(αντλίεσ, Θ/Κ κλπ.) και εγκαταςτάςεων (silo αποκικευςθσ) 

- Γενικι περιγραφι των λειτουργικϊν παραμζτρων κάκε μθχανιματοσ (π.χ. ά-
νοιγμα αποκζνωςθσ κραυςτιρα, ταχφτθτα περιςτροφισ ρότορα, ςυχνότθτα, 
ζνταςθ δόνθςθσ κοςκίνων, κλίςθ κοςκίνων, τάνυςθ μεταφορικισ ταινίασ κλπ.) 

- Βαςικζσ μζκοδοι ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ λειτουργίασ μθχανθμάτων 
κατεργαςίασ ορυκτϊν πρϊτων υλϊν (κραυςτιρεσ, κόςκινα, ταινιόδρομοι κλπ.) 
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- Γενικά ςτοιχεία για τισ επιπτϊςεισ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία από τθν απορρφκμιςθ 

των μθχανθμάτων κατεργαςίασ ςτθν ποιότθτα του παραγόμενου προϊόντοσ (φκορά ε-

πιφανειϊν κραφςθσ,  φκορά ςφυριϊν ρότορα, καταςτροφι πλζγματοσ κοςκίνιςθσ 

κλπ.), αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων (ζμφραξθσ silo κλπ. και εξομάλυνςθ τθσ λειτουργίασ 

τροφοδοςίασ) 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2.1 Γνωρίηει και ζχει αφομοιϊςει το 
ςυνολικό κφκλωμα κατεργαςίασ 
μεταλλεφματοσ, βιομθχανικοφ 
ορυκτοφ ι πετρϊματοσ. 

- Γνωρίηει και ζχει αφομοιϊςει το ςυνολικό κφ-
κλωμα κατεργαςίασ τθσ ορυκτισ πρϊτθσ φλθσ 
και ζχει κατανοιςει το είδοσ, τθν ποιότθτα και 
τθν αξία ανά μονάδα του παραγόμενου προ-
ϊόντοσ. 

2.2 Γνωρίηει ςε πρϊτθ φάςθ να δια-
κρίνει μακροςκοπικά και να αξι-
ολογεί οπτικά τθν ποιότθτα του 
προϊόντοσ. 

 

- Γνωρίηει καλά τα χαρακτθριςτικά τθσ προσ 
κατεργαςία ορυκτισ πρϊτθσ φλθσ που αφορά 
τα φυςικά χαρακτθριςτικά τθσ (μζγεκοσ τρο-
φοδοςίασ, απαιτιςεισ μεγζκουσ υλικοφ ςε 
κάκε φάςθ κατεργαςίασ και τελικοφ προϊό-
ντοσ. 

2.3 Ρροετοιμάηει και εξαςφαλίηει 
τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των 
μθχανθμάτων κατεργαςίασ με-
ταλλευμάτων και βιομθχανικϊν 
ορυκτϊν . 

- Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των 
κφριων μθχανθμάτων κατεργαςίασ ορυκτϊν 
(ςπαςτιρεσ, μφλοι, κόςκινα, μεταφορικζσ ται-
νίεσ, ξθραντιρια κλπ.), κακϊσ και των βοθκθ-
τικϊν (αντλίεσ, Θ/Κ κλπ.). 

- Γνωρίηει τισ λειτουργικζσ παραμζτρουσ κάκε 
μθχανιματοσ (π.χ. άνοιγμα αποκζνωςθσ 
κραυςτιρα, ταχφτθτα περιςτροφισ ρότορα, 
ςυχνότθτα, ζνταςθ δόνθςθσ κοςκίνων, τάνυ-
ςθ μεταφορικισ ταινίασ κλπ.). 

- Γνωρίηει ςε γενικζσ γραμμζσ τισ επιπτϊςεισ 
από τθν απορρφκμιςθ των μθχανθμάτων κα-
τεργαςίασ ςτθν ποιότθτα του παραγόμενου 
προϊόντοσ. 

- Ζχει τθν ικανότθτα επζμβαςθσ και ρφκμιςθσ 
των παραπάνω μθχανθμάτων και διατάξεων ι 
κακοδιγθςθσ των εντεταλμζνων τεχνιτϊν για 
επαναφορά ςε ςυνκικεσ καλισ λειτουργίασ. 
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3. ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΜΑΜΑΩΝ ΚΑΛ ΑΛΛΩΝ ΔΛΑΚΟΣΜΘΤΛΚΩΝ ΡΕΤΩΜΑΤΩΝ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 70 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  45 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 25 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Α. Γενικζσ γνϊςεισ περί κατεργαςίασ διακοςμθτικϊν λίκων 

- Κατθγορίεσ διακοςμθτικϊν λίκων κατά το νομικό, εμπορικό και γεωλογικό ορι-
ςμό τουσ.  Λδιαιτερότθτεσ κατά τθν κατεργαςία τουσ ςε αντιδιαςτολι με τθν κα-
τεργαςία των άλλων ορυκτϊν πρϊτων υλϊν.  

- Φυςικομθχανικζσ ιδιότθτεσ και ςυςχετιςμόσ τουσ με  τθ ςυμπεριφορά τουσ 
ςτθν κατεργαςία και τισ χριςεισ. Ζλεγχοσ ποιότθτασ ογκομαρμάρων. 

- Ραραγωγικι διαδικαςία κατεργαςίασ ογκομαρμάρων από το λατομείο μζχρι τθ 
παραγωγι τελικϊν προϊόντων.  Γενικι αναφορά ςτο μθχανολογικό εξοπλιςμό.  

- Ανυψωτικζσ διατάξεισ ογκομαρμάρων, ενδιαμζςων και τελικϊν προϊόντων. 
Μζςα, μζτρα και κανονιςμοί αςφάλειασ ςε μονάδεσ κατεργαςίασ ογκομαρμά-
ρων και γρανιτϊν.  

- Ρεριβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τθσ επεξεργαςίασ μαρμάρων και γρανιτϊν. Διάκε-
ςθ ςτερεϊν απορριμμάτων και δθμιουργία παραπροϊόντων (μαρμαρόςκονθ, 
μαρμαροψθφίδα, πλθρωτικά υλικά (fillers) και αδρανι υλικά) . Μονάδεσ επε-
ξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων και ανακφκλωςθ νεροφ. Ρροβλιματα λειτουργίασ 

μονάδων επεξεργαςίασ μζςα ςτον αςτικό ιςτό και μζτρα αντιμετϊπιςισ τουσ.  
 

Β. Χειριςμόσ και χαρακτθριςτικά του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κατά φάςθ επεξερ-
γαςίασ μαρμάρων και γρανιτϊν. Διατάξεισ για ειδικά προϊόντα. Ειδικζσ μζκοδοι 
βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ 

- Διατάξεισ ορκογωνιςμοφ ογκομαρμάρων ςτο εργοτάξιο. Σφινεσ, μονόλαμο, 
μονόςυρμο και μεγάλοι δίςκοι κοπισ. Μζτρα αςφάλειασ.  

- Διατάξεισ παραγωγισ ακατεργάςτων πλακϊν κατά περίπτωςθ (τελάρα, οριηό-
ντια-κάκετα κλπ). Ραραγωγι πλακϊν και άλλων προϊόντων ςε τελικζσ διαςτά-
ςεισ. Μζτρα αςφάλειασ τθσ εργαςίασ.  
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- Λείανςθ και ςτίλβωςθ παραγωγι τελικϊν προϊόντων. Ραλετάριςμα. Μζκοδοι 
βελτίωςθσ των μθχανικϊν ιδιοτιτων των πλακϊν (ρθτίνεσ, πλζγματα κλπ) 

- Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ ειδικϊν εφαρμογϊν. Τόρνοι CNC, μθχανζσ διαμόρ-
φωςθσ περιγράμματοσ, τεχνθτισ παλαίωςθσ, επεξεργαςίασ επιφανειϊν, χάρα-
ξθσ κλπ..  Τεχνικά χαρακτθριςτικά.  

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3.1 Αποκτά βαςικζσ γνϊςεισ περί 
φυςικο-μθχανικϊν χαρακτθρι-
ςτικϊν μαρμάρων και γρανιτϊν.  

- Διακρίςεισ μαρμάρων κατά τθ νομικι, εμπο-
ρικι και γεωλογικι ζννοια. 

- Συμπεριφορά κατά τθν επεξεργαςία των δια-
φόρων τφπων μαρμάρου και των γρανιτϊν 

3.2 Γνωρίηει το μθχανολογικό εξο-
πλιςμό, τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ 
εργαςίασ, τισ δεξιότθτεσ και τα 
μζτρα αςφάλειασ για τον ορκο-
γωνιςμόογκομαρμάρων ςτθ μο-
νάδα επεξεργαςίασ τουσ.  

Ειδικζσ γνϊςεισ ςε :  

- Ανυψωτικά μζςα ογκομαρμάρων 
- Ζλεγχοσ ποιότθτασ ογκομαρμάρων 
- Λδιαίτερα χαρακτθριςτικά μονόλα-

μου,μονόςυρμου και μεγάλων δίςκων κο-
πισ.  

- Συνκικεσ εργαςίασ. 
- Μζτρα αςφάλειασ. 
- Ατομικά μζςα προςταςίασ. 

3.3 Γνωρίηει το μθχανολογικό εξο-
πλιςμό, τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ 
εργαςίασ, τισ δεξιότθτεσ και τα 
μζτρα αςφάλειασ για τθν κοπι 
των ογκομαρμάρων ςε πλάκεσ. 
Ειδικζσ τεχνικζσ για τθν ενίςχυ-
ςθ των πλακϊν του μαρμάρου 
(ρθτίνεσ και πλζγματα). 

Ειδικζσ γνϊςεισ ςε :  

- Ρλαίςια πολλαπλϊν λαμϊν  (τελάρα) 
- Ρλάκεσ από «οριηόντια-κάκετα» 
- Ραραγωγι πλακϊν ςε τελικζσ διαςτάςεισ  
- Συνκικεσ εργαςίασ. 
- Μζτρα αςφάλειασ. 
- Ατομικά μζςα προςταςίασ. 

3.4 Γνωρίηει το μθχανολογικό εξο-
πλιςμό και τθ λειτουργία του 
για τθ Λείανςθ – Στίλβωςθ – 
Ραλετάριςμα τελικϊν προϊό-
ντων κατεργαςίασ μαρμάρου.  

Ειδικζσ γνϊςεισ ςε :  

- Χειριςμό μθχανϊν λείανςθσ ςτίλβωςθσ 
μαρμάρων 

- Ραλετάριςμα  μαρμάρων 
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3.5 Ειδικζσ περιπτϊςεισ φινιρίςμα-
τοσ και παραγωγισ ειδικϊν 
προϊόντων. 

Βαςικζσ γνϊςεισ για εξοπλιςμό ειδικϊνεφαρμο-
γϊν, όπωσ: 

- CNC τόρνοσ μαρμάρου 
- Μθχανζσ διαμόρφωςθσ περιγράμματοσ 
- Μθχανζσ τεχνθτισ παλαίωςθσ 
- Μθχανζσ επεξεργαςίασ επιφανειϊν (ςφυ-

ρθλάτθςθ) 
- Μθχανζσ χάραξθσ 

3.6 Ανακφκλωςθ νεροφ και παρα-
γωγι παραπροϊόντων από τθν 
ανακφκλωςθ των ςτερεϊν α-
πορριμμάτων. 

 

Βαςικζσ γνϊςεισ για τα παρακάτω: 

- Μζκοδοι κακαριςμοφ νεροφ. 
- Μονάδεσ εξαναγκαςμζνθσ κακίηθ-

ςθσ/Συγκρότθςθ και λειτουργία τουσ. 
- Μονάδεσ παραγωγισ μαρμαρόςκονθσ 

μαρμαροψθφίδασ, αδρανϊν υλικϊν και 
πλθρωτικϊν υλικϊν (fillers). 
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4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ, ΕΝΤΟΡΛΣΜΟΣ, ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΒΛΘΜΑΤΩΝ ΛΕΛ-
ΤΟΥΓΛΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3  

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 80  

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  65  

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 15  

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Α. Ζλεγχοσ λειτουργίασ μθχανθμάτων-ςυςτιματα αυτοματιςμοφ 

- Στοιχεία που αφοροφν ςτθ ςοβαρότθτα των βλαβϊν των μθχανθμάτων και τθ 
δυςλειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ και επιπτϊςεισ ενδεχόμενων βλαβϊν τόςο 

ςτθν ποιότθτα των προϊόντων όςο ςτα οικονομικά αποτελζςματα τθσ κατεργα-
ςίασ 

- Βαςικζσ μζκοδοι αξιολόγθςθσ των βλαβϊν με τθ βοικεια οπτικο-ακουςτικοφ 
ελζγχου όςο και με τθ βοικεια θλεκτρονικϊν οργάνων ι ςυςτθμάτων αυτομα-
τιςμϊν PLC 

 

Β. Αξιολόγθςθ ποιότθτασ προϊόντων και ενζργειεσ ςε περίπτωςθ βλαβϊν 

- Γενικά ςτοιχεία για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των προϊόντων που παριχκθςαν, 
μζχρι να γίνει αντιλθπτι θ βλάβθ και αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων ςτθν παρα-
γωγι και δράςεισ για τθν «απόςβεςθ» των δυςμενϊν επιπτϊςεων 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4.1 Εντοπίηει, αξιολογεί τα προβλι-
ματα λειτουργίασ αυτοτελϊν 
μθχανθμάτων και τθσ εγκατά-
ςταςθσ ςυνολικά. 

 

- Αξιολογεί και αντιλαμβάνεται τθ ςοβαρότθτα 
των βλαβϊν των μθχανθμάτων και τθ δυςλει-
τουργία τθσ εγκατάςταςθσ τόςο από οπτικό-
ακουςτικό ζλεγχο όςο και με τθ βοικεια θλε-
κτρονικϊν οργάνων ι ςυςτθμάτων αυτοματι-
ςμϊν PLC. 

- Γνωρίηει τισ άμεςεσ ενζργειεσ και υποχρεϊ-
ςεισ του ςε περίπτωςθ βλαβϊν για τθν προ-
ςταςία τθσ προςωπικισ του αςφάλειασ, των 
εργαηομζνων ςτθ μονάδα και τθσ εγκατάςτα-
ςθσ. 
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4.2 Αντιλαμβάνεται εγκαίρωσ από 
μακροςκοπικι εξζταςθ των προ-
ϊόντων (ενδιάμεςων και τελικϊν) 
ενδεχόμενα προβλιματα ςτθν 
κατεργαςία τθσ ορυκτισ πρϊτθσ 
φλθσ. 

- Γνωρίηει τισ επιπτϊςεισ ενδεχόμενων βλαβϊν 
τόςο ςτθν ποιότθτα των προϊόντων όςο και 
ςτα οικονομικά αποτελζςματα τθσ κατεργα-
ςίασ. 

- Ελζγχει τθν ποιότθτα των προϊόντων που πα-
ριχκθςαν, μζχρι να γίνει αντιλθπτι θ βλάβθ, 
και αξιολογεί τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτθν παρα-
γωγι. 

4.3 Ελζγχει τθν καλι λειτουργία τθσ 
μονάδασ και διαςφαλίηει τθν 
αποδοτικότθτά τθσ. 

- Γνωρίηει τισ διαδικαςίεσ ελζγχου των πρϊτων 
υλϊν. 

- Γνωρίηει τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ του Συ-
ςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ. 

- Διαςφαλίηει τθν εναρμόνιςθ τθσ ποιότθτασ 
βάςει προδιαγραφϊν και κατατάςςει το προ-
ϊόν ςε κατθγορίεσ (όπου υφίςτανται). 

- Ρροβαίνει ςε διορκωτικζσ κινιςεισ για τθ δι-
αςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ. 
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5. ΕΞΑΣΦΑΛΛΣΘ ΕΥΥΚΜΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΡΕ-
ΞΕΓΑΣΛΑΣ ΟΥΚΤΩΝ, ΜΕΛΜΝΑ ΓΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΟΥΣ, ΟΓΑΝΩΣΘ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 
ΕΓΑΣΛΑΚΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3  

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 70 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  50 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20  

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Α. Μθτρϊο λειτουργίασ και ςυντιρθςθ μθχανθμάτων 

- Στοιχεία για τθ ςπουδαιότθτα μθτρϊου λειτουργίασ και βλαβϊν των μθχανθμά-
των τθσ εγκατάςταςθσ και για τθν καταγραφι των «ευαίςκθτων» τμθμάτων και 
των μθχανθμάτων τθσ εγκατάςταςθσ που εμφανίηουν ςυχνζσ βλάβεσ 

- Βαςικζσ αρχζσ διατιρθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ 

- Βαςικζσ ενζργειεσ, ςε ςυνεργαςία με το τμιμα ςυντιρθςθσ, για τθν ταχφτερθ 

αποκατάςταςθ των εμφανιηόμενων βλαβϊν 
 

Β. Αςφάλεια εργαηομζνων και εγκατάςταςθσ 

- Γενικά ςτοιχεία για τισ υποχρεϊςεισ και τισ άμεςεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ 
βλαβϊν για τθν προςταςία και αςφάλεια των εργαηομζνων ςτθ μονάδα όπωσ 
επίςθσ και τθσ εγκατάςταςθσ 

 

Γ. Διαδικαςίεσ ελζγχου, διαςφάλιςθ ποιότθτασ και πιςτοποίθςθ 

- Βαςικζσ αρχζσ των διαδικαςιϊν ελζγχου των πρϊτων υλϊν, των εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν του Συςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ και διορκωτικζσ κινιςεισ 
για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 

- Βαςικζσ ενζργειεσ  εναρμόνιςθσ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων ςτισ  προδιαγρα-
φζσ και κατάταξθσ του προϊόντοσ ςε κατθγορίεσ (όπου υφίςτανται). 
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Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

5.1 Επικεωρεί κακθμερινά και αδι-
αλείπτωσ τθν εγκατάςταςθ προσ 
εντοπιςμό βλαβϊν ι δυςλει-
τουργιϊν, ϊςτε να προλθφκοφν 
δυςμενείσ ςυνκικεσ λειτουργίασ 
τθσ εγκατάςταςθσ. 

- Διατθρεί μθτρϊο λειτουργίασ και βλαβϊν των 
μθχανθμάτων τθσ εγκατάςταςθσ. 

- Γνωρίηει τα «ευαίςκθτα» τμιματα τθσ εγκα-
τάςταςθσ και τα μθχανιματα που εμφανίηουν 
ςυχνζσ βλάβεσ. 

- Φροντίηει ιδιαιτζρωσ για τθ διατιρθςι τουσ 
ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ λειτουργίασ. 

5.2 Κακοδθγεί και κατευκφνει το  
προςωπικό του τομζα ευκφνθσ 
του για εξαςφάλιςθ των βζλτι-
ςτων ςυνκθκϊν λειτουργίασ. 

- Γνωρίηει καλϊσ τα κζματα αςφάλειασ ςτα 
διάφορα τμιματα τθσ εγκατάςταςθσ και κα-
κοδθγεί τουσ υφιςταμζνουσ του. 

5.3 Ελζγχει τθν εφαρμογι των μζ-
τρων πρόλθψθσ και καλισ λει-
τουργίασ ςτοπεριβάλλον εργα-
ςίασ του (αυτοτελι μθχανιματα 
– εγκατάςταςθ ςυνολικά) και 
μεριμνά για τθ ςυντιρθςι τουσ. 

- Μεριμνά, ςε ςυνεργαςία με το τμιμα ςυντι-
ρθςθσ, για τθν ταχφτερθ αποκατάςταςθ των 
εμφανιηόμενων βλαβϊν. 
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ii. Επιφανειακζσ Εξορυκτικζσ Εργαςίεσ 

Κεματικζσ Ενότθτεσ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων: 

1. ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΟΕΛΔΟΡΟΛΘΣΕΛΣ ΚΑΛ ΟΔΘΓΛΕΣ. ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ, Κ.Μ.Λ.Ε. 

2. ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ, ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΛ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΕΚΘΚΤΛΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΛ ΚΑΨΥΛ-
ΛΛΩΝ 

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΛΑΤΘΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΑ ΕΝΑΥΣΕΩΣ ΚΑΛ ΡΥΟΔΟΤΘΣΘΣ, ΓΟΜΩΣΘ, 
ΣΧΕΔΛΟ ΑΝΑΤΛΝΑΞΘΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΛΑ 

4. ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΡΛΝ ΤΘΝ ΡΥΟΔΟΤΘΣΘ, ΤΕΛΛΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΡΥΟΔΟΤΘ-
ΣΘ 

5. ΕΛΕΓΧΟΛ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΑΝΑΤΛΝΑΞΘ, ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ ΑΡΟΤΥΧΘΜΕΝΩΝ ΥΡΟ-
ΝΟΜΩΝ, ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΘΣ ΚΑΥΣΘ 

6. ΚΑΤΑΣΤΟΦΘ ΕΚΘΚΤΛΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΕΛΔΛΚΕΣ ΡΕΛΡΤΩΣΕΛΣ ΑΝΑΤΛΝΑΞΕΩΝ (Ε-
ΛΕΓΧΟΜΕΝΘ ΧΘΣΘ ΕΚΘΚΤΛΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΥΡΟΒΥΧΛΕΣ ΑΝΑΤΛΝΑΞΕΛΣ Κ.Α.)  

7. ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΕΡΛΣΦΑΛΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΡΟ ΤΑ ΡΑΝΘ ΤΩΝ ΒΑΚΜΛΔΩΝ (ΞΕ-
ΣΚΑΩΜΑ) 

8. ΥΡΟΣΤΘΛΚΤΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ ΤΟΥ ΕΡΛΦΑΝΕΛΑΚΟΥ ΕΞΟΥΚΤΛΚΟΥ ΕΓΟΥ 
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1. ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΟΕΛΔΟΡΟΛΘΣΕΛΣ ΚΑΛ ΟΔΘΓΛΕΣ. ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ, Κ.Μ.Λ.Ε. 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 70 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  50 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Στοιχεία εξορυκτικϊν εργαςιϊν. Διάκριςθ μεταξφ καταςκευαςτικοφ τομζα και εξορυ-
κτικισ βιομθχανίασ. Μεταλλεία και λατομεία. Στοιχεία λατομικισ νομοκεςίασ και Με-
ταλλευτικοφ Κϊδικα. 

β. Στοιχεία ανάπτυξθσ υπαικρίων εκμεταλλεφςεων. 

γ. Ελλθνικι Γλϊςςα: Ορολογία τεχνικϊν όρων κφρια ςχετικϊν με τθν Γεωλογία, Τεκτονι-
κι και Στρωματογραφία, τισ υπαίκριεσ εκμεταλλεφςεισ, τισ εκρθκτικζσ φλεσ, τισ ανατι-
νάξεισ, τισ ςχετικζσ με τισ εργαςίεσ των επιφανειακϊν εξορυκτικϊν ζργων και ορολο-
γία μθχανϊν εςωτερικισ καφςεωσ.  

δ. Αγγλικι Γλϊςςα : Βαςικζσ λζξεισ ςτοιχειϊδουσ κατανόθςθσ απλϊν φράςεων και ορο-
λογία ςχετικι με τισ εκρθκτικζσ φλεσ, τα μζςα πυροδοτιςεωσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται 

θ δυνατότθτα κατανόθςθσ βαςικϊν προδιαγραφϊν και επίςθσ προειδοποιιςεων α-
ναγραφομζνων επί των ςυςκευαςιϊν ι επεξιγθςθσ ςχθμάτων και ςκίτςων ςε εγχει-
ρίδια αςφαλείασ.  

ε. Γενικι παρουςίαςθ του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν. Κεμα-
τικζσ ενότθτεσ. Ρεριβαλλοντικά ηθτιματα. Επικζντρωςθ ςε κεματικζσ ενότθτεσ ςχετι-
κζσ με το αντικείμενο. 

ςτ. Στοιχεία Ρεριβαλλοντικισ Νομοκεςίασ. Μελζτεσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων και 

Ρεριβαλλοντικοί Προι με ειδικζσ αναφορζσ ςτθν Εξορυκτικι Βιομθχανία.  

η. Είδθ εκρθκτικϊν υλϊν και τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά. Χριςεισ των εκρθκτικϊν 
υλϊν ςτθν εξορυκτικι βιομθχανία.  

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα  
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1.1 Γνωρίηει τθ νομοκεςία του ε-
παγγζλματοσ του γομωτι πυρο-
δότθ. 

- Εφαρμόηει τισ εκ του νόμου υποχρεϊςεισ του 
γομωτι πυροδότθ. 

- Μεριμνά για τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ και ε-
γκρίςεισ . 
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1.2 Ζχει γενικι γνϊςθ τθσ Νομοκε-
ςίασ Λατομείων και Μεταλλεί-
ων. 

- Συμβάλλει ςτθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομο-
κεςίασ. 

- Εντάςςει τισ δραςτθριότθτζσ του ςτο γενικό 
πλαίςιο λειτουργίασ τθσ εξορυκτικισ μονά-
δασ. 

1.3 Εκτιμά κινδφνουσ ςτθν εξορυκτι-
κι βιομθχανία. 

- Ζχει τθν ικανότθτα να εντοπίηει υποκρυπτό-
μενουσ κινδφνουσ. 

- Ενθμερϊνει και προτείνει μζτρα αντιμετϊπι-
ςισ τουσ. 

1.4 Γνωρίηει τισ γενικζσ αρχζσ για τθ 
φφςθ και τον τρόπο δράςεωσ 
των εκρθκτικϊν υλϊν. Γνωρίηει 
τον μθχανιςμό κραφςεωσ των 
πετρωμάτων με εκρθκτικζσ φλεσ.  

- Μπορεί να διακρίνει τισ διάφορεσ κατθγορίεσ 
εκρθκτικϊν υλϊν από τα ιδιαίτερα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά τουσ.  

- Μπορεί να επιλζγει κατάλλθλθ κατθγορία ε-
κρθκτικϊν υλϊν για ειδικζσ περιπτϊςεισ. 

1.5 Γνωρίηει τισ διατάξεισ του Κανο-
νιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λα-
τομικϊν Εργαςιϊν. 

- Μπορεί να εξειδικεφει διατάξεισ αςφάλειασ 
κατά περίπτωςθ. 

- Εφαρμόηει τθ νομοκεςία για τα κζματα του 
επαγγζλματόσ του και γενικότερα ςτο λατο-
μείο ι μεταλλείο. 

1.6 Γνωρίηει βαςικά ηθτιματα προ-
ςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτθν 
εξορυκτικι βιομθχανία 

- Λαμβάνει μζτρα για τθν προςταςία του περι-
βάλλοντοσ. 

- Εφαρμόηει κατά το μζροσ που τον αφορά τουσ 
Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ και τθ νομοκεςία. 
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2. ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ, ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΛ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΕΚΘΚΤΛΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΛ ΚΑΨΥΛΛΛΩΝ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 50 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  30 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Αποκικευςθ εκρθκτικϊν υλϊν και μζςων εναφςεωσ και πυροδοτιςεωσ. Λδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά των αποκθκϊν εκρθκτικϊν υλϊν. Αδειοδότθςι τουσ. 

β. Μζτρα αςφάλειασ κατά τθν αποκικευςθ μεταφορά και εν γζνει διαχείριςθ των  ε-
κρθκτικϊν υλϊν και μζςων εναφςεωσ και πυροδοτιςεωσ. 

γ. Ανάλυςθ με παραδείγματα των άρκρων 49 παρ. 2-7, 50, 51, 54, 105, 106 και 107 του 
Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (Κ.Μ.Λ.Ε.). 

δ. Τιρθςθ βιβλίων αγοράσ και κατανάλωςθσ εκρθκτικϊν υλϊν. 

ε. Άμεςεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ κλοπισ ι απϊλειασ εκρθκτικϊν υλϊν. 

ςτ. Ειδικζσ επιςθμάνςεισ αποκικευςθσ, μεταφοράσ και καταλλθλότθτασ εκρθκτικϊν υ-

λϊν ανάλογα με το είδοσ τουσ. 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2.1 Γνωρίηει τα τεχνικά χαρακτθριςτι-
κά των χϊρων αποκικευςθσ των 
εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων 
και τουσ κανόνεσ λειτουργίασ των 
αποκθκϊν εκρθκτικϊν υλϊν. 

- Εφαρμόηει τουσ κανόνεσ αςφαλοφσ λειτουρ-
γίασ των αποκθκϊν. 

- Ενθμερϊνει για τυχόν κινδφνουσ κατά τθν α-
ποκικευςθ εκρθκτικϊν υλϊν. 

2.2 Γνωρίηει τισ προχποκζςεισ αςφα-
λοφσ μεταφοράσ εκρθκτικϊν υλϊν 
(Ε.Υ.) και καψυλλίων. 

- Εφαρμόηει τουσ προβλεπόμενουσ κανόνεσ με-
ταφοράσ. 

- Μεριμνά για τα κατάλλθλα οχιματα μεταφο-
ράσ (Ερωτήςεισ πολλαπλών επιλογών). 
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2.3 Γνωρίηει τα αναγκαία μζτρα για 
τθν αςφαλι διαχείριςθ των Ε.Υ. 
και καψυλλίων. 

- Εφαρμόηει τα προβλεπόμενα μζτρα διαχείρι-
ςθσ εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων. 

2.4 Γνωρίηει τισ εκ του νόμου τυπικζσ 
διαδικαςίεσ αγοράσ και κατανά-
λωςθσ Ε.Υ.  

- Τθρεί τα κεωρθμζνα βιβλία αγοράσ και κατα-
νάλωςθσ εκρθκτικϊν υλϊν. 

- Εκτελεί τισ νόμιμεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ 
κλοπι ι απϊλειασ εκρθκτικϊν υλϊν. 
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3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΛΑΤΘΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΑ ΕΝΑΥΣΕΩΣ ΚΑΛ ΡΥΟΔΟΤΘΣΘΣ, ΓΟΜΩΣΘ, ΣΧΕΔΛΟ 
ΑΝΑΤΛΝΑΞΘΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΛΑ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 60 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  40 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Στοιχεία Χθμείασ . Λδιαίτερα χθμικι ςφςταςθ και φυςικομθχανικζσ ιδιότθτεσ εκρθκτι-
κϊν υλϊν. Ταχφτθτα εκριξεωσ και είδθ εκρθκτικϊν υλϊν. Αζρια των εκριξεων και το-
ξικότθτά τουσ κατά περίπτωςθ.  Αναφορά και ανάλυςθ των όρων του άρκρου 49 παρ. 
1 του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν.  

β. Στοιχεία Φυςικισ : Θλεκτριςμόσ (Λδιαίτερα, μονάδεσ, θλεκτρικά πεδία και φορτία, θ-
λεκτρικό ρεφμα, νόμοι του Ohm και Joule, ςυνδεςμολογίεσ και κυκλϊματα ςυνεχοφσ 
ρεφματοσ, γεννιτριεσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ, επαγωγικά ρεφματα κλπ. Εφαρμογζσ) 

γ. Σχζδια ανατινάξεων κατανόθςθ και υλοποίθςι τουσ.  Μζςα πυροδότθςθσ και ζναυ-

ςθσ. Συνδεςμολογίεσ κυκλωμάτων. Μζςα επιβράδυνςθσ και ο ρόλοσ τουσ.  

δ. Διαδικαςία και μζτρα αςφάλειασ κατά τθ γόμωςθ των διατρθμάτων. Ο ρόλοσ, το μι-
κοσ και υλικά επιγομϊςεωσ. Αςφαλισ επιγόμωςθ των διατρθμάτων. 

ε. Ανάλυςθ με παραδείγματα των άρκρων 55, 56 του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και 
Λατομικϊν Εργαςιϊν (Κ.Μ.Λ.Ε.). 

ςτ. Ρρόβλεψθ αποτελζςματοσ ανατίναξθσ. Μζτρα για τθν αποτροπι αςτοχιϊν και δυ-
ςμενϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον και ςτθν παραγωγικι διαδικαςία.  

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3.1 Κατανοεί τθν αναγκαιότθτα, αλ-
λά και τουσ τρόπουσ ελζγχου 
των διατρθμάτων πριν από τθ 
γόμωςθ. Γνωρίηει τισ παραμζ-
τρουσ που πρζπει να ελεγχκοφν. 

- Ελζγχει τα διατριματα πριν από τθ γόμωςθ.  

- Εφαρμόηει τισ ανωτζρω διαπιςτϊςεισ κατά τθ 
γόμωςθ και επιλφει ςχετικά προβλιματα. 
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3.2 Γνωρίηει τα υφιςτάμενα μζςα 
ζναυςθσ και πυροδότθςθσ, το 
πεδίο εφαρμογισ του κακενόσ, 
κακϊσ και τουσ τρόπουσ και τισ 
δυνατότθτεσ ςυνδυαςμοφ τουσ 
ςε μια πυροδότθςθ. 

- Ζχει τθν ικανότθτα να προτείνει βελτιϊςεισ 
του ςχεδίου ανατίναξθσ.  

- Αντιμετωπίηει άμεςα τεχνικά ηθτιματα, που 
ςχετίηονται με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των 
μζςων ζναυςθσ και πυροδότθςθσ. 

3.3 Αναγνωρίηει τουσ κινδφνουσ που 
επιςφρει θ εφαρμογι του κάκε 
τφπου μζςου ζναυςθσ και των 
μζτρων αςφαλείασ που πρζπει 
να λαμβάνονται. 

- Χειρίηεται με τουσ κανόνεσ αςφάλειασ τα μζ-
ςα ζναυςθσ και πυροδότθςθσ.  

- Αναγνωρίηει τυχόν αςτοχίεσ ι ελαττϊματα 
των μζςων και ενεργεί ςφμφωνα με τουσ κα-
νόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ. 

3.4 Γνωρίηει τουσ υφιςτάμενουσ τφ-
πουσ γόμωςθσ ςε ςχζςθ με τουσ 
τφπουσ διάτρθςθσ, με τα χαρα-
κτθριςτικά του μετϊπου και με 
το επικυμθτό αποτζλεςμα από 
πλευράσ κραφςθσ πετρϊματοσ. 

- Εκτελεί αποδοτικά και με αςφάλεια τθ γόμω-
ςθ των διατρθμάτων.  

- Αναγνωρίηει και αντιμετωπίηει τεχνικά ηθτι-
ματα κατά τθ γόμωςθ. 

 

3.5 Μπορεί να κατανοεί και εφαρ-
μόηει το  ςχζδιο ανατίναξθσ με 
ςυνζπεια, αναγνωρίηοντασ τουσ 
κινδφνουσ τυχόν αποκλίςεων. 

- Εκτελεί τθ γόμωςθ με τον κατάλλθλο τρόπο.  

- Γνωρίηει πϊσ να χρθςιμοποιεί τα μζςα εναφ-
ςεωσ και πυροδοτιςεωσ, τθν ακολουκία τουσ 
και τθν  επικυμθτι ςυνδεςμολογία.  

- Γνωρίηει τθ νζα γενιά τεχνικϊν (π.χ. θλεκτρο-
νικι πυροδότθςθ). 

3.6 Γνωρίηει τουσ διάφορουσ τφπουσ 
ςυνδεςμολογιϊν και μζςων ε-
ναφςεωσ ςε κυκλϊματα πυρο-
δότθςθσ. 

- Γνωρίηει τισ ενζργειεσ και τθ διαχείριςθ των 
Ε.Υ. για τθν υλοποίθςθ με αςφάλεια του ςχε-
δίου ανατινάξεωσ για διαφόρουσ τφπουσ ςυν-
δεςμολογιϊν και μζςα εναφςεωσ. 
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3.7 Μπορεί να ςυνδζει τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά μιασ ανατινάξε-
ωσ με τα παραγωγικά αποτελζ-
ςματά τθσ κακϊσ και με τισ επι-
πτϊςεισ τθσ ςτο περιβάλλον.  

- Τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ανατίναξθσ και 
κρυμματιςμόσ του πετρϊματοσ  

- Τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ανατίναξθσ και 
προβλιματα, όπωσ backbreak, ποδαρικά κλπ. 

- Τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ανατίναξθσ και 
επιπτϊςεισ ςτον περιβάλλοντα χϊρο, όπωσ  
airblast, δονιςεισ, ςκόνθ και αζρια τθσ ανατί-
ναξθσ κ.λπ. 
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4. ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΡΛΝ ΤΘΝ ΡΥΟΔΟΤΘΣΘ, ΤΕΛΛΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΡΥΟΔΟΤΘΣΘ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 50 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  30 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Οπλιςμόσ των γομϊςεων. Ζλεγχοσ του κυκλϊματοσ πυροδοτιςεωσ. Μζτρα αςφάλει-
ασ και προειδοποιιςεισ πριν τθν ανατίναξθ. 

β. Πργανα ελζγχου κυκλωμάτων και πυροδοτιςεωσ. Αναλυτικι παρουςίαςθ διαδικα-
ςιϊν χριςθσ τουσ και ειδικϊν περιπτϊςεων αποτελεςμάτων μετριςεων κλπ. 

γ. Ανάλυςθ με παραδείγματα των άρκρων 57, 58, 59, 60 του Κανονιςμοφ Μεταλλευτι-
κϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (Κ.Μ.Λ.Ε.). 

δ. Είδθ εκρθκτικϊν υλϊν, μζςων πυροδοτιςεωσ και μζςων εναφςεωσ. Συνδυαςμοί για 
βζλτιςτα αποτελζςματα.  

ε. Αποτφπωςθ με απαρίκμθςθ ακολουκίασ ενεργειϊν από τθ γόμωςθ των διατρθμάτων 

μζχρι τθν ανατίναξθ. Κανονιςμοί αςφάλειασ εργοταξίων. 

ςτ. Ραραδείγματα και ανάλυςθ ατυχθμάτων ςχετικϊν με χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν (Ρθγι 
αναφοράσ τα αρχεία των Επικεωριςεων Μεταλλείων). 

η. Αρχζσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ, εργαςιακισ επικοινωνίασ και διάφορα επίπεδα ςυ-
νεργαςιϊν ςτο εργοτάξιο. Ραραδείγματα.  

θ. Αναλυτικι εκπαίδευςθ ςε κζματα αςφάλειασ τθσ εργαςίασ, πρόλθψθσ ατυχθμάτων. 
Εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο.  

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4.1 Γνωρίηει τα απαιτοφμενα μζτρα 
που πρζπει να λθφκοφν γενικά 
πριν από τθν πυροδότθςθ και 
τουσ κινδφνουσ που εγκυμονεί θ 
παραβίαςι τουσ.  

- Εκτελεί ζλεγχο κυκλωμάτων, αποκλειςμό διό-
δων προςπζλαςθσ, διαςφάλιςθσ ενδοεπικοι-
νωνίασ, τιρθςθ αςφαλϊν αποςτάςεων, δια-
ςφάλιςθ αςφαλοφσ κζςθσ πυροδότθςθσ κ.λπ. 
πριν από τθν πυροδότθςθ.  

- Εκτελεί τθ ςειρά των ενεργειϊν, με ςκοπό να 
διαςφαλιςτεί ότι τα απαιτοφμενα μζτρα α-
ςφαλείασ ζχουν εφαρμοςτεί και τθροφνται.  
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4.2 Γνωρίηει τουσ κινδφνουσ που ε-
γκυμονοφν, για ςυγκεκριμζνεσ 
μεκόδουσ ζναυςθσ, θ παρουςία 
παράςιτων ρευμάτων, μαγνθτι-
κϊν πεδίων ραδιοςυχνοτιτων, 
ςτατικϊν φορτίων κακϊσ και 
ζκτακτων καιρικϊν φαινομζνων. 

- Εφαρμόηει τα μζτρα αςφαλείασ, που πρζπει 
υποχρεωτικά να εφαρμόηονται με ςκοπό τθν 
αντιμετϊπιςθ των εν λόγω κινδφνων.  

- Αποκλείει τθν κίνθςθ οχθμάτων ςτθν περιοχι 
πριν από τθν ανατίναξθ. 

4.3 Γνωρίηει τισ απαραίτθτεσ ενζρ-
γειεσ και τουσ αναγκαίουσ ελζγ-
χουσ, που πρζπει να εκτελζςει 
πριν από τθν πυροδότθςθ κα-
κϊσ και τα αναγκαία μζτρα ςε 
κάκε περίπτωςθ, που εγκυμονεί 
κινδφνουσ για τθν αςφαλι πυ-
ροδότθςθ. 

- Διακζτει τα κατάλλθλα όργανα και εργαλεία 
κατά περίπτωςθ. 

- Τα χρθςιμοποιεί κατάλλθλα για τθν εκτζλεςθ 
των απαραίτθτων ενεργειϊν και μετριςεων. 

- Αξιολογεί τα αποτελζςματα μετριςεων και 
εκτελεί ενζργειεσ ςε περιπτϊςεισ αποκλίςε-
ων. 

4.4 Γνωρίηει τουσ υφιςτάμενουσ τφ-
πουσςυςτθμάτων πυροδότθςθσ, 
πωσ αυτά ςυνεργάηονται με 
τουσ διάφορουσ τφπουσ μζςων 
εναφςεωσ. Γνωρίηει τουσ τρό-
πουσ αςφαλοφσ διαχείριςθσ και 
λειτουργίασ των διαφόρων τφ-
πων μζςων πυροδότθςθσ. 

- Ειςθγείται κατάλλθλουσ ςυνδυαςμοφσ μζςων 
εναφςεωσ και πυροδοτιςεωσ.  

- Γνωρίηει και εφαρμόηει τα κατάλλθλα μζτρα 
αςφάλειασ κατά περίπτωςθ.  

4.5 Γνωρίηει τθν ακολουκία ενερ-
γειϊν ςε επίπεδο εντολϊν, θ 
οποία πρζπει υποχρεωτικά να 
ακολουκείται ςε κάκε πυροδό-
τθςθ. Γνωρίηει τισ δικζσ του υπο-
χρεϊςεισ πριν, κατά, αλλά και 
μετά τθν πυροδότθςθ, με τθν 
μορφι ακολουκίασ ενεργειϊν. 

- Εφαρμόηει τισ υποχρεωτικζσ εντολζσ για κάκε 
πυροδότθςθ. 

- Εφαρμόηει τα βαςικά μζτρα αςφάλειασ, τα 
οποία αποτελοφν αποκλειςτικι του ευκφνθ 
να γνωρίηει, πριν, κατά και μετά τθν ανατίνα-
ξθ. 
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5. ΕΛΕΓΧΟΛ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΑΝΑΤΛΝΑΞΘ, ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ ΑΡΟΤΥΧΘΜΕΝΩΝ ΥΡΟΝΟΜΩΝ, 
ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΘΣ ΚΑΥΣΘ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 50 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  30 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Στοιχεία γεωλογίασ. ςτρωματογραφίασ, τεκτονικισ των πετρωμάτων και παλαιοντο-
λογίασ.  

β. Ζλεγχοσ του μετϊπου μετά τθν ανατίναξθ. Αντιμετϊπιςθ αποτυχθμζνων υπονόμων.  

γ. Ανάλυςθ με παραδείγματα του άρκρου 61 του Κ.Μ.Λ.Ε. 

δ. Σφνταξθ αναφοράσ αποτελεςμάτων ανατίναξθσ. Δομι και τεχνικά ςτοιχεία αναφο-
ράσ. Ρροτάςεισ βελτίωςθσ ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα.  

ε. Ρεριπτϊςεισ και εναλλακτικζσ μζκοδοι δευτερογενοφσ κραφςεωσ. Αςφάλεια των ερ-
γαςιϊν κατά τθ δευτερογενι κραφςθ.  

ςτ. Δυνατζσ τροποποιιςεισ του ςχεδίου ανατίναξθσ ςε ςχζςθ με ςτρωματογραφικά ςτοι-
χεία και ςτοιχεία τεκτονιςμοφ του πετρϊματοσ για τθν αποφυγι δευτερογενοφσ 
κραφςεωσ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

5.1 Κατανοεί το αποτζλεςμα τθσ 
ανατίναξθσ ςε ςχζςθ με το ςχζ-
διο ανατίναξθσ που ακολουκι-
κθκε. 

- Αναφζρει προβλιματα και αποκλίςεισ.  

- Ρροτείνει τροποποιιςεισ ςτο ςχζδιο ανατίνα-
ξθσ.  

5.2 Γνωρίηει τισ δικζσ του υποχρεϊ-
ςεισ (ςε επίπεδο αςφάλειασ και 
ελζγχων που πρζπει να πραγμα-
τοποιιςει) με τθ μορφι ςειράσ 
ενεργειϊν, αφοφ πραγματοποι-
θκεί θ πυροδότθςθ 

- Εκτελεί τισ ενζργειεσ ευκφνθσ του μετά τθν 
ανατίναξθ. 

- Γνωρίηει ποιεσ είναι ενδεχόμενεσ παρατθρι-
ςεισ για το αποτζλεςμα τθσ ανατίναξθσ. 
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5.3 Ελζγχει το μζτωπο μετά τθν α-
νατίναξθ,   αναγνωρίηει επιςφα-
λείσ όγκουσ και εκτελεί ενζργει-
εσ για αςφαλζσ ξεςκάρωμα. 

- Γνωρίηει τα χαρακτθριςτικά επιςφαλϊν ό-
γκων. 

- Γεωλογικά και ςτρωματογραφικά χαρακτθρι-
ςτικά του πετρϊματοσ ςε ςχζςθ με τθ δθμι-
ουργία επιςφαλϊν όγκων.  

- Μζτρα αςφάλειασ κατά το ξεςκάρωμα. 

5.4 Μπορεί να διακρίνει τθ διαφορά 
ανάμεςα ςε αφλογιςτία και ςε 
αποτυχθμζνθ υπόνομο. Γνωρίηει 
τθν απαιτοφμενθ διαδικαςία για 
αντιμετϊπιςθ αφλογιςτίασ κατά 
περίπτωςθ. Ξζρει τι ςθμαίνει 
αποτυχθμζνθ υπόνομοσ και πωσ 
αυτι αναγνωρίηεται και εντοπί-
ηεται ςε ανατιναγμζνο μζτωπο. 

- Τεχνικζσ διαφορζσ αφλογιςτίασ και αποτυχθ-
μζνθσ υπονόμου.  

- Μζτρα ςε περίπτωςθ αφλογιςτίασ. 

- Διαδικαςία εντοπιςμοφ αποτυχθμζνων υπο-
νόμων και μζτρα μετά τον εντοπιςμό.  

5.5 Γνωρίηει ποια θ ςειρά των απαι-
τοφμενων ενεργειϊν με ςκοπό 
τθν αντιμετϊπιςθ και εξουδετζ-
ρωςθ αποτυχθμζνων υπονόμων, 
ςε ςυνάρτθςθ με τον τφπο τθσ 
κάκε ανατίναξθσ (τφποσ διατρθ-
μάτων, τφποι μζςων ζναυςθσ, 
κζςθ μζςων ζναυςθσ, τφποι Ε.Υ.) 

- Γνωρίηει τισ διατάξεισ του ΚΜΛΕ για τθν αντι-
μετϊπιςθ αποτυχθμζνων υπονόμων.  

- Εκτελεί τισ ενζργειεσ για τθν εξουδετζρωςθ 
αποτυχθμζνων υπονόμων κατά περίπτωςθ  

5.6 Γνωρίηει και είναι ςε κζςθ να 
εφαρμόςει τθν απαιτοφμενθ 
ακολουκία καταγραφϊν, που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία για περι-
πτϊςεισ αποτυχθμζνων υπονό-
μων. 

- Καταγράφει τισ περιπτϊςεισ αποτυχθμζνων 
υπονόμων. 

- Ανιχνεφει τα αίτια, προτείνει και εφαρμόηει 
μζτρα για τθν αποφυγι αναλόγων περιπτϊ-
ςεων ςτο μζλλον.  
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5.7 Γνωρίηει και αξιολογεί τουσ ε-
ναλλακτικοφσ τρόπουσ γόμωςθσ 
ΕΥ (π.χ. επαναδιάτρθςθ, mud-
capping, υποςκαφι κ.λπ.) με 
ςκοπό τθν επίτευξθ δευτερογε-
νοφσ κραφςθσ. 

- Εκτίμθςθ τθσ αποδοτικότερθσ και αςφαλζ-
ςτερθσ μεκόδου. 

- Ραράμετροι που επθρεάηουν τθν ανωτζρω 
επιλογι  
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6. ΚΑΤΑΣΤΟΦΘ ΕΚΘΚΤΛΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΕΛΔΛΚΕΣ ΡΕΛΡΤΩΣΕΛΣ ΑΝΑΤΛΝΑΞΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟ-
ΜΕΝΘ ΧΘΣΘ ΕΚΘΚΤΛΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΥΡΟΒΥΧΛΕΣ ΑΝΑΤΛΝΑΞΕΛΣ Κ.Α.)  

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 50 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  35 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 15 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ακατάλλθλεσ εκρθκτικζσ φλεσ. Τα τεχνικά ςτοιχεία και τα αίτια δθμιουργίασ ακατάλ-
λθλων εκρθκτικϊν υλϊν. Επιπτϊςεισ χριςεωσ ακαταλλιλων εκρθκτικϊν υλϊν ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία και ςτθν αςφάλεια των εργαςιϊν.  

β. Διαδικαςία καταςτροφισ ι επιςτροφισ ακαταλλιλων εκρθκτικϊν υλϊν.  

γ. Ανάλυςθ με παραδείγματα του άρκρου 62 του Κ.Μ.Λ.Ε. 

δ. Στοιχεία αντοχισ των υλικϊν και μθχανικισ των πετρωμάτων. Λδιαίτερα, είδθ κατα-
πονιςεων,  ςυμπεριφορά των διαφόρων υλικϊν ςε καταπόνθςθ, ψακυρά υλικά. Συ-
μπεριφορά των πετρωμάτων ςε διάφορα είδθ καταπονιςεων ςτατικά και δυναμικά. 

Συμπεριφορά αςυνεχειϊν ςε διάφορα είδθ καταπονιςεων. Ραραδείγματα και εφαρ-
μογζσ ςχετικζσ με το αντικείμενο των εργαςιϊν.    

ε. Στοιχεία κραυςτομθχανικισ των πετρωμάτων. Λδιαίτερα, θ διάδοςθ ρωγμϊν ςτα πε-
τρϊματα,  ο μθχανιςμόσ κραφςεωσ των πετρωμάτων με εκρθκτικζσ φλεσ, ο ρόλοσ των 
ελευκζρων επιφανειϊν ςτθν καλι κραφςθ των πετρωμάτων ι ςε αςτοχίεσ κραφςεωσ. 
Εφαρμογζσ ςτθν ελεγχόμενθ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν. 

ςτ. Αναφορά ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ χριςεων εκρθκτικϊν υλϊν (υποκαλάςςιεσ ανατινά-
ξεισ,  κακαίρεςθ καταςκευϊν κλπ) 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

6.1 Κατανοεί τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ  απαιτείται καταςτροφι 
Ε.Υ. και τουσ ςυνδυάηει με τισ 
βαςικζσ αρχζσ αποκικευςθσ των 
Ε.Υ. 

- Συνδυάηει τα αποτελζςματα τθσ ανατινάξεωσ 
με τθν ποιότθτα των Ε.Υ.  

- Συνδυάηει τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και με-
ταφοράσ με τισ επιπτϊςεισ επί των Ε.Υ. 
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6.2 Γνωρίηει τισ υφιςτάμενεσ μεκο-
δολογίεσ με ςκοπό τθν κατα-
ςτροφι Ε.Υ. και μζςων εναφςε-
ωσ ςε ςυνδυαςμό με τα απαι-
τοφμενα μζτρα αςφαλείασ για 
τθν καταςτροφι τουσ και τθ δι-
αδικαςία για τθν καταγραφι 
που απαιτείται ςε κάκε περί-
πτωςθ καταςτροφισ Ε.Υ. 

- Γνωρίηει τα μζτρα αςφάλειασ κατά τθν κατα-
ςτροφι Ε.Υ. 

- Γνωρίηει τισ ενζργειεσ καταςτροφισ Ε.Υ. κατά 
περίπτωςθ. 

- Γνωρίηει τθ διαδικαςία καταγραφισ των κα-
ταςτραφζντων Ε.Υ. 

6.3 Γνωρίηει τισ μεκόδουσ ελεγχόμε-
νθσ χριςθσ Ε.Υ. (smoothblasting, 
trimblastinge.t.c.), τισ περιπτϊ-
ςεισ εφαρμογισ τουσ και τα τε-
χνικά χαρακτθριςτικά τουσ, 
(τρόποι γόμωςθσ, τφποι Ε.Υ. & 
μζςων ζναυςθσ, ςχζςεισ φορτί-
ων προσ διαμζτρουσ διατρθμά-
των και ειδικι κατανάλωςθ 
κ.λπ.). 

 

- Γνωρίηει τον μθχανιςμόσ κραφςεωσ πετρωμά-
των και το ρόλοσ των ελεφκερων επιφανειϊν. 

- Οι ελεφκερεσ επιφάνειεσ ςτισ ελεγχόμενεσ 
χριςεισ εκρθκτικϊν υλϊν. 

- Γνωρίηει για τον ςυντελεςτι αποδζςμευςθσ 
διατριματοσ και εκρθκτικισ φλθσ (Decoupling) 
και τα μζςα αποδζςμευςθσ.  

- Εφαρμογζσ ελεγχόμενθσ χριςθσ εκρθκτικϊν 
υλϊν ςτθν εξορυκτικι βιομθχανία και ςε τε-
χνικά ζργα.  

6.4 Γνωρίηει τισ υφιςτάμενεσ εφαρ-
μογζσ Ε.Υ. ςε διαδικαςίεσ εκτόσ 
κφριασ γραμμισ παραγωγισ με 
ςκοπό κακαίρεςθ, κοπι κ.λπ. 
κακϊσ και τισ βαςικζσ προχπο-
κζςεισ που απαιτοφνται για ε-
φαρμογι τουσ. Ενδεικτικά: 

- Υποβρφχιεσ ανατινάξεισ 

- Αποκοπι και εξόρυξθ ριηϊν 

- Κακαίρεςθ καταςκευϊν 

- Rip – Rap για παραγωγι ο-
γκολίκων 

- Κοπι δοκϊν και μεταλλικϊν 
καταςκευϊν 

- Διάτρθςθ κωράκων 

- Ξεφρακζριςμα όγκων εντόσ si-
los 

- Αναγνωρίηει τισ ειδικζσ ςυνκικεσ κατά περί-
πτωςθ.  

- Γνωρίηει τισ ςυνκικεσ αςφάλειασ κατά περί-
πτωςθ.  

- Γνωρίηει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά Ε.Υ. και 
μζςωνεναφςεωσ κατά περίπτωςθ.  

- Γνωρίηει τισ ςυνθκζςτερεσ περιπτϊςεισ εφαρ-
μογισ. 
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7. ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΕΡΛΣΦΑΛΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΡΟ ΤΑ ΡΑΝΘ ΤΩΝ ΒΑΚΜΛΔΩΝ (ΞΕΣΚΑΩ-
ΜΑ) 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 20 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  10 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Τα χαρακτθριςτικά, θ χριςθ και θ αποκικευςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ των 
ςχετικϊν με το αντικείμενο. 

β. Στοιχεία Φυςικισ ςτα πεδία : 
- Μεγεκϊν, μζτρων και ςτακμϊν. 

- Μθχανικισ (Λδιαίτερα ιςορροπία ςτερεϊν, ροπζσ, μοχλοί, ευκφγραμμθ και κυ-
κλικι κίνθςθ, τριβζσ, κεκλιμζνεσ επιφάνειεσ κλπ). 

γ. Είδθ αςυνεχειϊν, ο εντοπιςμόσ και θ αξιολόγθςι τουσ. Ευςτάκεια πρανϊν.  

δ. Μζςα για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων, που εγκυμονοφν κατά περίπτωςθ οι αςυ-

νζχειεσ ςτισ κζςεισ εργαςίασ. Εξοπλιςμόσ ξεςκαρϊματοσ. Επιλογι εξοπλιςμοφ και 
εφαρμογζσ. 

ε. Ειδικζσ τεχνικζσ αςφαλοφσ πρόςδεςθσ για εργαςίεσ ςε φψοσ. Ειδικοί κανονιςμοί και 

μζτρα αςφαλείασ ξεςκαρϊματοσ. 

ςτ. Ανάλυςθ με παραδείγματα των άρκρων 84 παρ. 4 και του άρκρου 108 του Κανονι-

ςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (Κ.Μ.Λ.Ε.).  

η. Ραραδείγματα και ανάλυςθ ατυχθμάτων ςχετικϊν με ξεςκάρωμα (Ρθγι αναφοράσ τα 

αρχεία των Επικεωριςεων Μεταλλείων). 

θ. Αναφορά ςε ςχζδια εκτάκτου ανάγκθσ. Άμεςεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. 

Ρρϊτεσ βοικειεσ.  
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Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

7.1 Ελζγχει τα πετρϊματα με αςφά-
λεια. 

 

- Οπτικόσ ζλεγχοσ των πρανϊν των βακμίδων 
για τον εντοπιςμό επιςφαλϊν όγκων.  

- Άμεςοσ ζλεγχοσ των πρανϊν με κροφςθ του 
πετρϊματοσ για τον εντοπιςμό επιςφαλϊν 
όγκων. 

- Αξιολόγθςθ αςυνεχειϊν ι ρωγματϊςεων του 
πετρϊματοσ. 

7.2 Επιλζγει τθν τεχνικι του ξεςκα-
ρϊματοσ. 

- Κριτιρια για τον τρόπο ξεςκαρϊματοσ. 

- Μζτρα αςφάλειασ για χειρωνακτικό ξεςκά-
ρωμα (τεχνικι αποκόλλθςθσ, μζςα και τρόποσ 
πρόςδεςθσ). 

- Κριτιρια επιλογισ μθχανιματοσ για μθχανικό 
ξεςκάρωμα. 

7.3 Ρραγματοποιεί ξεςκάρωμα. 

- Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ του χϊρου ςτθν 
υποκείμενθ βακμίδα πριν από το ξεςκάρωμα. 

- Διαδοχικζσ ενζργειεσ ξεςκαρϊματοσ με  α-
ςφάλεια. 

- Ο ρόλοσ των αςυνεχειϊν του πετρϊματοσ κα-
τά το ξεςκάρωμα. 
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8. ΥΡΟΣΤΘΛΚΤΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ ΤΟΥ ΕΡΛΦΑΝΕΛΑΚΟΥ ΕΞΟΥΚΤΛΚΟΥ ΕΓΟΥ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 20 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  10 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Αρχζσ μθχανολογίασ και θλεκτροτεχνίασ.   Εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο. Ραραδείγμα-
τα και εφαρμογζσ. 

β. Δειγματολθψία και διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ. Τεχνικζσ δειγματολθψίασ. Διαδικαςία 
χειροδιαλογισ. Ραραδείγματα ςχετικά με το αντικείμενο.  

γ. Στοιχειϊδεισ γνϊςεισ λειτουργίασ τμθμάτων εγκαταςτάςεων αρχικισ επεξεργαςίασ 

του πετρϊματοσ, όπωσ ςιλό τροφοδοςίασ, ςπαςτιρεσ αρχικισ κραφςεωσ, κόςκινα και 
μεταφορικζσ ταινίεσ.  

δ. Αναγκαιότθτα αποψίλωςθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ  εργαςιϊν και ιδιαίτερα χριςεωσ 

εκρθκτικϊν υλϊν. Τεχνικζσ αποψίλωςθσ.  

ε. Τεχνικζσ δυνατότθτεσ των μθχανθμάτων ζργου. Χειριςμόσ απλϊν μθχανϊν. Γνϊςθ 
και προχποκζςεισ νόμιμου χειριςμοφ απλϊν μθχανϊν. 

ςτ. Βαςικοί κανόνεσ αςφάλειασ κατά τθ φόρτωςθ του πετρϊματοσ από τισ κζςεισ εξόρυ-

ξθσ ςε μζςα μεταφοράσ.  

η. Ρροδιαγραφζσ, μζςα και διαδικαςία λίπανςθσ μθχανθμάτων διάτρθςθσ, φόρτωςθσ 

και μεταφοράσ πετρϊματοσ.  

θ. Βαςικζσ αρχζσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτθν εξορυκτικι βιομθχανία. 

κ. Κανόνεσ αςφάλειασ για τθ διαχείριςθ εφφλεκτων ουςιϊν και ιδιαίτερα καυςίμων.  
 

Μακθςιακά αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να:  

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

8.1 Ρραγματοποιεί χειροδιαλογι και 
δειγματολθψία του εξορυςςόμε-
νου προϊόντοσ ι των αποκζςεων. 

- Διακρίνει τα τεμάχια του ςτείρου υλικοφ και 
τθσ φυτικισ γθσ. 

- Γνωρίηει τουσ κανόνεσ δειγματολθψίασ. 

- Διακρίνει τα τεμάχια του πετρϊματοσ που 
απαιτοφν δευτερογενι κραφςθ. 
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8.2 Υποςτθρίηει τθ λειτουργία των 
χωματουργικϊν μθχανθμάτων. 

- Γνωρίηει τουσ κανόνεσ αςφάλειασ τθσ κίνθςθσ 
βαρζων οχθμάτων και ιδιαίτερα τθσ  οπιςκο-
πορείαστουσ. 

- Γνωρίηει τουσ κανόνεσ κίνθςθσ φορτθγϊν και 
φορτωτϊν ςε ςτενοφσ χϊρουσ . 

- Γνωρίηει τουσ κανόνεσ εργαςίασ προωκθτϊν-
γαιϊν και εκςκαφζων κοντά ςε απόκρθμνεσ 
κζςεισ. 

8.3 Επιμελείται τθσ ολοκλιρωςθσ 
υποςτθρικτικϊν εργαςιϊν. 

 

- Γνωρίηει τθν εκτζλεςθ υποςτθρικτικϊν ερ-
γαςιϊν ςε υπαίκρια μζτωπα εξορφξεωσ. 

- Γνωρίηει βαςικοφσ κανόνεσ προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ και ελαχιςτοποίθςθσ του πε-
ριβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ. 

- Γνωρίηει βαςικοφσ κανόνεσ λίπανςθσ βαρζων 
οχθμάτων. 

- Γνωρίηει τουσ κανόνεσ αςφάλειασ για τθ  δι-
αχείριςθ καυςίμων. 
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iii. Υπόγειεσ Εξορυκτικζσ Εργαςίεσ 

Κεματικζσ Ενότθτεσ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων: 

1. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΓΕΩΛΟΓΛΑΣ ΚΑΛ ΤΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΓΕΩΛΟΓΛΑΣ 

2. ΜΘΧΑΝΛΚΘ ΤΩΝ ΡΕΤΩΜΑΤΩΝ 

3. ΜΕΚΟΔΟΛ ΥΡΟΣΤΥΛΩΣΘΣ ΥΡΟΓΕΛΩΝ ΕΓΩΝ 

4. ΒΑΣΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΑΣ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ 

5. ΕΞΟΥΞΘ ΤΩΝ ΡΕΤΩΜΑΤΩΝ 

6. Ο ΑΕΛΣΜΟΣ ΣΤΑ ΥΡΟΓΕΛΑ ΕΓΑ 

7. ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΤΑ ΥΡΟΓΕΛΑ ΕΓΑ 
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1. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΓΕΩΛΟΓΛΑΣ ΚΑΛ ΤΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΓΕΩΛΟΓΛΑΣ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 50 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 30 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Βαςικά ςτοιχεία γεωλογίασ. 

β. Θ γεωλογία τθσ Ελλαδασ. 

γ. Κατθγορίεσ πετρωμάτων (θφαιςτιογενι, ιηθματογενι, μεταμορφωμζνα). 

δ. Φαινόμενα διάβρωςθσ - αποςάρκρωςθσ των πετρωμάτων και ιδιαίτερα θ ςυμβολι ςε 
αυτά των επιφανειακϊν και υπογείων νερϊν (καρςτικά ζγκοιλα κ.λ.π). 

ε. Βαςικά ςτοιχεία ςτρωματογραφίασ και τεκτονικισ των πετρωμάτων. 

η. Είδθ και χαρακτθριςτικά τεκτονικϊν μορφϊν (πτυχζσ, ριγματα, ςυςτιματα διακλάςε-
ων), μζτρθςθ των γεωμετρικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν. 

θ. Θ επίδραςθ των τεκτονικϊν φαινομζνων ςτθν ευςτάκεια των πετρωμάτων, ιδιαίτερα 
μεμονωμζνων τεμαχϊν, ςτισ υπόγειεσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1.1 Γνωρίηει τισ κατθγορίεσ και τα εί-
δθ των πετρωμάτων κακϊσ και τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτϊν. 

- Αποφαςίηει για τθν ενδεδειγμζνθ μζκοδο ανα-
τίναξθσ και χρθςιμοποιεί τα κατάλλθλα εκρθ-
κτικά και υλικά πυροδότθςθσ προσ ελαχιςτο-
ποίθςθ τθσ χαλάρωςθσ του περιβάλλοντοσ τθν 
εκςκαφι πετρϊματοσ. 

1.2 Αντιλαμβάνεται τα τεκτονικά φαινό-
μενα και αναγνωρίηει τισ αςυνζχειεσ 
/  διακλάςεισ του πετρϊματοσ κακϊσ 
και  τθν επίδραςθ αυτϊν κατά τθν 
εξόρυξθ. 

- Εκτιμά τθ ςυμπεριφορά του πετρϊματοσ ςε 
πικανι αςτοχία ι αποκόλλθςθ τεμαχίων βρά-
χου. 

- Αποφαςίηει για τον τρόπο ξεςκαρϊματοσ (χει-
ρονακτικά ι με μθχανικό ξεςκαρωτι). 
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2. ΜΘΧΑΝΛΚΘ ΤΩΝ ΡΕΤΩΜΑΤΩΝ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 30 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 20 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Στοιχεία αντοχισ των υλικϊν και μθχανικισ των πετρωμάτων. 

β. Φυςικά και μθχανικά χαρακτθριςτικά των πετρωμάτων (δομι, ςκλθρότθτα, παραμορ-
φϊςεισ, αντοχι, ειδικό βάροσ, υδροαποροφθτικότθτα κ.λ.π). 

γ. Θ ςυμπεριφορά των πετρωμάτων ανάλογα με τα μθχανικά τουσ χαρακτθριςτικά ςτα 
διάφορα είδθ καταπόνθςθσ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2.1 Γνωρίηει τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ και 
τα δομικά χαρακτθριςτικά του 
πετρϊματοσ. 

- Αποφαςίηει για τθν ενδεδειγμζνθ μζκοδο ανα-
τίναξθσ και χρθςιμοποιεί τα κατάλλθλα εκρθ-
κτικά και υλικά πυροδότθςθσ προσ ελαχιςτο-
ποίθςθ τθσ χαλάρωςθσ του περιβάλλοντοσ τθν 
εκςκαφι πετρϊματοσ. 

- Εκτιμά τθ ςυμπεριφορά του πετρϊματοσ ςε 
πικανι αςτοχία ι αποκόλλθςθ τεμαχίων βρά-
χου. 

- Αποφαςίηει για τον τρόπο ξεςκαρϊματοσ (χει-
ρονακτικά ι με μθχανικό ξεςκαρωτι). 
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3. ΜΕΚΟΔΟΛ ΥΡΟΣΤΥΛΩΣΘΣ ΥΡΟΓΕΛΩΝ ΕΓΩΝ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 60 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 40 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Θ εντατικι κατάςταςθ γφρω από τα υπόγεια επιμικθ ανοίγματα, ηϊνεσ υπερφόρτιςθσ, 
καταλλθλότθτα ςχιματοσ διατομισ. 

β. Άμεςα μζτρα υποςτφλωςθσ (διάφορα είδθ αγκυρίων, μεταλλικό πλζγμα, χαλφβδινα 
πλαίςια, υδραυλικι υποςτφλωςθ, επζνδυςθ με εκτοξευόμενο ςκυρόδεμα). 

γ. Θ ςυμπεριφορά του πετρϊματοσ ςτθν περιοχι του μετϊπου τθσ ςιραγγασ τόςο λόγω 
υπερφόρτιςθσ όςο και λόγω αςυνεχειϊν, μετρα υποςτφλωςθσ εφόςον απαιτθκοφν 
(δοκοί προπορείασ ςε ςυνδυαςμό με μεταλλικά πλαίςια, εκοξευόμενο ςκυρόδεμα ι 
ακόμθ και χριςθ αγκυρϊςεων με αγκφρια fiber glass). 

δ. Το φαινόμενο τθσ ϋϋςφγκλιςθσϋϋ ςτα υπόγεια ανοίγματα, μζκοδοι και όργανα μζτρθ-
ςθσ. 

 

Μακθςιακά αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3.1. Γνωρίηει τα άμεςα και προςωρινά 
μζτρα υποςτιριξθσ των υπόγειων 
μετϊπων εξόρυξθσ. 

- Αποφαςίηει για τθν ενδεδειγμζνθ μζκοδο άμε-
ςθσ υποςτιριξθσ του μετϊπου εξόρυξθσ ανά-
λογα με τισ υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ πετρϊματοσ 
και τα διακζςιμα υλικά και εξοπλιςμό. 

3.2. Γνωρίηει τα μόνιμα μζτρα υπο-
ςτιριξθσ των υπόγειων εκςκα-
φϊν. 

- Ραρακολουκεί τα τοποκετθμζνα προςωρινά 
μζτρα υποςτιριξθσ και τισ ςυγκλίςεισ των υπό-
γειων ανοιγμάτων και ενθμερϊνει τουσ προϊ-
ςταμζνουσ του για τυχόν επικείμενεσ αςτοχίεσ. 

 



Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ: Β43Ξ46Ψ842-5ΝΡ) του ΣΕΕ για ςυμμετοχή ςτη δράςη «Κατάρτιςη, με επι-
χορήγηςη (training voucher), ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Β’ τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» 

                     
 

129 

4. ΒΑΣΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΑΣ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 50 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 30 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Θλεκτρικά φορτία και δυνάμεισ, καλοί και κακοί αγωγοί του θλεκτριςμοφ. 

β. Είδθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (ςυνεχζσ, εναλλαςςόμενο), χαρακτθριςτικά θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ και θλεκτρικϊν αγωγϊν (τάςθ, αντίςταςθ,ζνταςθ, ιςχφσ) κακϊσ και όργανα 
και μονάδεσ μζτρθςθσ αυτϊν.  

γ. Απλά θλεκτρικά κυκλϊματα, ςυνδεςμολογία θλεκτρικϊν κυκλωμάτων, μζτρθςθ των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

δ. Θ χριςθ των θλεκτρογεννθτριϊν ωσ πθγϊν του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, θλεκτρικοί κινθ-
τιρεσ και τα βαςικά τουσ χαρακτθριςτικά. 

ε. Βαςικά ςτοιχεία μθχανολογίασ όπωσ : 

 Συνδζςεισ (ιλοι, κοχλίεσ ςφινεσ) 

 Μζςα κίνθςθσ (άξονεσ, ςτροφείσ, ζδρανα κφλιςθσ – ολίςκθςθσ κ.λ.π) 

 Μετάδοςθ κίνθςθσ (οδοντοτοί τροχοί, τροχαλίεσ, ςυρματόςχοινα, αλυςίδεσ κ.λ.π) 

 Μετατροπι κίνθςθσ (ζμβολα, διοςτιρεσ, ςτροφαλοφόροι, άξονεσ) 

η. Θ χριςθ του πεπιεςμζνου αζρα ςτισ υπόγειεσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ, αεροςυμπιεςτζσ, 
δίκτυα μεταφοράσ πεπιεςμζνου αζρα. 

θ. Θ άντλθςθ των υπογείων νερϊν, αντλίεσ ακακάρτων, μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ αντλιο-
ςταςίων, δίκτυα μεταφοράσ νερϊν.  

κ. Γνϊςθ χειριςμοφ απλϊν μθχανϊν (π.χ. αντλιϊν, αποξεςτιρων, ελαφρϊν βαροφλκων, 
μθχανϊν εκτόξευςθσ γκανάϊτ, χειροπίςτολο κλπ). 

ι. Ειδικζσ γνϊςεισ λειτουργίασ διατρθτικϊν μθχανθμάτων. 
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Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4.1 Γνωρίηει τα βαςικά χαρακτθριςτι-
κά του θλεκτρικοφ ρεφματοσ και 
μπορεί να υπολογίηει βαςικά θλε-
κτρικά κυκλϊματα. 

 

- Διαςφαλίηει τθ ςωςτι ςυνδεςμολογία των θλε-
κτρικϊν καψυλίων και αυτϊν με τθ γραμμι 
πυροδότθςθσ. 

- Υπολογίηει το θλεκτρικό φορτίο και  επιλζγει 
τθν κατάλλθλθ πυροδοτικι μθχανι. 

- Γνωρίηει τα δίκτυα μεταφοράσ θλεκτρικοφ ρεφ-
ματοσ ςτα υπόγεια και διαχειρίηεται αυτά που 
βρίςκονται ςτθν περιοχι του μετϊπου εξόρυ-
ξθσ. 

- Λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ κα-
τά τθ γόμωςθ με εκρθκτικά. 

4.2 Χειρίηεται αεροςυμπιεςτζσ, αερο-
κίνθτεσ ι θλεκτροκίνθτεσ αντλίεσ 
νεροφ, αυτοκινοφμενα ςυςτιματα 
ανφψωςθσ κακϊσ και πνευματικά 
ςυςτιματα γόμωςθσ.  

- Επιλζγει τον κατάλλθλο ςε μζγεκοσ αεροςυ-
μπιεςτι (δυνατότθτα παροχισ & πίεςθσ). 

- Επιλζγει το κατάλλθλο είδοσ (αζροσ ι ρεφμα-
τοσ) και μζγεκοσ (παροχι & πίεςθ) τθσ απαι-
τοφμενθσ αντλίασ για τθν απομάκρυνςθ των 
νερϊν από το μζτωπο εξόρυξθσ, κακϊσ και τθσ 
αντλίασ τροφοδοςίασ νεροφ ςτο μζτωπο για τισ 
ανάγκεσ τθσ διάτρθςθσ. 

4.3 Διαχειρίηεται τα δίκτυα μεταφο-
ράσ πεπιεςμζνου αζρα, παροχισ 
νεροφ ςτο μζτωπο, άντλθςθσ  υ-
δάτων και γραμμισ πυροδότθςθσ. 

- Επιλζγει και εγκακιςτά τισ κατάλλθλεσ ςωλθ-
νϊςεισ και εξαρτιματα αυτϊν, κακϊσ και τα 
κατάλλθλα ςε διατομι καλϊδια των γραμμϊν 
πυροδότθςθσ. 
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5. ΕΞΟΥΞΘ ΤΩΝ ΡΕΤΩΜΑΤΩΝ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 70 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 50 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Θ υπόγεια εξόρυξθ πετρωμάτων – μεταλλευμάτων με μθχανικά μζςα (μθχανζσ ςθμει-
ακισ και ολομζτωπθσ κοπισ) και εκρθκτικζσ φλεσ ανάλογα με τα μθχανικά χαρακτθρι-
ςτικά του προσ εξόρυξθ πετρϊματοσ – μεταλλεφματοσ. 

β. Ρερί εκρθκτικϊν και γόμωςθσ διατρθμάτων όπωσ:  

 Γνϊςθ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν χρθςιμοποιοφμενων εκρθκτικϊν.  

 Γνϊςθ υπολογιςμοφ ποςοτιτων εκρθκτικϊν ανάλογα με το είδοσ τθσ γόμωςθσ, τθσ 
εφαρμοηόμενθσ τεχνολογίασ, τθ διάταξθ των διατρθμάτων,τα γεωμετρικά χαρα-
κτθριςτικά τθσ ςτοάσ, τα χαρακτθριςτικά του μετϊπου, του αρικμοφ των διατρθ-
μάτων.  

 Ειδικοί κανονιςμοί αςφάλειασ κατά τθν μεταφορά, αποκικευςθ και χριςθ των ε-

κρθκτικϊν υλϊν.  

 Ειδικζσ γνϊςεισ τεχνολογίασ  εκρθκτικϊν.  

 Ειδικζσ γνϊςεισ γόμωςθσ υπονόμων και ςυνδεςμολογία .  

 Γνϊςεισ εξοπλιςμοφ  γόμωςθσ (πλατφόρμα  ανφονιζρα, τακαδόροσ,  ωμόμετρο 

δυναμοεκρθκτιρασ κλπ). 

 Γνϊςθ ειδικϊν κανονιςμϊν χειριςμοφ αποτυχθμζνων υπονόμων. 

 Καταςτροφι ακατάλλθλων εκρθκτικϊν υλϊν.ϋ 

 Διαφοροι τφποι μζςων ζναυςθσ, μθχανζσ πυροδότθςθσ. 

γ. Εξοπλιςμόσ διάτρθςθσ ςτα υπόγεια ζργα, τεχνικζσ και ςχζδια διάτρθςθσ. 

δ. Ζλεγχοσ του μετϊπου μετά τθν ζκρθξθ και αντιμετϊπιςθ τυχόν αποτυχθμζνων υπονό-
μων. 

ε. Ζλεγχοσ του μετϊπου και του περιβάλοντοσ τθν εκςκαφι πετρϊματοσ μετά τθν ζκρθξθ 
και αποκόλλθςθ των επιςφαλϊν όγκων πετρϊματοσ (ξεςκάρωμα), εντοπιςμόσ αςυνε-
χειϊν με εκτίμθςθ  ιχου από κροφςθ, χρθςιμοποίθςθ του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ για 
χειρονακτικό ι μθχανικό  ξεςκάρωμα ανάλογα με τισ ςυνκικεσ, ειδικοί κανονιςμοί α-
ςφάλειασ. 

 



Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ: Β43Ξ46Ψ842-5ΝΡ) του ΣΕΕ για ςυμμετοχή ςτη δράςη «Κατάρτιςη, με επι-
χορήγηςη (training voucher), ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Β’ τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» 

                     
 

132 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

5.1 Γνωρίηει τα μθχανικά μζςα εκ-
ςκαφισ των πετρωμάτων κακϊσ 
και αυτϊν για τθν αποκόλλθςθ 
των επιςφαλϊν όγκων πετρϊμα-
τοσ από τθν οροφι και τισ πα-
ρειζσ. 

- Δυνατότθτα επιλογισ μζςου εκςκαφισ ςτθν 
περίπτωςθ μαλακϊν ι θμίςκλθρων πετρωμά-
των. 

- Δφναται να χειρίηεται ι και να ελζγχει τον χει-
ριςτι ξεςκαρωτικοφ μθχανιματοσ για το α-
ςφαλζσ και ςωςτό ξεςκάρωμα. 

5.2 Γνωρίηει τθ λειτουργία των δια-
τρθτικϊν μθχανθμάτων. 

- Δφναται να παρζχει οδθγίεσ ςτον χειριςτι δια-
τρθτικοφ και να ελζγχει τθν ακριβι διάτρθςθ 
των διατρθμάτων (μικοσ, διάμετρο, κλίςθ) 
ςφμφωνα με το ςχζδιο διάτρθςθσ, ϊςτε να εί-
ναι επιτυχισ θ ανατίναξθ του πετρϊματοσ. 

5.3 Γνωρίηει τισ τεχνικζσ διάτρθςθσ. 

- Δυνατότθτα κατανομισ των διατρθμάτων ςτο 
μζτωπο εξόρυξθσ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ του 
πετρϊματοσ και τθν επιλεγείςα τεχνικι διά-
τρθςθσ. 

5.4 Γνωρίηει τα είδθ, τισ ιδιότθτεσ και 
τα βαςικά χαρακτθριςτικά των 
εκρθκτικϊν υλϊν. 

- Δυνατότθτα επιλογισ τθσ κατάλλθλθσ εκρθκτι-
κισ φλθσ, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ του πετρϊ-
ματοσ, και του επικυμθτοφ κρυμματιςμοφ του 
πετρϊματοσ. 

- Υπολογιςμόσ τθσ ποςότθτασ των εκρθκτικϊν 
υλϊν. 
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6. Ο ΑΕΛΣΜΟΣ ΣΤΑ ΥΡΟΓΕΛΑ ΕΓΑ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 40 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 30 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Θ ςθμαςία και οι ανάγκεσ ςε αεριςμό των υπόγειων μετϊπων εργαςίασ ςτοζσ, ςιραγ-
γεσ, υπόγειεσ εκμεταλλεφςεισ). 

β. Τεχνικά, ποιοτικά και ποςοτικά χαρακτθριςτικά του απαιτοφμενου αζρα εντόσ των υ-
πογείων ζργων. 

γ. Κφριοσ και βοθκθτικόσ αεριςμόσ, ανεμιςτιρεσ αεραγωγοί. 

δ. Οργανα μζτρθςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ ταχφτθτασ του αζρα τόςο ςτα μζτωπα εργαςί-
ασ όςο και ςτο κυρίωσ κφκλωμα αεριςμοφ. 

 

Μακθςιακά αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

6.1 Γνωρίηει τουσ τρόπουσ αεριςμοφ 
ενόσ υπόγειου ζργου (φυςικόσ - 
τεχνικόσ).  

- Αντιλαμβάνεται πότε ο φυςικόσ αεριςμόσ είναι 
ικανόσ να εξαςφαλίςει τθν απαιτοφμενθ ποςό-
τθτα και ταχφτθτα αζρα ςε μια περιοχι υπό-
γειασ εκμετάλλευςθσ και να δφναται να διευ-
κετιςει τισ διόδουσ ρεφματοσ αζρα μζςα από 
τουσ χϊρουσ εργαςίασ με κατάλλθλα πετάςμα-
τα.  

- Αντιλαμβάνεται πότε υπάρχει ανάγκθ εγκατά-
ςταςθσ τεχνικοφ αεριςμοφ. 

6.2 Γνωρίηει τα είδθ τεχνικοφ αερι-
ςμοφ (φυςθτικόσ – μυηθτικόσ - 
ςυνδυαςμόσ). 

- Επιλζγει το κατάλλθλο είδοσ τεχνικοφ αεριςμοφ 
ανάλογα και με τθ φάςθ εργαςιϊν ςτο μζτωπο. 
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6.3 Γνωρίηει τον εξοπλιςμό του τεχνι-
κοφ αεριςμοφ. 

- Χρθςιμοποιεί, ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτθ-
ριςτικά του ι των ανεμιςτιρων, τον κατάλλθλο 
αεραγωγό (διάμετροσ, ποιότθτα και αντοχι υ-
λικοφ) κακϊσ και τα κατάλλθλα παρελκόμενα 
υλικά ςφνδεςθσ και ανάρτθςθσ. 

6.4 Επιλαμβάνεται τθν τοποκζτθςθ 
και ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ 
αεριςμοφ. 

- Τοποκετεί ςτισ κατάλλθλα επιλεγείςεσ κζςεισ 
τον ι τουσ ανεμιςτιρεσ, ϊςτε να απορροφοφν 
κατά το δυνατόν κακαρό αζρα από το υφιςτά-
μενο κφκλωμα φυςικοφ αεριςμοφ.  

- Τοποκετεί και επεκτείνει τον αεραγωγό ςε κα-
τάλλθλθ κζςθ εντόσ τθσ διατομισ, ϊςτε να μθν 
εμποδίηει ι κινδυνεφει να καταςτραφεί από τα 
διερχόμενα μθχανιματα. 

- Διαςφαλίηει τα απαιτοφμενα υλικά επιςκευισ 
και ςυντιρθςθσ του αεραγωγοφ.  
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7. ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΤΑ ΥΡΟΓΕΛΑ ΕΓΑ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 70 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 50 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Γνϊςθ του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (ΚΛΜΕ) για υπόγειεσ 
εργαςίεσ. 

β. Θ χριςθ των Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

γ. Εδικοί κανονιςμοί και διατάξεισ που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ διάφορων τεχνικϊν ερ-
γαςιϊν όπωσ περί πρόςδεςθσ και ανφψωςθσ φορτίων, περί ικριωμάτων, περί ανυψω-
τικϊν μθχανθμάτων κ.λ.π. 

δ. Βαςικζσ αρχζσ αςφάλειασ, πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ατυχθμάτων. 

ε. Θ ςιμανςθ ςτα υπόγεια ζργα. 

η. Γνϊςθ των ςυςτθμάτων ενδοεπικοινωνίασ και εξόδων διαφυγισ. 
 

Μακθςιακά αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

7.1 Γνωρίηει τουσ νόμουσ και κανο-
νιςμοφσ περί αςφαλοφσ διακίνθ-
ςθσ, φφλαξθσ και χριςθσ των ε-
κρθκτικϊν υλϊν  

- Τθρεί τουσ νόμουσ, τουσ κανονιςμοφσ και τον 
Κ.Μ.Λ.Ε. για τθ διακίνθςθ, φφλαξθ και χριςθ 
των εκρθκτικϊν υλϊν. 

- Υπολογίηει και εφοδιάηει το ζργο μόνο με τισ 
απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ και είδθ εκρθκτικϊν 
υλϊν που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν. 

- Μεριμνά για τθν επιςτροφι των τυχόν αχρθςι-
μοποίθτων εκρθκτικϊν υλϊν. 

- Καταγράφει ςε ειδικό ζντυπο τισ ποςότθτεσ 
εκρθκτικϊν υλϊν που παραλιφκθκαν, χρθςι-
μοποιικθκαν ι επιςτράφθκαν.  

- Μεριμνά για τθν τάξθ και κακαριότθτα τθσ 
προςωρινισ αποκικθσ φφλαξθσ εντόσ του υπό-
γειου ζργου. 
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7.2 Γνωρίηει τθν αντιμετϊπιςθ απο-
τυχθμζνων διατρθμάτων γόμω-
ςθσ. 

- Ελζγχει μετά τθν ανατίναξθ τθν φπαρξθ τυχόν 
μθ εκραγζντων ϋϋυπονόμωνϋϋ ι ακόμθ και τθν 
φπαρξθ τυχόν ϋϋάπαρτωνϋϋ και επεμβαίνει για 
τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

7.3 Γνωρίηει τισ διατάξεισ εκείνεσ του 
Κ.Μ.Λ.Ε. που αφοροφν τθν πρό-
λθψθ ατυχθμάτων, τθν αςφάλεια 
του ζργου και των εργαηομζνων 
ςτα υπόγεια ζργα.  

 

- Τιρθςθ των κανόνων του Κ.Μ.Λ.Ε που αφο-
ροφν τθν αςφάλεια. 

- Επιβολι τθσ χριςθσ των μζςων ατομικισ προ-
ςταςίασ (Μ.Α.Ρ.) από όλουσ τουσ εργαηόμε-
νουσ ι επιςκζπτεσ εντόσ του υπόγειου ζργου. 

- Διαρκισ ζλεγχοσ τθσ οροφισ και των παρειϊν 
των υπόγειων εκςκαφϊν και επζμβαςθ, εφ’ 
όςον απαιτείται. 

- Διαρκισ ζλεγχοσ εγκαταλελειμμζνων – εξο-
φλθμζνων περιοχϊν του υπόγειου ζργου. 

- Επιλογι των κατάλλθλων εργαλείων για τον 
ζλεγχο και χειρονακτικό ϋϋξεςκάρωμαϋϋ τθσ ο-
ροφισ και των παρειϊν. 

- Λιψθ κατάλλθλθσ κζςθσ και χριςθ κατάλλθ-
λου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ  για το χειρονα-
κτικό ϋϋξεςκάρωμαϋϋ. 

- Αποκλειςμόσ του μετϊπου που είναι ζτοιμο 
προσ ανατίναξθ, ενθμζρωςθ και απομάκρυνςθ 
των υπόλοιπων εργαηόμενων.  
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iv. Χειριςμόσ Κινθτϊν Μθχανθμάτων – Μθχανιματα Ζργου (Μ.Ε.) 

Κεματικζσ Ενότθτεσ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων: 

1. ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΟ ΚΕΣΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΩΝ Μ.Ε. ΕΝΤΟΣ 
ΕΓΟΤΑΞΛΑΚΩΝ ΧΩΩΝ. ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΛΚΩΝ & ΛΑΤΟΜΛΚΩΝ Ε-
ΓΑΣΛΩΝ (ΚΜΛΕ). 

2. ΜΕΚΟΔΟΛ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ & ΤΥΡΟΛ Μ.Ε. ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΧΕΣ ΧΕΛΛΣΜΟΥ. ΣΘ-

ΜΑΝΣΕΛΣ & ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΕΓΚΑΛΘΣ ΡΟΕΛΔΟΡΟΛΘΣΘΣ. 

3. ΑΣΦΑΛΕΛΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΛΣ ΦΑΣΕΛΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ Μ.Ε. 
& ΣΥΝΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ Μ.Ε. ΑΣΦΑΛΕΛΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΛΣ 
ΦΑΣΕΛΣ ΑΝΥΨΩΣΘΣ ΒΑΩΝ & ΕΓΑΣΛΩΝ ΕΛΞΘΣ. 

4. ΑΣΦΑΛΕΛΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΛΣ ΦΑΣΕΛΣ ΑΚΛΝΘΤΟΡΟΛΘΣΘΣ - ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – 
ΕΡΛΚΕΩΘΣΘΣ Μ.Ε. 
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1. ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΟ ΚΕΣΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΩΝ Μ.Ε. ΕΝΤΟΣ Ε-
ΓΟΤΑΞΛΑΚΩΝ ΧΩΩΝ. ΚΜΛΕ 

Γενικά ςτοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 50  

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  30  

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20  

Εκπαιδευτικι Υλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Α. Νομοκετικό Ρλαίςιο.  

Ειδικότερα το ιςχφον νομικό πλαίςιο για τθν απόκτθςθ αδειϊν χειριςμοφ μθχανθμά-
των ζργου και από τον ΚΜΛΕ τα όςα αφοροφν κινθτά μθχανιματα, κίνθςθ και λει-
τουργία τουσ εντόσ ζργων, αςφάλεια μθχανθμάτων και περιβαλλοντικι μζριμνα. 

 

Β. Αςφάλεια εργαςίασ. 

Ειδικότερα, αςφαλείσ διαδικαςίεσ λειτουργίασ Μ.Ε. (επικεϊρθςθ, εκκίνθςθ, λειτουρ-

γία, ακινθτοποίθςθ, διαςφάλιςθ), επιτρεπόμενεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ, Κ.Ο.Κ. και 
ςθμάνςεισ, εκτίμθςθ και αναγνϊριςθ κινδφνων, Μ.Α.Ρ., προςταςία από κόρυβο, 
ςκόνθ, κερμοκραςία, δονιςεισ. 

 

Γ. Ρροςταςία περιβάλλοντοσ. 

Γενικζσ αρχζσ που διζπουν τθν προςζγγιςθ περιβαλλοντικισ προςταςίασ ςε ζνα χϊρο 
εργοταξίου και ειδικότερα τα αντικείμενα που ςχετίηονται με εκπομπι ρφπων από 
μθχανζσ εςωτερικισ καφςεωσ, διαχείριςθ χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων και υλι-
κϊν με ςκοπό αποφυγι ρφπανςθσ εδάφουσ και υδροφορζα, κακϊσ και τα  ςχετιηόμε-

να με αερομεταφερόμενο κόρυβο και ςκόνθ. 
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Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1.1 Γνωρίηει τθ νομοκεςία του επαγ-
γζλματοσ του χειριςτι ΜΕ. 

- Εφαρμόηει τισ εκ του νόμου υποχρεϊςεισ του 
χειριςτι ΜΕ. 

- Μεριμνά για τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ και ε-
γκρίςεισ. 

1.2 Ζχει γενικι γνϊςθ τθσ Νομοκεςί-
ασ Λατομείων και Μεταλλείων. 

1.3 Εκτιμά κινδφνουσ ςτθν εξορυκτικι 
βιομθχανία. 

-  Συμβάλλει ςτθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομο-
κεςίασ. 

-  Εντάςςει τισ δραςτθριότθτζσ του ςτο γενικό 
πλαίςιο λειτουργίασ τθσ εξορυκτικισ μονά-
δασ. 

1.4 Γνωρίηει και να είναι ικανόσ να 
εφαρμόςει τισ απαιτοφμενεσ α-
ςφαλείσ τεχνικζσ, με ςκοπό τθ 
λειτουργία Μ.Ε. 

1.5 Γνωρίηει και να είναι ικανόσ να 
εφαρμόςει τισ απαιτοφμενεσ α-
ςφαλείσ πρακτικζσ, με ςκοπό ερ-
γαςίεσ επικεϊρθςθσ – ςυντιρθ-
ςθσ – ακινθτοποίθςθσ ΜΕ. 

- Μπορεί να εξειδικεφει διατάξεισ αςφάλειασ 
κατά περίπτωςθ. 

- Εφαρμόηει τθ νομοκεςία για τα κζματα του 
επαγγζλματόσ του και γενικότερα ςτο λατο-
μείο ι μεταλλείο. 

- Ζχει τθν ικανότθτα να εντοπίηει  υποκρυπτό-
μενουσ κινδφνουσ . 

- Ενθμερϊνει και προτείνει μζτρα αντιμετϊπι-
ςισ τουσ. 

1.6 Γνωρίηει βαςικά ηθτιματα προ-
ςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτθν 
εξορυκτικι βιομθχανία. 

- Λαμβάνει μζτρα για τθν προςταςία του περι-
βάλλοντοσ. 

- Εφαρμόηει κατά το μζροσ που τον αφορά τουσ 
Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ και νομοκεςία. 
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2. ΜΕΚΟΔΟΛ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ & ΤΥΡΟΛ Μ.Ε. ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΧΕΣ ΧΕΛΛΣΜΜΟΥ. ΣΘΜΑΝ-
ΣΕΛΣ & ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΕΓΚΑΛΘΣ ΡΟΕΛΔΟΡΟΛΘΣΘΣ. 

Γενικά ςτοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 150 ϊρεσ 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  100 ϊρεσ   

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 50 ϊρεσ 

Εκπαιδευτικι Υλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Α. Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ Μεταλλείων – Ορυχείων. 

Ειδικότερα τφποι μθχανικοφ εξοπλιςμοφ διάτρθςθσ, γόμωςθσ, φόρτωςθσ, μεταφο-
ράσ, διαμορφϊςεων και βοθκθτικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και πεδίο εφαρμογισ τουσ 
(ςαν ςυνάρτθςθ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ μεκόδου, τθσ κλίμακασ του ζργου και των 
τοπικϊν ςυνκθκϊν). 

 

Β. Μθχανολογία. 

- Ειδικότερα: Κατάταξθ μθχανϊν εςωτερικισ καφςεωσ, ςυςτιματα μετάδοςθσ κί-
νθςθσ και κφλιςθσ, ςυςτιματα διεφκυνςθσ & πζδθςθσ, μειωτιρεσ και τφποι τουσ, 
επικεωριςεισ & ςυντθριςεισ (ςκοπόσ, τφποι, διαδικαςίεσ, αςφαλείσ πρακτικζσ 
κ.λ.π.). 

- Λιπαντικά (τφποι και πεδίο εφαρμογισ ςαν ςυνάρτθςθ εξοπλιςμοφ και ςυνκθ-
κϊν), αναγκαιότθτα, επιλογι, αποκικευςθ &  διαχείριςι τουσ. 

 

Γ. Θλεκτρολογία 

Ειδικότερα: Βαςικά ςτοιχεία θλεκτρικοφ ρεφματοσ, βαςικοί νόμοι, αρχι λειτουργίασ 
θλεκτρικϊν κινθτιρων, τφποι τουσ,  πεδίο εφαρμογισ, τρόποι παροχισ ενζργειασ, 

τρόποι μετάδοςθσ κίνθςθσ. 
 

Δ. Συςτιματα αυτοματιςμοφ. 

Σκοπόσ, αρχζσ λειτουργίασ, τρόποι διαςφνδεςθσ με άλλα κινθτά μζρθ μθχανϊν, εν-
δείξεισ και αποτελζςματα. 
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Ε. Υδραυλικά / Ρνευματικά ςυςτιματα. 

Ειδικότερα, αρχι λειτουργίασ, μζρθ υδραυλικϊν & πνευματικϊν ςυςτθμάτων, παρο-
χι και μετάδοςθ ενζργειασ, διαςφνδεςθ με άλλα ςυςτιματα (μθχανικά, θλεκτρικά 
και ςυςτιματα αυτοματιςμϊν και ενδείξεων). 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2.1 Αναγνωρίηει και να κατατάςςει 
τουσ διαφόρουσ τφπουσ ΜΕ ςαν 
ςυνάρτθςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ 
τουσ, του τφπου παρεχόμενθσ ι-
ςχφοσ, και τθσ εφαρμογισ που 
αυτά βρίςκουν ςτισ εξορυκτικζσ 
δραςτθριότθτεσ ςαν ςυνάρτθςθ 
τθσ εφαρμοηόμενθσ μεκόδου εκ-
μετάλλευςθσ και των τοπικϊν 
ςυνκθκϊν. 

2.2 Αναγνωρίηει τουσ δυνατοφσ τρό-
πουσ ςυνεργαςίασ ΜΕ, με ςκοπό 
τθν επίτευξθ του εκάςτοτε επικυ-
μθτοφ παραγωγικοφ αποτελζςμα-
τοσ. 

- Μπορεί να εκτιμιςει τθ δυνατότθτα εφαρμο-
γισ ςυγκεκριμζνου (ι ςυγκεκριμζνων) ΜΕ ωσ 
ςυνάρτθςθ τθσ εφαρμοηόμενθσ μεκόδου εκ-
μετάλλευςθσ και των τοπικϊν ςυνκθκϊν. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τθ ςυμβατότθτα ςυ-
νεργαςίασ μεταξφ διαφορετικϊν ΜΕ ςε ςυ-
γκεκριμζνεσ κζςεισ εργαςίασ, ςε ςυνάρτθςθ 
με τθν προχπόκεςθ διαςφάλιςθσ  αςφαλϊν 
ςυνκθκϊν εργαςίασ και ςε ςχζςθ με το εκά-
ςτοτε επικυμθτό αποτζλεςμα. 

2.3 Γνωρίηει τθν ορολογία που αφορά 
τα μθχανολογικά μζρθ και τα ςυ-
ςτιματα χειριςμοφ. 

2.4 Γνωρίηει τισ βαςικζσ λειτουργίεσ , 
τα όρια και τουσ περιοριςμοφσ 
του μθχανιματοσ που χειρίηεται. 

- Αναγνωρίηει τα όργανα ελζγχου, τισ ενδείξεισ 
και μπορεί να περιγράψει τθ ςθμαςία τουσ 
αλλά και τα πικανά προβλιματα που μπορεί 
να παρουςιαςτοφν. 

- Είναι ικανόσ να εκτελεί ςωςτά τουσ χειρι-
ςμοφσ που αναφζρονται ςτο ζντυπο λειτουρ-
γίασ του μθχανιματοσ. 
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2.5 Αναγνωρίηει τισ προειδοποιθτικζσ 
ςθμάνςεισ επί του μθχανιματοσ, 
κακϊσ και τισ προειδοποιθτικζσ 
ενδείξεισ. 

2.6 Γνωρίηει και ερμθνεφει τισ εν γζ-
νει προειδοποιθτικζσ ςθμάνςεισ 
ςτο χϊρο του ζργου. 

- Είναι ικανόσ να αναγνωρίηει και να αξιολογεί 
τισ υφιςτάμενεσ προειδοποιθτικζσ ςθμάνςεισ 
και τα ςυςτιματα προειδοποίθςθσ (τόςο επί 
του μθχανιματοσ όςο και ςτο χϊρο του ζρ-
γου), τόςο ςε επίπεδο ςθμαςίασ για το ίδιο το 
μθχάνθμα, όςο και ςε επίπεδο αςφάλειασ για 
τον ίδιο, το μθχάνθμα που χειρίηεται, αλλά 
και τθν αςφάλεια του λοιποφ προςωπικοφ 
ςτον χϊρο εργαςίασ του. 

2.7 Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ λει-
τουργίασ μιασ μθχανισ εςωτερι-
κισ καφςεωσ / μιασ θλεκτρικισ 
μθχανισ. 

2.8 Αναγνωρίηει τα διάφορα μζρθ 
μιασ μθχανισ εςωτερικισ καφςε-
ωσ. 

- Αναγνωρίηει μεμονωμζνα τμιματα  μθχανϊν 
και μπορεί να εξθγιςει το ρόλο τουσ ςτθ λει-
τουργία μιασ μθχανισ, αλλά και τισ πικανζσ 
αιτίεσ και μορφζσ βλαβϊν. 

2.9 Γνωρίηει τουσ υφιςτάμενουσ τφ-
πουσ μθχανιςμϊν μετάδοςθσ & 
πζδθςθσ, το πεδίο εφαρμογισ 
τουσ, τα πικανά τουσ προβλιμα-
τα. 

2.10 Μπορεί να αναγνωρίςει τμιματα 
εξαρτθμάτων ενόσ ςυςτιματοσ 
μετάδοςθσ και ενόσ ςυςτιματοσ 
πζδθςθσ. 

- Αναγνωρίηει μεμονωμζνα τμιματα ςυςτθμά-
των μετάδοςθσ και ςυςτθμάτων πζδθςθσ και 
μπορεί να εξθγιςει το ρόλο τουσ ςτθ λειτουρ-
γία μιασ μθχανισ, αλλά και τισ πικανζσ αιτίεσ 
και μορφζσ βλαβϊν. 

- Μπορεί να περιγράψει ςε περίπτωςθ δεδομζ-
νθσ βλάβθσ, ποιεσ ενδείξεισ αναμζνεται να ζ-
χει ςε επίπεδο χειριςμοφ, ποιεσ πρζπει να εί-
ναι οι αντιδράςεισ του και ποιο το αναμενό-
μενο αποτζλεςμα ςε περίπτωςθ που δεν ακο-
λουκιςει τθ ςωςτι ςειρά ενεργειϊν. 

2.11 Ζχει βαςικζσ γνϊςεισ ωσ προσ τισ 
λειτουργίεσ  που επιτελοφν τα 
υδραυλικά ςυςτιματα ςε ζνα ΜΕ, 
τθ ςθμαςία τουσ, τισ αναγκαίεσ 
παροχζσ ενζργειασ, κακϊσ και τισ 
προχποκζςεισ καλισ, αςφαλοφσ 
και αποδοτικισ λειτουργίασ τουσ. 

- Αναγνωρίηει ζνα υδραυλικό ςφςτθμα κακϊσ 
και μεμονωμζνα μζρθ του. 

- Αναγνωρίηει τισ ενδείξεισ ςε επίπεδο χειρι-
ςμοφ και μπορεί να διερμθνεφςει τθ ςθμαςία 
τουσ ςε επίπεδο χειριςμοφ και αςφάλειασ του 
ΜΕ. 
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2.12 Γνωρίηει τθ ςθμαςία και τθν ανα-
γκαιότθτα των περιοδικϊν (θμε-
ριςιων κλπ) επικεωριςεων και 
ςυντθριςεων ςε ζνα ΜΕ ςε ςυ-
νάρτθςθ με τθν αςφάλεια και τθν 
καλι λειτουργικι του κατάςταςθ. 

2.13 Γνωρίηει τουσ τφπουσ των λιπα-
ντικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτα 
διάφορα μθχανικά μζρθ του μθ-
χανιματοσ, τθ ςθμαςία τθσ λί-
πανςθσ, αλλά και τα διαςτιματα 
που αυτι πρζπει να επαναλαμ-
βάνεται. 

- Είναι ςε κζςθ να πραγματοποιιςει θμεριςια 
επικεϊρθςθ ςε ΜΕ και να ςυμπλθρϊςει το 
ςχετικό φφλλο επικεϊρθςθσ. 

- Είναι ςε κζςθ να εντοπίςει τυχόν προβλιματα 
ςε ΜΕ και να τα καταγράψει αντίςτοιχα ςτο 
θμεριςιο φφλλο εργαςίασ του. 

- Είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςει διάφορουσ τφ-
πουσ λιπαντικϊν, αλλά και να εκτιμιςει το 
πεδίο εφαρμογισ τουσ. 
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3. ΑΣΦΑΛΕΛΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΛΣ ΦΑΣΕΛΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ Μ.Ε. & 
ΣΥΝΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ Μ.Ε. ΑΣΦΑΛΕΛΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΛΣ ΦΑΣΕΛΣ 
ΑΝΥΨΩΣΘΣ ΒΑΩΝ & ΕΓΑΣΛΩΝ ΕΛΞΘΣ. 

Γενικά ςτοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 90  

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  60   

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 30  

Εκπαιδευτικι Υλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Α. Αςφάλεια εργαςίασ. 

- Ειδικότερα, αςφαλείσ ςυνκικεσ για τθν λειτουργία κινθτϊν μθχανθμάτων ςε χϊ-

ρουσ εργοταξίων, διαδικαςίεσ αςφάλειασ με ςκοπό εκκίνθςθ, λειτουργία και ακι-
νθτοποίθςθ κινθτϊν μθχανθμάτων, αςφαλείσ ςυνκικεσ, προχποκζςεισ και πα-
ράμετροι για τθν ςυνεργαςία μεταξφ κινθτϊν μθχανθμάτων.  

- Αςφάλεια κατά τθν ανφψωςθ & ζλξθ φορτίων (ςυςτιματα και τρόποι ανφψωςθσ, 

ςιματα επικοινωνίασ, κατανομι δυνάμεων και όρια ανφψωςθσ, ςυντελεςτζσ 
αςφάλειασ κ.λ.π.),  

- Ρυρόςβεςθ (τφποι πυροςβεςτικϊν μζςων ςε ςυνάρτθςθ με τον τφπο του εξοπλι-
ςμοφ και τον αναμενόμενο τφπο φωτιάσ). Σθμαςία τθσ ςωςτισ διάταξθσ των πυ-
ροςβεςτικϊν μζςων (κζςεισ, ποςότθτεσ) ςε ςχζςθ με τα πυροκερμικά φορτία και 
τουσ αναμενόμενουσ κινδφνουσ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3.1 Γνωρίηει ποιεσ είναι οι αςφαλείσ 
ςυνκικεσ λειτουργίασ (δάπεδα, 
κλίςεισ κλπ) για διαφορετικοφσ 
τφπουσ ΜΕ 

3.2 Γνωρίηει τισ ενζργειεσ που οφείλει 
να εκτελεί ωσ χειριςτισ πριν το 
ξεκίνθμα, κατά τθ λειτουργία και 
κατά το ςταμάτθμα του ΜΕ 

- Μπορεί να αναγνωρίςει ςτο πεδίο κατά πό-
ςο οι  επικρατοφςεσ ςυνκικεσ επιτρζπουν 
αςφαλι λειτουργία 

- Μπορεί να εκτελζςει τθν απαιτοφμενθ ςειρά 
ενεργειϊν προ τθσ εκκίνθςθσ και κατά το 
ςταμάτθμα του ΜΕ. 

- Μπορεί να εκτιμιςει και να κακορίςει τισ 
επιτρεπόμενεσ αποςτάςεισ αςφαλοφσ προ-
ςζγγιςθσ τρίτων από το ΜΕ. 

- Μπορεί άμεςα να αναγνωρίςει τισ  νεκρζσ 
οπτικζσ γωνίεσ του ΜΕ. 
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3.3 Εκτιμά τθ δυνατότθτα ςυνεργα-
ςίασ μεταξφ διαφορετικϊν ΜΕ, 
κακϊσ και το αναμενόμενο παρα-
γωγικό  αποτζλεςμα αυτισ τθσ 
ςυνεργαςίασ. 

3.4 Γνωρίηει τισ προχποκζςεισ αςφά-
λειασ με ςκοπό τθ  ςυνεργαςία 
μεταξφ ΜΕ. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει ςτο πεδίο κατά πό-
ςο οι επικρατοφςεσ ςυνκικεσ επιτρζπουν 
αςφαλι και λειτουργικι ςυνεργαςία μεταξφ 
διαφορετικϊν ΜΕ. 

3.5 Γνωρίηει τα μζρθ από τα οποία 
απαρτίηεται ζνα ςφςτθμα ανφ-
ψωςθσ φορτίων και να εκτιμά το 
ςυντελεςτι αςφάλειασ και το  μζ-
γιςτο επιτρεπόμενο φορτίο προσ 
ανφψωςθ, με βάςθ τον εν λόγω 
ςυντελεςτι αςφάλειασ. 

3.6 Γνωρίηει τα όρια λειτουργίασ του 
ΜΕ, αν επιτρζπεται ανφψωςθ 
φορτίων ι ζλξθ με αυτό κακϊσ 
και τα ςχετικά όρια. 

3.7 Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ για 
ανφψωςθ φορτίων με ςυνεργα-
ηόμενα ΜΕ. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει ςτο πεδίο αν δεδομζ-
νο ΜΕ επιτρζπεται να εκτελζςει εργαςίεσ α-
νφψωςθσ φορτίου ι ζλξθσ και (ςε κετικι πε-
ρίπτωςθ) ποια τα αποδεκτά όρια. 

- Μπορεί να επιλζξει τα απαιτοφμενα μζςα, με 
ςκοπό εργαςίεσ ανφψωςθσ δεδομζνου φορτί-
ου ι ζλξθσ. 
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4. ΑΣΦΑΛΕΛΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΛΣ ΦΑΣΕΛΣ ΑΚΛΝΘΤΟΡΟΛΘΣΘΣ - ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΕΡΛ-
ΚΕΩΘΣΘΣ Μ.Ε. 

Γενικά ςτοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 80 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  50 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 30 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Α. Αςφάλεια εργαςίασ. 

- Ζμφαςθ ςτισ διαδικαςίεσ ακινθτοποίθςθσ και διαςφάλιςθσ κινθτϊν μθχανθμά-
των κατά τισ φάςεισ προγραμματιςμζνθσ ςυντιρθςθσ ι ζκτακτθσ, αντιμετϊπιςθσ 
ηθμιϊν, ςιμανςθσ και προειδοποίθςθ ςε όλα τα ςτάδια εκτζλεςθσ των εν λόγω.  

- Ζμφαςθ ςτθν τιρθςθ ζγγραφων διαδικαςιϊν αςφαλείασ με ςκοπό καταγραφι 
ςυμβάντων, αλλά και ζλεγχο εκτελεςκζντων εργαςιϊν κατά τθν παραλαβι με 
ςκοπό επανεκκίνθςθ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4.1 Εφαρμόςει τισ απαιτοφμενεσ δια-
δικαςίεσ, με ςκοπό τθν αςφαλι 
ακινθτοποίθςθ και ςιμανςθ δια-
φόρων τφπων ΜΕ υπό δφο δια-
φορετικζσ ςυνκικεσ:  

4.2 Κανονικι ακινθτοποίθςθ μετά το 
πζρασ τθσ προγραμματιςμζνθσ 
εργαςίασ. 

4.3 Ζκτακτθ ακινθτοποίθςθ και δια-
ςφάλιςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 

- Μπορεί να εκτελζςει τθν απαιτοφμενθ ςειρά 
ενεργειϊν, με ςκοπό τθν αςφαλι ακινθτοποί-
θςθ και ςιμανςθ ΜΕ, τόςο υπό κανονικζσ 
ςυνκικεσ, όςο και ςε ζκτακτθ περίπτωςθ 
(βλάβθ). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει υπάρχουςα ςιμανςθ, 
ωσ προσ τθ ςθμαςία τθσ για τθ λειτουργικότθ-
τα και αςφάλεια του ΜΕ. 
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4.4 Γνωρίηει τισ προχποκζςεισ και 
προαπαιτιςεισ με ςκοπό τθν 
προετοιμαςία ΜΕ για προγραμ-
ματιςμζνθ ςυντιρθςθ ι ζκτακτθ 
επιςκευι. 

4.5 Γνωρίηει τθ ςειρά ενεργειϊν και 
απαιτοφμενων κινιςεων από τθν 
πλευρά του, κατά τθν παραλαβι 
ΜΕ μετά από προγραμματιςμζνθ 
ςυντιρθςθ ι ζκτακτθ επιςκευι, 
λόγω βλάβθσ. 

- Μπορεί να περιγράψει και να εκτελζςει τθν 
απαιτοφμενθ ςειρά ενεργειϊν,με ςκοπό τθν 
προετοιμαςία ΜΕ είτε για προγραμματιςμζνθ 
ςυντιρθςθ, είτε για ζκτακτθ επιςκευι λόγω 
βλάβθσ. 

- Μπορεί να εκτελζςει τθν απαιτοφμενθ ςειρά 
ενεργειϊν, με ςκοπό τθν παραλαβι ΜΕ μετά 
από ςυντιρθςθ ι επιςκευι. 

4.6 Συνδυάηει τθ διαδικαςία ακινθτο-
ποίθςθσ και διαςφάλιςθσ με τθ 
διαδικαςία επικεϊρθςθσ του ΜΕ. 

- Εκτελεί πλιρθ διαδικαςία ακινθτοποίθςθσ & 
επικεϊρθςθσ ΜΕ. 
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v. Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Τμθμάτων Ραραγωγισ Εργοταξίου 

Κεματικζσ Ενότθτεσ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων: 

1. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΚΟΛΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΛΑΣ, ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΓΕΩΛΟΓΛΑΣ, ΜΘΧΑΝΛΚΘΣ ΤΩΝ ΡΕ-
ΤΩΜΑΤΩΝ 

2. ΥΡΟΓΕΛΑ ΚΑΛ ΕΡΛΦΑΝΕΛΑΚΘ ΕΞΟΥΞΘ/ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ (ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ-
ΜΕΚΟΔΟΛ-ΥΛΛΚΑ-ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ) 

3. ΒΑΣΛΚΕΣ ΓΝΩΣΕΛΣ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΑΣ, ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ, ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ ΚΑΛ ΣΥ-
ΜΡΕΛΦΟΑ ΤΩΝ ΕΥΣΤΩΝ, ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΕΝΕΓΕΛΑΣ  

4. ΕΡΛΡΤΩΣΕΛΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΞΟΥΚΤΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΣΤΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ, Α-
ΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ ΤΩΝ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΩΝ ΕΡΛΡΤΩΣΕΩΝ 

5. ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΕΓΟΥ ΚΑΛ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ, ΒΑΣΛΚΕΣ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩ-
ΣΘΣ ΚΑΛ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

6. ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΚΑΛ ΥΓΛΕΛΝΘ ΣΤΛΣ ΕΞΟΥΚΤΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

7. ΒΑΣΛΚΕΣ ΓΝΩΣΕΛΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ 
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1. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΚΟΛΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΛΑΣ, ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΓΕΩΛΟΓΛΑΣ, ΜΘΧΑΝΛΚΘΣ ΤΩΝ ΡΕΤΩ-
ΜΑΤΩΝ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 50 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 40 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Βαςικά ςτοιχεία γεωλογίασ. 

β. Γενετικοί τφποι κοιταςμάτων (μαγματογενι, ιηθματογενι, μεταμορφωςιγενι), μορ-
φολογικοί τφποι αυτϊν, περιεκτικότθτα ςε εκμεταλλεφςιμα ςτοιχεία. 

γ. Σφντομθ περιγραφι τθσ μεταλλευτικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα. 

δ. Φυςικά και μθχανικά χαρακτθριςτικά των πετρωμάτων – μεταλλευμάτων. 

ε. Είδθ και χαρακτθριςτικά τεκτονικϊν μορφϊν (πτυχζσ, ριγματα, ςυςτιματα διακλά-
ςεων), μζτρθςθ των γεωμετρικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν. 

ςτ. Θ ςυμπεριφορά των πετρωμάτων ανάλογα με τα μθχανικά τουσ χαρακτθριςτικά ςτα 

διάφορα είδθ καταπόνθςθσ και ςε ςχζςθ με τον χρόνο αυτουποςτιριξθσ, τθσ τεκτο-
νικισ τουσ δομισ και τθσ επίδραςθσ των υπόγειων νερϊν. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1.1 Γνωρίηει τθ μορφι των κοιταςμά-
των και του περιβάλλοντοσ πε-
τρϊματοσ, κακϊσ και τα φυςικά, 
μθχανικά και τεκτονικά χαρακτθ-
ριςτικά αυτϊν. 

- Ελζγχει τα πικανά όρια  τθσ μεταλλοφορίασ -
Αποφαςίηει για τα απαιτοφμενα μζτρα υπο-
ςτιριξθσ των εκςκαφϊν, εκτιμϊντασ τθ ςυ-
μπεριφορά του πετρϊματοσ 

- Αποφαςίηει για τον τρόπο εξόρυξθσ ςτο μζ-
τωπο εργαςίασ. 

- Κακοδθγεί και ελζγχει τθ διαδικαςία εξόρυ-
ξθσ και υποςτιριξθσ. 
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2. ΥΡΟΓΕΛΑ ΚΑΛ ΕΡΛΦΑΝΕΛΑΚΘ ΕΞΟΥΞΘ/ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ (ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ-ΜΕΚΟΔΟΛ-
ΥΛΛΚΑ-ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ) 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 70 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 50 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Κριτιρια επιλογισ επιφανειακισ ι υπόγειασ εξόρυξθσ-εκμετάλλευςθσ. 

β. Μζκοδοι επιφανειακισ και υπόγειασ εκμετάλλευςθσ. 

γ. Βαςικά ςτοιχεία ςχεδιαςμοφ επιφανειακισ και υπόγειασ εκμετάλλευςθσ (προπαρα-
ςκευαςτικά ζργα,  βοθκθτικά ζργα, απαιτοφμενεσ εγκαταςτάςεισ, χϊροι προςωρι-
νισ απόκεςθσ). 

δ. Φάςεισ εργαςιϊν κατά τθν επιφανειακι ι υπόγεια εκμετάλλευςθ ιδιαίτερα ςτθν πε-
ρίπτωςθ εξόρυξθσ με εκρθκτικά (διάτρθςθ, γόμωςθ, ανατίναξθ, φόρτωςθ – μεταφο-

ρά, ξεςκάρωμα κ.λ.π). 

ε. Τεχνικζσ διάνοιξθσ ςθράγγων, κατανομι πετρωμάτων ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τα 
γεωτεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά, υλικά και μζκοδοι υποςτφλωςθσ, χρθςιμοποιοφ-
μενοσ εξοπλιςμόσ. 

ςτ. Απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ και υλικά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ανά φάςθ ανά-
λογα με το είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου κακϊσ και με το επιδιωκόμενο φψοσ πα-
ραγωγισ. 

η. Βαςικζσ γνϊςεισ ςε ότι αφορά τθν προπαραςκευι των εξορυςόμενων προιόντων 
πριν τθν φάςθ τθσ τελικισ τουσ επεξεργαςίασ για τθν απόλθψθ του τελικοφ προιό-
ντοσ (κραφςθ, διαλογι, κοςκίνθςθ κ.λ.π). 

θ. Βαςικζσ γνϊςεισ των εκρθκτικϊν υλϊν, των μζςων ζναυςθσ και πυροδότθςθσ. 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2.1 Γνωρίηει το ςχεδιαςμό του ζρ-
γου, κακϊσ και όλεσ εκείνεσ τισ 
μεκόδουσ και διαδικαςίεσ που 
απαιτοφνται για τθν ορκι εκμε-
τάλλευςθ/παραγωγι. 

- Εφαρμόηει τα ςχζδια τθσ μελζτθσ για τθ ςυ-
γκεκριμζνθ μζκοδο εκμετάλλευςθσ. 

- Αποφαςίηει για τυχόν τροποποιιςεισ ςτο 
βαςικό ςχεδιαςμό εκμετάλλευςθσ. 
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2.1 Γνωρίηει το ςχεδιαςμό του ζργου, 
κακϊσ και όλεσ εκείνεσ τισ μεκό-
δουσ και διαδικαςίεσ που απαι-
τοφνται για τθν ορκι εκμετάλ-
λευςθ/παραγωγι. 

(ςυνζχεια) 

- Ρροτείνει λφςεισ και ιδζεσ για τθν αφξθςθ 
τθσ παραγωγισ. 

- Ελζγχει τθν ποιότθτα του εξορυςςόμενου 
προϊόντοσ. 

2.2 Γνωρίηει τα προπαραςκευαςτικά 
και βοθκθτικά ζργα κακϊσ και τισ 
εγκαταςτάςεισ που απαιτοφνται, 
για να καταςτεί δυνατι θ εξόρυξθ 
από ζνα υπόγειο ι επιφανειακό 
μεταλλείο/ορυχείο ι και θ κατα-
ςκευι ενόσ ζργου βαςικισ υπο-
δομισ. 

- Ρροβλζπει για τθν ολοκλιρωςθ των προπα-
ραςκευαςτικϊν και βοθκθτικϊν ζργων κα-
κϊσ και των εγκαταςτάςεων, ϊςτε να είναι 
ζτοιμα, όταν καταςτοφν αναγκαία για τθν 
παραγωγι. 

2.3 Γνωρίηει τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ 
και φάςεισ για τθν εξόρυξθ, προ-
παραςκευι και επεξεργαςία ενόσ 
προϊόντοσ. 

- Ρροςλαμβάνει ςε ςυνεργαςία με τουσ υπευ-
κφνουσ του ζργου τισ κατάλλθλεσ ειδικότθ-
τεσ του απαιτοφμενου προςωπικοφ. 

- Οργανϊνει και ςυντονίηει το προςωπικό πα-
ραγωγισ κατά φάςθ και κατά κζςθ εργαςίασ 
, ορίηοντασ και τον αντίςτοιχο υπεφκυνο.  

- Συντονίηει και ελζγχει τθν προβλεπόμενθ και 
απαιτοφμενθ αλλθλουχία των φάςεων εργα-
ςίασ.  

- Ελζγχει τθν ολοκλιρωςθ κάκε φάςεωσ ερ-
γαςίασ εντόσ του προβλεπόμενου χρόνου. 
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2.4 Γνωρίηει τα απαραίτθτα υλικά και 
εργαλεία που είναι απαραίτθτα 
για να πραγματοποιθκεί το ζργο. 

- Ελζγχει τθ διακεςιμότθτα και εφοδιάηει το 
ζργο με όλα τα κατάλλθλα και απαιτοφμενα 
υλικά και εργαλεία. 

- Καταγράφει και ελζγχει τισ καταναλϊςεισ 
των υλικϊν, διατθρϊντασ αρχείο.  

2.5 Γνωρίηει τον απαιτοφμενο εξοπλι-
ςμό καταςκευισ του ζργου. 

- Φροντίηει να ζχει ςτο ζργο τον απαιτοφμενο 
και κατάλλθλο κφριο και βοθκθτικό εξοπλι-
ςμό, για τθν παραγωγι ι εκτζλεςθ του ζρ-
γου εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν. 
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3. ΒΑΣΛΚΕΣ ΓΝΩΣΕΛΣ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΑΣ, ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ, ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ ΚΑΛ ΣΥΜΡΕΛΦΟ-
Α ΤΩΝ ΕΥΣΤΩΝ, ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΕΝΕΓΕΛΑΣ  

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 60 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 40 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Είδθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (ςυνεχζσ, εναλλαςςόμενο), χαρακτθριςτικά θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ και θλεκτρικϊν αγωγϊν (τάςθ, αντίςταςθ,ζνταςθ, ιςχφσ, ςυχνότθτα) κα-
κϊσ και όργανα και μονάδεσ μζτρθςθσ αυτϊν. 

β. Θλεκτρικά κυκλϊματα, ςυνδεςμολογία θλεκτρικϊν κυκλωμάτων, μζτρθςθ των χα-
ρακτθριςτικϊν τουσ. 

γ. Δίκτυα μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, μεταςχθματιςτζσ, μονοφαςικό και τριφα-
ςικό θλεκτρικό ρεφμα, μονοφαςικοί και τριφαςικοί κινθτιρεσ . 

δ. Βαςικά ςτοιχεία των μθχανϊν (ςφνδεςμοι, μετάδοςθ κίνθςθσ, μετατροπι κίνθςθσ). 

ε. Απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ για τθν εκτζλεςθ ενόσ  επιφανειακοφ ι υπόγειου ζρ-
γου(ορυχεία, μεταλλεία, τεχνικά ζργα). 

ςτ. Βαςικζσ ιδιότθτεσ των ρευςτϊν, τα βαςικά τουσ χαρακτθριςτικά, αεροςυμπιεςτζσ, 
αντλίεσ, αεροκίνθτοι και υδραυλικοί κινθτιρεσ.   

η. Ενεργειακζσ ανάγκεσ για τθν εκτζλεςθ ενόσ ζργου, ςυςτιματα διαχείριςθσ και εξοι-
κονόμθςθσ ενζργειασ. 

 

Μακθςιακά αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3.1 Γνωρίηει ςτοιχεία και ςυνδεςμο-
λογίεσ κυκλωμάτων, δίκτυα με-
ταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, 
μεταςχθματιςτζσ. 

- Υπολογιςμόσ δευτερευόντων δικτφων δια-
νομισ ενζργειασ και επιλογι των κατάλλθ-
λων υλικϊν για ρευματοδότθςθ των απαραί-
τθτων θλεκτρικϊν εργαλείων. 
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3.2 Γνωρίηει βαςικά ςτοιχεία των μθ-
χανϊν, τθσ μετάδοςθσ τθσ κίνθ-
ςθσ, περί ςυνδζςμων, αεροςυ-
μπιεςτϊν, αντλιϊν και μεταφορι-
κϊν ταινιϊν. 

- Επιλζγει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και εργα-
λεία.  

3.3 Γνωρίηει τισ ιδιότθτεσ των ρευ-
ςτϊν, τθ ςυμπεριφορά τουσ υπό 
τθν επίδραςθ εξωτερικϊν παρα-
γόντων και τα μθχανικά ςυςτιμα-
τα μεταφοράσ ρευςτϊν. 

- Επιλζγει τα κατάλλθλα δίκτυα μεταφοράσ 
πεπιεςμζνου αζρα, νεροφ, άντλθςθσ και αε-
ριςμοφ. 

- Επιλζγει τον κατάλλθλο ςε μζγεκοσ εξοπλι-
ςμό. 

3.4 Γνωρίηει τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ 
του ζργου και  ςυμβάλλει ςτθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

- Καταγράφει τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ του ζρ-
γου ανά περιοχι. 

- Συμμετζχει ςτο ςχεδιαςμό κατανομισ των 
ενεργειακϊν αναγκϊν και των απαιτοφμε-
νων εγκαταςτάςεων. 

- Κακοδθγεί και ςυμβουλεφει τουσ χειριςτζσ 
μθχανθμάτων και τουσ  λοιποφσ τεχνίτεσ για 
τθν αποφυγι άςκοπθσ κατανάλωςθσ οποι-
αςδιποτε μορφισ ενζργειασ. 

- Ελζγχει, καταγράφει, επεξεργάηεται και δια-
τθρεί αρχείο κατανάλωςθσ καυςίμων κίνθ-
ςθσ. 
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4. ΕΡΛΡΤΩΣΕΛΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΞΟΥΚΤΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΣΤΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΤΛΜΕ-
ΤΩΡΛΣΘ ΤΩΝ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΩΝ ΕΡΛΡΤΩΣΕΩΝ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 40 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 30 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Το φυςικό περιβάλλον, δαςικζσ εκτάςεισ, χλωρίδα και πανίδα, προςτατευόμενεσ 
περιοχζσ. 

β. Αζρια, υγρά και ςτερεά απόβλθτα, όξινεσ απορροζσ. 

γ. Αιςκθτικι ρφπανςθ, κόρυβοσ, ςκόνθ, μζτρα αντιμετϊπιςθσ. 

δ. Ρεριβαλλοντικά προβλιματα απο τισ επιφανειακζσ εξορυκτικζσ εργαςίεσ βιομθχανι-
κϊν ορυκτϊν, μαρμάρων, αδρανϊν κακϊσ και επιφανειακϊν εκμεταλλεφςεων με-
ταλλείων, τισ αποκζςεισ ςτείρων υλικϊν από υπόγειεσ εκμεταλλεφςεισ ι ακόμθ και 
των τεχνικϊν ζργων. 

ε. Μζτρα αντιμετϊπιςθσ και μείωςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (ανακφκλωςθ 
και επεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων, απόκεςθ άγονων υλικϊν εντόσ παλαιϊν υπαί-
κριων ι υπόγειων εκςκαφϊν, εκμετάλλευςθ υποπροϊόντων, αποκατάςταςθ τοπίου 
με κατάλλθλεσ επεμβάςεισ). 

ςτ. Τιρθςθ τθσ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (ΜΡΕ). 

η. Λςχφουςα νομοκεςία και κανονιςμοί προσ αποφυγι τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλο-

ντοσ από τισ εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ (Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι νομοκεςία, 
ΚΜΛΕ). 
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Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4.1 Γνωρίηει τισ επιπτϊςεισ ςτο περι-
βάλλον από τισ εξορυκτικζσ δρα-
ςτθριότθτεσ, κακϊσ και τα μζτρα 
που πρζπει να λαμβάνονται για 
τον περιοριςμό τουσ, κακϊσ και 
τουσ τρόπουσ αποκατάςταςθσ 
του.  

- Αποκζτει τα ςτείρα προϊόντα μόνον ςτουσ 
προβλεπόμενουσ χϊρουσ απόκεςθσ.  

- Εκμεταλλεφεται κατά τον καλφτερο δυνατό 
τρόπο τισ εξοφλθκείςεσ περιοχζσ ωσ χϊρουσ 
απόκεςθσ ςτείρων.  

- Διακζτει τα ςτείρα προϊόντα για τθν παρα-
γωγι υποπροϊόντων, εφόςον αυτό είναι δυ-
νατό. 

- Αξιοποιεί τθ φυτικι γθ ςτθν αποκατάςταςθ 
των χϊρων επζμβαςθσ. 

- Φροντίηει για τθ διαβροχι των δρόμων προ-
ςπζλαςθσ προσ το ζργο. 

- Χρθςιμοποιεί κατάλλθλα αντιρρυπαντικά 
φίλτρα, όπου αυτό είναι δυνατό. 

- Αποφεφγει τθ ρφπανςθ των υδάτων τθσ πε-
ριοχισ. 

- Συγκεντρϊνει αποφεφγοντασ τθ ρφπανςθ τθσ 
περιοχισ με τα διάφορα απορρίμματα και 
απόβλθτα του ζργου. 

4.2 Γνωρίηει τθ ςχετικι νομοκεςία 
που διζπει τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ, κακϊσ και τισ υ-
ποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ, που 
απορρζουν από τθν ζγκριςθ των 
περιβαλλοντικϊν όρων τθσ ςυ-
γκεκριμζνθσ δράςθσ. 

- Γνωρίηει τθν υπάρχουςα νομοκεςία ςχετικά 
με το περιβάλλον. 

- Γνωρίηει και ενθμερϊνεται ςχετικά με τισ δι-
ατάξεισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ περιοχι και για τθ ςυγκεκρι-
μζνθ δράςθ. 

- Γνωρίηει τον Κ.Μ.Λ.Ε. και ό,τι προβλζπεται 
ςε αυτόν για το περιβάλλον. 
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5. ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΕΓΟΥ ΚΑΛ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ, ΒΑΣΛΚΕΣ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 60 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 40 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Βαςικζσ αρχζσ διαχείριςθσ, οργάνωςθσ και προγραμματιςμοφ ενόσ ζργου (πλιρθσ 
γνϊςθ του ςχεδιαςμοφ του ζργου και των φάςεων καταςκευισ, χρονοδιάγραμμα 
καταςκευισ των επί μζρουσ φάςεων και του πραδοτζου ζργου ι προιόντοσ, αξιολό-
γθςθ και αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και του διακζςιμου εξοπλιςμοφ, 
ζλεγχοσ τθσ καταλλθλότθτασ των χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν, ζλεγχοσ και βελτιςτο-
ποίθςθ του παραγωγικοφ ρυκμοφ, ζλεγχοσ και βελτιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ του 
παραγόμενου ζργου ι προιόντοσ). 

β. Βαςικζσ αρχζσ διοίκθςθσ ανκϊπινου δυναμικοφ (επιλογι προςωπικοφ, εκπαίδευςθ 
εργαηομζνων, αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ, αμοιβζσ και αναγνϊριςθ, εργατικι νομο-

κεςία, υγιεινι και αςφάλεια ςτθν εργαςία). 

γ. Βαςικζσ αρχζσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και ομαδικισ εργαςίασ και διαπραγ-
ματεφςεων. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

5.1 Γνωρίηει τισ χαρακτθριςτικζσ 
φάςεισ του ζργου, το χρονικό 
τουσ προγραμματιςμό, ενδεχο-
μζνωσ τισ τμθματικζσ παραδό-
ςεισ και τθν τελικι παράδοςθ 
του ζργου, κακϊσ και το ρυκμό 
παραγωγισ  ςφμφωνα με τισ α-
νάγκεσ. 

- Επιλζγει το κατάλλθλο προςωπικό. 

- Επιλζγει τον κατάλλθλο ςε μζγεκοσ και αξιο-
πιςτία εξοπλιςμό. 

- υκμίηει και ελζγχει τθν αλλθλουχία των φά-
ςεων εργαςιϊν. 
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5.1 Γνωρίηει τισ χαρακτθριςτικζσ φά-
ςεισ του ζργου, το χρονικό τουσ 
προγραμματιςμό, ενδεχομζνωσ 
τισ τμθματικζσ παραδόςεισ και 
τθν τελικι παράδοςθ του ζργου, 
κακϊσ και το ρυκμό παραγωγισ  
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ. 

(ςυνζχεια) 

- Επιδιϊκει τθν τιρθςθ των προκεςμιϊν ςτθν 
καταςκευι του ζργου ι τθν παράδοςθ των 
προϊόντων. 

- Τθρεί κακθμερινό αρχείο για τθν εξζλιξθ του 
ζργου. 

- Επιβλζπει και φροντίηει για τθν ποιότθτα των 
παραγόμενων προϊόντων. 

5.2 Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ δια-
χείριςθσ του ανκρϊπινου δυνα-
μικοφ.  

- Αξιολογεί τισ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ των 
εργαηομζνων. 

- Εκπαιδεφει τουσ εργαηόμενουσ. 

- Επεμβαίνει και επιλφει τυχόν εργαςιακζσ δι-
αφορζσ μεταξφ τουσ. 

- Ρροτείνει ςτουσ προϊςταμζνουσ του κίνθτρα 
για τουσ εργαηομζνουσ. 

- Φροντίηει για τθν υγιεινι και αςφάλεια των 
εργαηομζνων. 

5.3 Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ οργά-
νωςθσ και προγραμματιςμοφ τθσ 
παραγωγισ. 

- Οργανϊνει τισ ομάδεσ εργαςίασ ςε κακθμε-
ρινι βάςθ. 

- Επιλζγει και τοποκετεί τα ικανότερα άτομα 
ςτισ καίριεσ κζςεισ παραγωγισ. 

- Ρρογραμματίηει τισ εργαςίεσ και τισ διάφορεσ 
φάςεισ, ϊςτε να επιτυγχάνει το βζλτιςτο α-
ποτζλεςμα ςτθν παραγωγι. 
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6. ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΚΑΛ ΥΓΛΕΛΝΘ ΣΤΛΣ ΕΞΟΥΚΤΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 50 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 40 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Γνϊςθ του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (ΚΛΜΕ)  

β. Θ χριςθ των Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

γ. Εδικοί κανονιςμοί και διατάξεισ που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ διάφορων τεχνικϊν 
εργαςιϊν όπωσ περί πρόςδεςθσ και ανφψωςθσ φορτίων, περί ικριωμάτων, περί α-

νυψωτικϊν μθχανθμάτων κ.λ.π. 

δ. Βαςικζσ αρχζσ υγιεινισ και αςφάλειασ κακϊσ και πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ατυ-
χθμάτων. 

ε. Θ ςιμανςθ ςτα επιφανειακά και υπόγεια ζργα. 

η. Γνϊςθ των ςυςτθμάτων ενδοεπικοινωνίασ εξαςφάλιςθ εξόδων διαφυγισ. 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

6.1 Γνωρίηει τον Κ.Μ.Λ.Ε κακϊσ και 
τουσ λοιποφσ κανονιςμοφσ αςφα-
λοφσ εργαςίασ.  

- Τθρεί αυςτθρά τουσ κανονιςμοφσ αςφαλεί-
ασ. 

6.2 Γνωρίηει τα μζτρα και τισ μεκό-
δουσ προςταςίασ που πρζπει να 
λαμβάνονται για τθν αςφάλεια 
των εργαηομζνων και του ζργου. 

- Ραρζχει ςτουσ εργαηομζνουσ τα Μζςα Ατο-
μικισ Ρροςταςίασ (ΜΡΑ) και ελζγχει τθ χρι-
ςθ τουσ. 

- Εκτιμά τουσ κινδφνουσ ςτα μζτωπα εξόρυξθσ 
και δίνει τισ κατάλλθλεσ εντολζσ για τθν α-
ποφυγι τουσ. 
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6.2 Γνωρίηει τα μζτρα και τισ μεκό-
δουσ προςταςίασ που πρζπει να 
λαμβάνονται για τθν αςφάλεια 
των εργαηομζνων και του ζργου. 

(ςυνζχεια) 

- Ρροβαίνει κατά διαςτιματα ςτον ζλεγχο των 
περατωμζνων τμθμάτων του ζργου και λαμ-
βάνει τα κατάλλθλα μζτρα ςιμανςθσ, ϊςτε 
να μθν είναι προςπελάςιμα από τουσ εργα-
ηομζνουσ, ενθμερϊνοντάσ τουσ ςυγχρόνωσ. 

- Ραρζχει ςτουσ εργαηομζνουσ τα κατάλλθλα 
εργαλεία και τον εξοπλιςμό, ϊςτε να εκτε-
λοφν τθν κάκε εργαςία με αςφάλεια. 

6.3 Γνωρίηει τουσ ιδιαίτερουσ κινδφ-
νουσ που χαρακτθρίηουν τα εξο-
ρυκτικά ζργα και κυρίωσ τα υπό-
γεια. 

- Οργανϊνει ανά τακτά χρονικά διαςτιματα 
με τουσ υπεφκυνουσ του γραφείου αςφά-
λειασ εκπαιδευτικά προγράμματα για το 
προςωπικό. 

- Εκδίδει οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ. 

 

6.4 Γνωρίηει τουσ όρουσ υγιεινισ που 
πρζπει να εφαρμόηονται. 

- Μεριμνά για τθν κακαριότθτα των χϊρων 
εργαςίασ.  

- Φροντίηει για τισ εγκαταςτάςεισ και τθν καλι 
λειτουργία τουσ, απαραίτθτο ςτοιχείο για 
τθν προςωπικι υγιεινι των εργαηομζνων. 

6.5 Γνωρίηει τουσ τρόπουσ αντιμετϊ-
πιςθσ ατυχθμάτων,  κακϊσ και τισ 
παρεχόμενεσ  Ρρϊτεσ Βοικειεσ 
ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. 

- Φροντίηει για τθν φπαρξθ ςτο χϊρο του ζρ-
γου του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ Ρρϊτων 
Βοθκειϊν, κακϊσ και του απαραίτθτου υγει-
ονομικοφ υλικοφ. 

- Οργανϊνει τθν απαραίτθτθ ομάδα αςφαλεί-
ασ, φροντίηει για τθν εκπαίδευςθ και τον ε-
ξοπλιςμό τθσ.  
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7. ΒΑΣΛΚΕΣ ΓΝΩΣΕΛΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 40 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 30 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Θ ζννοια τθσ ποιότθτασ 

β. Δειγματολθψία και ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ. 

γ. Συςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ προϊόντων και διεργαςιϊν, ιδιαίτερα αυτϊν που 
ζχουν ςχζςθ με τισ εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και εκείνων που αφοροφν το 
περιβάλλον και τθν υγιεινι και αςφάλεια (ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000). 

δ. Βαςικζσ αρχζσ και πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ – πιςτοποίθςθσ.  
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

7.1 Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ διαχεί-
ριςθσ ποιότθτασ προϊόντων και δι-
εργαςιϊν. 

- Συμμορφϊνεται προσ το ιςχφον ςφςτθμα 
ποιότθτασ και τουσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ 
εταιρείασ. 

- Τθρεί το εγχειρίδιο ποιότθτασ (ΕΡ). 

- Επιλζγει και χρθςιμοποιεί υλικά και εξοπλι-
ςμό, ςφμφωνα με τισ απαιτοφμενεσ προδια-
γραφζσ. 

7.2 Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ και τα 
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
– πιςτοποίθςθσ.  

- Συμμορφϊνεται προσ το ιςχφον ςφςτθμα 
ποιότθτασ και τουσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ 
εταιρείασ. 

- Τθρεί το εγχειρίδιο ποιότθτασ (ΕΡ). 

- Τθρεί και ενθμερϊνει τα απαιτοφμενα και 
προβλεπόμενα, από το ςφςτθμα διαχείριςθσ 
ποιότθτασ τθσ εταιρείασ, αρχεία. 
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vi. Χειριςμόσ Μονάδων Ραραγωγισ Ρετρελαιοειδϊν 

Κεματικζσ Ενότθτεσ και Υποενότθτεσ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων: 

1. ΥΓΕΛΑ, ΑΣΦΑΛΕΛΑ & ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

Α. Ελλθνικι νομοκεςία διυλιςτθρίων, εκνικά και διεκνι πρότυπα τθσ βιο-
μθχανίασ πετρελαίου.  

Β. Αςφαλισ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ και ζργων ανα-

βάκμιςθσ – Άδειεσ & διαδικαςίεσ εργαςίασ. 
Γ. Αρχζσ αςφαλοφσ λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ – Διαδικαςίεσ & 

πρακτικζσ 
Δ. Ρρϊτεσ βοικειεσ - Μεταφορά και φροντίδα τραυματιϊν. 
Ε. Ενεργθτικι & πακθτικι πυροπροςταςία - Μζςα και μζκοδοι πυρόςβε-

ςθσ. 
ΣΤ. Σενάρια ατυχθμάτων και τρόποι αντιμετϊπιςθσ. Βιομθχανικά Ατυχιμα-

τα Μεγάλθσ Ζκταςθσ. 

2. ΔΛΕΓΑΣΛΕΣ 

Α. Βαςικζσ ζννοιεσ Φυςικισ & Χθμείασ.  
Β. Τα είδθ των πετρελαιοειδϊν και οι βαςικζσ ιδιότθτζσ τουσ. 
Γ. Διαγράμματα εγκαταςτάςεων – Είδθ και ςυμβολιςμόσ. 
Δ. Φυςικζσ διεργαςίεσ πετρελαίου – Ραράμετροι λειτουργίασ και προϊό-

ντα. 
Ε. Χθμικζσ διεργαςίεσ πετρελαίου – είδθ, παράμετροι λειτουργίασ και 

προϊόντα. 

3. ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

Α. Στακερόσ Εξοπλιςμόσ.  

Β. Στρεπτόσ Εξοπλιςμόσ. 
Γ. Συςτιματα Ελζγχου. 

4. ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ & ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

Α. Συναιςκθματικι νοθμοςφνθ.  
Β. Αξιολόγθςθ & παρακίνθςθ (motivation) προςωπικοφ. 
Γ. Μεκοδολογία εκπαίδευςθσ προςωπικοφ. 
Δ. Διαχείριςθ ςυγκροφςεων. 
Ε. Οικονομικά διυλιςτθρίου. 
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1. ΥΓΕΛΑ, ΑΣΦΑΛΕΛΑ & ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

1.Α Ελλθνικι νομοκεςία διυλιςτθρίων, εκνικά και διεκνι πρότυπα τθσ βιομθχανίασ 
πετρελαίου. 

 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 12 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 12 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Νομοκεςία διυλιςτθρίων και εταιρειϊν εμπορίασ (π.χ. Υ.Α.34458/90, βαςικζσ ενότθ-
τεσ και προδιαγραφζσ) 

β. Κϊδικεσ American Petroleum Institute (π.χ. ςκοπόσ, δομι, χριςθ αυτϊν, παραδείγ-
ματα) 

γ. Διεκνείσ κϊδικεσ ναυτιλίασ (π.χ. ISGOTT, OCIMF, MARPOL, ISPS) 

δ. Βζλτιςτεσ εταιρικζσ πρακτικζσ (π.χ. ExxonMobil, Chevron κλπ.) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1Α.1 Γνωρίηει τα βαςικά νομοκετιμα-
τα περί διυλιςτθρίων και το πε-
ριεχόμενό τουσ (αρχζσ). 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει τον τίτλο του νομο-
κετιματοσ με το βαςικό περιεχόμενό του (ε-
ρωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 

1Α.2 Αντιλαμβάνεται τθν εφαρμογι 
τθσ νομοκεςίασ ςτο ςχεδιαςμό 
και τθ λειτουργία τθσ πετρελαιϊ-
κισ βιομθχανίασ. 

- Μπορεί να εφαρμόςει τισ αρχζσ τθσ νομοκε-
ςίασ ςε κεωρθτικά παραδείγματα (εργαςία- 
αςκήςεισ). 

1Α.3 Γνωρίηει τα πλζον διαδεδομζνα 
εκνικά & διεκνι πρότυπα τθσ 
βιομθχανίασ πετρελαίου. 

- Μπορεί να φζρει ςυγκεκριμζνα παραδείγμα-
τα προτφπων, του περιεχομζνου και τθσ ε-
φαρμογισ τουσ (εργαςία). 
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1.Β Αςφαλισ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ και ζργων αναβάκμιςθσ – 
Άδειεσ & διαδικαςίεσ εργαςίασ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 20 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 12 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 8 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Άδειεσ εργαςίασ (π.χ. είδθ και εφαρμογζσ, επιλογι μζτρων αςφαλείασ,  ςκοπόσ και 
διαδικαςία ζκδοςθσ, παραδείγματα) 

β. Μζτρθςθ αερίων (π.χ. ηϊνθ αναφλεξιμότθτασ- εκρθκτικότθτασ, αρχζσ οργάνων μζ-
τρθςθσ, όρια και εφαρμογζσ) 

γ. Μζςα ατομικισ προςταςίασ (π.χ. μζςα προςταςίασ κεφαλισ, ςϊματοσ, άκρων, όρα-
ςθσ, ακοισ, αναπνοισ, ζναντι πτϊςθσ) 

δ. Ζλεγχοι αςφαλοφσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςτο πεδίο (μεκοδολογία και βαςικά ςθμεία) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1Β.1 Γνωρίηει και να εφαρμόηει τθ 
διαδικαςία ζκδοςθσ βαςικϊν 
αδειϊν εργαςίασ (κερμζσ- ψυ-
χρζσ). 

- Γνωρίηει τθ διαδοχι των βαςικϊν βθμάτων 
για τθν ζκδοςθ μιασ άδειασ εργαςίασ (ερωτή-
ςεισ αντιςτοίχιςησ) 

- Γνωρίηει τα κριτιρια κατθγοριοποίθςθσ μιασ 
άδειασ ςε «ψυχρισ» ι «κερμισ» εργαςίασ (ε-
ρωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ). 

1Β.2 Γνωρίηει και εφαρμόηει τθν δια-
δικαςία ζκδοςθσ ςυμπλθρωμα-
τικϊν αδειϊν εργαςίασ (περιο-
ριςμζνου χϊρου-  εκςκαφισ- 
ραδιενεργισ πθγισ). 

- Γνωρίηει τισ περιπτϊςεισ που απαιτοφν τθν 
ζκδοςθ ςυμπλθρωματικϊν αδειϊν εργαςίασ 
(ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ) 

- Γνωρίηει τθ διαδοχι των βαςικϊν βθμάτων 
για τθν ζκδοςθ μιασ ςυμπλθρωματικισ άδειασ 
εργαςίασ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 
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1Β.3 Γνωρίηει και εφαρμόηει τθν δια-
δικαςία θλεκτρολογικισ απομό-
νωςθσ (tag-out / tag-in). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ 
νομοκεςίασ ΥΑΕ (ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλο-
γήσ). 

1Β.4 Γνωρίηει και να επιλζγει τισ βα-
ςικά μζτρα αςφαλείασ για τισ 
ςυχνότερεσ κατθγορίεσ εργα-
ςιϊν (π.χ. κοπι-κόλλθςθ αγω-
γϊν, εργαςίεσ ςε φψοσ, ςυντι-
ρθςθ ςτρεπτοφ εξοπλιςμοφ). 

- Μπορεί να επιλζξει τουσ απαιτοφμενουσ τφ-
πουσ αδειϊν και τα απαραίτθτα μζτρα αςφα-
λείασ για βαςικζσ (generic) εργαςίεσ (εργαςία- 
casestudy). 

1Β.5 Γνωρίηει και εφαρμόηει τθν κεω-
ρία και πρακτικι πραγματοποί-
θςθσ μετριςεων ευφλζκτων& 
τοξικϊν αερίων και οξυγόνου. 

- Γνωρίηει τθ διαδοχι των βαςικϊν βθμάτων 
για τθ μζτρθςθ αερίων (ερωτήςεισ αντιςτοίχι-
ςησ) 

- Μπορεί να πραγματοποιιςει μζτρθςθ αερίων 
(ςε ςυνθήκεσ προςομοίωςησ και ςτο πεδίοη). 

1Β.6 Γνωρίηει τα βαςικά Μζςα Ατομι-
κισ Ρροςταςίασ, τισ προδιαγρα-
φζσ και κάνει κατάλλθλθ επιλο-
γι και ορκι χριςθ αυτϊν. 

- Μπορεί να επιλζξει τα απαιτοφμενα Μ.Α.Ρ. 
για βαςικζσ (generic) εργαςίεσ (εργαςία- cas-
estudy). 

1Β.7 Γνωρίηει πωσ να πραγματοποιεί 
ελζγχουσ για τθν τιρθςθ των 
προβλεπόμενων ςτθν άδεια (-εσ) 
μζτρων αςφαλείασ. 

- Μπορεί να πραγματοποιιςει ελζγχουσ τιρθ-
ςθσ των μζτρων ΥΑΕ (ςτο πεδίο)  

- Μπορεί να αναγνωρίςει βαςικζσ παραλείψεισ 
μζτρων ΥΑΕ ςε οπτικοακουςτικό υλικό εργα-
ςία- casestudy). 
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1.Γ Αρχζσ αςφαλοφσ λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ – Διαδικαςίεσ & πρακτικζσ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 14 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 6 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 8 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Οδθγίεσ λειτουργίασ, διαδικαςίεσ και εγχειρίδια 

β. Πρια ςχεδιαςμοφ- αςφαλοφσ λειτουργίασ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1Γ.1 Γνωρίηει τισ ζννοιεσ: όρια ςχεδι-
αςμοφ (designlimits) και κατα-
ςκευαςτικζσ προδιαγραφζσ με-
μονωμζνου εξοπλιςμοφ & μονά-
δων. 

- Κατανοεί τθν ζννοια και τισ διαφορζσ των πα-
ραμζτρων λειτουργίασ και ςχεδιαςμοφ (ερω-
τήςεισ αντιςτοίχιςησ & πολλαπλήσ επιλογήσ). 

1Γ.2 Γνωρίηει τα εγχειρίδια λειτουρ-
γίασ & ςυντιρθςθσ και τθν χρι-
ςθ αυτϊν. 

- Γνωρίηει τα βαςικά (generic) περιεχόμενα και 
τθν χρθςιμότθτα των εγχειριδίων λειτουργίασ 
& ςυντιρθςθσ (casestudy). 

1Γ.3 Γνωρίηει τθν ζννοια και τθ χρθ-
ςιμότθτα που ζχουν οι διαδικα-
ςίεσ λειτουργίασ. 

- Γνωρίηει τα βαςικά (generic) περιεχόμενα και 
τθ χρθςιμότθτα των διαδικαςιϊν λειτουργίασ 
(casestudy). 

1Γ.4 Γνωρίηει τισ ζννοιεσ: Διαδικαςίεσ 
εκκίνθςθσ & κράτθςθσ μονάδων 
και τθ ςθμαςία αυτϊν.  

- Γνωρίηει τα βαςικά (generic) περιεχόμενα και 
τθ χρθςιμότθτα των διαδικαςιϊν εκκίνθςθσ -
κράτθςθσ κακϊσ και τισ διαφορζσ αυτϊν από 
τισ διαδικαςίεσ λειτουργίασ (casestudy). 



Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ: Β43Ξ46Ψ842-5ΝΡ) του ΣΕΕ για ςυμμετοχή ςτη δράςη «Κατάρτιςη, με επι-
χορήγηςη (training voucher), ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Β’ τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» 

                     
 

167 

1Γ.5 Γνωρίηει τισ ζννοιεσ: Διαδικαςίεσ 
επείγουςασ κράτθςθσ & ζκτα-
κτθσ ανάγκθσ και τθ ςθμαςία 
αυτϊν 

- Γνωρίηει τα βαςικά (generic) είδθ των διαδι-
καςιϊν επείγουςασ κράτθςθσ & ζκτακτθσ α-
νάγκθσ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ & πολλα-
πλήσ επιλογήσ) 

- Αντιλαμβάνεται τθν ζννοια και τθ ςθμαςία 
τθσ διαδικαςίασ επείγουςασ κράτθςθσ (cas-
estudy.) 

1Γ.6 Γνωρίηει τθν ζννοια τθσ «ζγκρι-
ςθσ απόκλιςθσ» και τθ διαδικα-
ςία ζγκριςθσ τθσ. 

- Αντιλαμβάνεται τθν ζννοια και τθ ςθμαςία 
τθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ απόκλιςθσ (cas-
estudy). 

1Γ.7 Αντιλαμβάνεται τθν αξία τθσ α-
ναφοράσ & τθσ διερεφνθςθσ των 
ςυμβάντων &παρ’ολίγον ςυμ-
βάντων και εφαρμόηει τισ αντί-
ςτοιχεσ μεκοδολογίεσ. 

- Αντιλαμβάνεται τθν ζννοια και τθ ςθμαςία 
τθσ διαδικαςίασ αναφοράσ ςυμβάντων (cas-
estudy) 

- Γνωρίηει τα βαςικά είδθ μεκόδων διερεφνθ-
ςθσ ςυμβάντων και τα βιματά τουσ (ερωτή-
ςεισ αντιςτοίχιςησ & πολλαπλήσ επιλογήσ). 

1Γ.8 Γνωρίηει τα βαςικά ςτάδια τθσ 
διαδικαςίασ αλλαγισ βάρδιασ 
και τθν ςθμαςία αυτϊν (ειδικά 
τθσ ενθμζρωςθσ). 

- Γνωρίηει τθν βαςικι ζννοια τθσ «αλλαγισ 
βάρδιασ» και των πρακτικϊν βθμάτων αυτισ 
(ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ &πολλαπλήσ επιλο-
γήσ). 
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1.Δ Ρρϊτεσ βοικειεσ - Μεταφορά και φροντίδα τραυματιϊν 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 22 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 6 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 16 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Συμπτϊματα και αντιμετϊπιςθ ςοκ, κερμοπλθξίασ/ κρυοπλθξίασ, τραυμάτων, εγκαυμάτων, 
θλεκτροπλθξίασ, αιμοραγγίασ, καταγμάτων, τεχνθτι αναπνοι, καρδιοαναπνευςτικι ανά-
νθψθ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1Δ.1 Γνωρίηει τισ πρϊτεσ βοικειεσ ςε 
περίπτωςθ εγκαυμάτων (λόγω 
ψφχουσ, χθμικϊν, κερμότθτασ). 

- Ξζρει να αναγνωρίηει τα είδθ των εγκαυμάτων 
και να εφαρμόηει τισ πρϊτεσ βοικειεσ αντιμε-
τϊπιςισ τουσ (αςκήςεισ προςομοίωςησ). 

1Δ.2 Γνωρίηει τθν τεχνικι καρδιοανα-
πνευςτικισ ανάνθψθσ (CPR) με-
τά και άνευ ειδικοφ εξοπλιςμοφ. 

- Γνωρίηει τα ςυμπτϊματα που απαιτοφν ε-
φαρμογι CPR και εφαρμόηει τισ αντίςτοιχεσ 
τεχνικζσ (αςκήςεισ προςομοίωςησ). 

1Δ.3 Γνωρίηει τισ μεκόδουσ και τον 
εξοπλιςμό μεταφοράσ τραυμα-
τιϊν. 

- Ξζρει να αξιολογεί τισ περιπτϊςεισ που απαι-
τοφν τθ χριςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ (φορεία) 
και τον τρόπο χριςθσ αυτϊν (αςκήςεισ προ-
ςομοίωςησ). 

1Δ.4 Γνωρίηει βαςικζσ τεχνικζσ επίδε-
ςθσ τραυμάτων και καταγμάτων. 

- Ξζρει να αναγνωρίηει τα είδθ των τραυμάτων/ 
καταγμάτων και να εφαρμόηει τισ πρϊτεσ 
βοικειεσ αντιμετϊπιςισ τουσ (αςκήςεισ προ-
ςομοίωςησ). 
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1.Ε Ενεργθτικι & πακθτικι πυροπροςταςία - Μζςα και μζκοδοι πυρόςβεςθσ 

Γενικά Στοιχεία 

Α/Α Ενότθτασ 1.v 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 22 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 6 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 16 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Το τρίγωνο τθσ φωτιάσ (καφςιμο, οξυγόνο, ανάφλεξθ) 

β. Αίτια ανάφλεξθσ (γυμνι φλόγα, θλεκτρικοί ςπινκιρεσ, κερμζσ επιφάνειεσ, αυτανά-
φλεξθ οξείδωςθ) 

γ. Τφποι καυςίμων και μζςα πυρόςβεςθσ (A, B, C, D) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1Ε.1 Γνωρίηει τθ βαςικι κεωρία (χθ-
μεία και φυςικι) ςχετικά με τθν 
φωτιά και τθν ζκρθξθ.   

- Γνωρίηει το «τρίγωνο τθσ φωτιάσ», τα όρια 
αναφλεξιμότθτασ και εκρθκτικότθτασ, τα είδθ 
των πυρκαγιϊν (π.χ. jetfire, poolfire) και ε-
κριξεων (π.χ. vaporcloudexplosion, BLEVE), 
τισ προχποκζςεισ και τισ επιπτϊςεισ αυτϊν 
(ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ, πολλαπλήσ επιλο-
γήσ, εργαςίεσ- casestudies) 

1Ε.2 Γνωρίηει τισ διάφορεσ μεκόδουσ 
και τον εξοπλιςμό πυρόςβεςθσ 
και να τισ εφαρμόηει αναλόγωσ 
του είδουσ και τθσ ζκταςθσ του 
περιςτατικοφ. 

- Γνωρίηει να διακρίνει τθν κατάλλθλθ μζκοδο 
πυρόςβεςθσ ανάλογα με το μζγεκοσ του πε-
ριςτατικοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ) 

- Επιλζγει το κατάλλθλο μζςο πυρόςβεςθσ 
(π.χ. αφρό, ξθρι ςκόνθ, διοξείδιο του άνκρα-
κα) αναλόγωσ του ςθμείου τθσ φωτιάσ και 
του καιγόμενου υλικοφ (π.χ. θλεκτρολογικόσ 
εξοπλιςμόσ, υδρογονάνκρακεσ) και εφαρμό-
ηει τισ ςωςτζσ τεχνικζσ χριςθσ του (ερωτήςεισ 
αντιςτοίχιςησ, αςκήςεισ προςομοίωςησ). 
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1Ε.3 Γνωρίηει τθν χριςθ του ατομικοφ 
προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ, 
κακϊσ και των μεκόδων και του 
εξοπλιςμοφ διάςωςθσ 

- Επιλζγει τα κατάλλθλα Μ.Α.Ρ. (π.χ. πυρίμαχθ 
ςτολι, αναπνευςτικι ςυςκευι) αναλόγωσ 
του ςθμείου τθσ φωτιάσ και του καιγόμενου 
υλικοφ (π.χ. θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ, υ-
δρογονάνκρακεσ) και εφαρμόηει τισ ςωςτζσ 
τεχνικζσ χριςθσ του (ερωτήςεισ αντιςτοίχι-
ςησ, αςκήςεισ προςομοίωςησ) 

- Γνωρίηει τθ χριςθ του εξοπλιςμοφ και τισ με-
κόδουσ διάςωςθσ αναλόγωσ του είδουσ του 
περιςτατικοφ (π.χ. περιοριςμζνοσ χϊροσ, νζ-
φοσ τοξικϊν αερίων) και τισ εφαρμόηει ανα-
λόγωσ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ, αςκήςεισ 
προςομοίωςησ). 
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1.ΣΤ Σενάρια ατυχθμάτων και τρόποι αντιμετϊπιςθσ. Βιομθχανικά Ατυχιματα Μεγά-
λθσ Ζκταςθσ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 14 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 7 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 7 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Νομοκεςία-  οδθγίεσ, προζλευςθ και ςκοπόσ 

β. Επικίνδυνεσ ουςίεσ, πολιτικι πρόλθψθσ/ μελζτθ αςφαλείασ, ςχζδια ζκτακτθσ ανά-
γκθσ 

γ. Ραραδείγματα & επιπτϊςεισ, βαςικά ςτοιχεία ςχεδίων ζκτακτθσ ανάγκθσ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1ΣΤ.1 Γνωρίηει τθν ζννοια του Β.Α.Μ.Ε. 
και τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ 
ςχετικισ νομοκεςίασ (οδθγία 
SEVEZO). 

- Κατανοεί τθν ζννοια του Β.Α.Μ.Ε. και τισ βα-
ςικζσ απαιτιςεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ (ε-
ρωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ). 

1ΣΤ.2 Αντιλαμβάνεται τισ προχποκζ-
ςεισ εκδιλωςθσ Β.Α.Μ.Ε. και τισ 
βραχυπρόκεςμεσ και μακρο-
πρόκεςμεσ  οικονομικζσ, κοινω-
νικζσ και νομικζσ ςυνζπειζσ 
τουσ. 

- Κατανοεί τισ αντίςτοιχεσ ζννοιεσ από αντί-
ςτοιχεσ μελζτεσ περιπτϊςεων (π.χ. Bhobal, 
Chernobyl) και μπορεί να τισ καταγράψει (ερ-
γαςία –casestudy). 

1ΣΤ.3 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ αρ-
χζσ ανταπόκριςθσ ςε βιομθχανι-
κά ατυχιματα από πλευράσ λει-
τουργικϊν ενεργειϊν. 

- Γνωρίηει τισ βαςικζσ ενζργειεσ ςε αντίςτοιχεσ 
(generic) περιπτϊςεισ βιομθχανικϊν ςυμβά-
ντων (π.χ. διαρροι αερίου ι υγροφ, φωτιά, 
απϊλεια βοθκθτικϊν παροχϊν) ςτουσ χϊρουσ 
των μονάδων παραγωγισ (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ και ςωςτοφ-λάθουσ, εργαςίεσ cas-
estudies). 

 



Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ: Β43Ξ46Ψ842-5ΝΡ) του ΣΕΕ για ςυμμετοχή ςτη δράςη «Κατάρτιςη, με επι-
χορήγηςη (training voucher), ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Β’ τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» 

                     
 

172 

2. ΔΛΕΓΑΣΛΕΣ 

2.Α Βαςικζσ ζννοιεσ Φυςικισ &Χθμείασ.  

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 12 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 12 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Φλθ (π.χ. Δομι τθσ φλθσ, Καταςτάςεισ τθσ φλθσ, Ρυκνότθτα) 

β. Μθχανικι (π.χ. Δφναμθ, Κίνθςθ, Ζργο, Ενζργεια) 

γ. ευςτά (π.χ. Λδιότθτεσ των ρευςτϊν, πίεςθ και ςυςκευζσ μζτρθςθσ αυτισ) 

δ. Κερμότθτα & κερμοκραςία (π.χ. μζτρθςθ, μεταφορά, διαςτολι/ ςυςτολι) 

ε. Θλεκτριςμόσ (π.χ. φορτία, ρεφμα, γαλβανικά ςτοιχεία) 

ςτ. Χθμεία (π.χ. μίγματα- ενϊςεισ- ςτοιχεία,  ςφμβολα, είδθ ενϊςεων, διαλφματα, κατά-

λυςθ, υδρογονάνκρακεσ, αλκοόλεσ, πολυμερι) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Α.1 Γνωρίηει βαςικζσ ζννοιεσ των 
φυςικϊν μεγεκϊν (π.χ. πίεςθ, 
κερμοκραςία), τουσ οριςμοφσ 
και τισ μονάδεσ μζτρθςθσ αυ-
τϊν. 

- Γνωρίηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τουσ ορι-
ςμοφσ (ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ). 

2Α.2 Γνωρίηει τα είδθ των φυςικϊν 
καταςτάςεων τθσ φλθσ και τισ 
αρχζσ μετατροπισ τουσ. 

- Γνωρίηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τουσ ορι-
ςμοφσ (ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ). 

2Α.3 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ ενζρ-
γειασ (π.χ. κερμικι, θλεκτρικι), 
τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ ενζρ-
γειασ και τισ πρακτικζσ εφαρμο-
γζσ αυτϊν (παραγωγι ζργου). 

- Γνωρίηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τουσ ορι-
ςμοφσ (ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ). 

- Γνωρίηει τα είδθ μεταφοράσ κερμότθτασ (π.χ. 
αγωγι, ςυναγωγι) και τισ πρακτικζσ εφαρμο-
γζσ αυτϊν (εργαςίεσ –casestudies). 
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2Α.4 Γνωρίηει τισ πρακτικζσ εφαρμο-
γζσ των φυςικϊν παραμζτρων 
ςτισ διεργαςίεσ . 

- Αντιλαμβάνεται τθν εφαρμογι των εννοιϊν 
αυτϊν ςτισ διχλιςτθριακζσ διεργαςίεσ (εργα-
ςίεσ –casestudies). 

2Α.5 Γνωρίηει τθ διαφορά μεταξφ ορ-
γανικϊν και ανόργανων ενϊςε-
ων και των βαςικϊν επιμζρουσ 
κατθγοριϊν (οξζα, βάςεισ, άλα-
τα, υδρογονάνκρακεσ, εςτζρεσ, 
αικζρεσ κλπ.). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει χθ-
μικζσ ενϊςεισ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 

2Α.6 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ (π.χ. ε-
ξουδετζρωςθ, καφςθ, οξείδωςθ) 
και ζννοιεσ (π.χ. ςτοιχειομετρία, 
ιςορροπία) των χθμικϊν αντι-
δράςεων . 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει χθ-
μικζσ αντιδράςεισ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 

- Μπορεί να λφςει απλζσ αςκιςεισ ςτοιχειομε-
τρίασ. 

2Α.7 Αντιλαμβάνεται τισ ζννοιεσ τθσ 
κατάλυςθσ και τθσ χθμικισ κινθ-
τικισ (ειδικά τθσ επίδραςθσ τθσ 
κερμοκραςίασ) και να αναγνω-
ρίςει βαςικζσ εφαρμογζσ ςτο δι-
υλιςτιριο. 

- Μπορεί να καταλάβει τον τρόπο λειτουργίασ 
των καταλυτϊν (εργαςία –casestudy). 

- Μπορεί να καταλάβει το είδοσ και τον τρόπο 
επίδραςθσ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ πίεςθσ 
ςτθ χθμικι κινθτικι μιασ αντίδραςθσ (ερωτή-
ςεισ ςωςτό-λάθοσ, εργαςία –casestudy). 
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2.Β Τα είδθ των πετρελαιοειδϊν και οι βαςικζσ ιδιότθτζσ τουσ. 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 14 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 6 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 8 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Κλαςματικι απόςταξθ και παράγωγα αυτισ βάςει «ςθμείου ηζςεωσ» (π.χ. υγραζρια, 
βενηίνθ, κεροηίνθ, ντιηελ, υπολειμματικά καφςιμα) 

β. Βαςικζσ ιδιότθτεσ κατ’ αντιςτοιχία με τθν εφαρμογι (π.χ. RON/MON, αρικμόσ κετα-
νίου, ςθμείο ανάφλεξθσ, ειδικό βάροσ, περιεκτικότθτα ςε κείο, χρϊμα, διαβρωτικό-
τθτα, περιεκτικότθτα ςε νερό κτλ.) 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Β.1 Γνωρίηει τισ κατθγορίεσ των πε-
τρελαιοειδϊν (0, Λ, ΛΛ, ΛΛΛ) και τισ 
βαςικζσ περιπτϊςεισ αυτϊν (π.χ. 
βενηίνθ, κθροηίνθ κ.λπ.). 

- Γνωρίηει τα κριτιρια διάκριςθσ των επιμζρουσ 
κατθγοριϊν (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 

- Μπορεί να κατθγοριοποιιςει τα βαςικά είδθ 
πετρελαιοειδϊν ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ (ε-
ρωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 

2Β.2 Γνωρίηει τισ βαςικζσ ιδιότθτεσ 
των πετρελαιοειδϊν (π.χ. τοξικό-
τθτα, ευφλεκτότθτα, τάςθ α-
τμϊν, αρχικό & τελικό ςθμείο 
βραςμοφ κλπ.) και τθν επίδραςθ 
αυτϊν ςτθν αςφαλι τουσ δια-
χείριςθ. 

- Γνωρίηει τισ βαςικζσ ιδιότθτεσ των πετρελαιο-
ειδϊν (ερωτήςεισ ςωςτό- λάθοσ). 

- Μπορεί να παρακζςει παραδείγματα ιδιοτι-
των ςε αντιςτοίχιςθ με ςυγκεκριμζνα κλάςμα-
τα και τθ ςθμαςία αυτϊν (εργαςία- 
casestudy). 
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2Β.3 Γνωρίηει  τισ βαςικζσ προδια-
γραφζσ των προϊόντων πετρε-
λαίου και των αναλφςεων που 
ςχετίηονται με αυτζσ. 

- Μπορεί να παρακζςει παραδείγματα προδια-
γραφϊν ςε αντιςτοίχιςθ με ςυγκεκριμζνα 
προϊόντα και τθ ςθμαςία αυτϊν (εργαςία- 
casestudy). 

- Μπορεί να αντιλθφκεί τθ ςθμαςία των βαςι-
κϊν χθμικϊν αναλφςεων (π.χ. ειδικό βάροσ, 
ςθμείο ανάφλεξθσ, περιεκτικότθτα ςε κείο) 
και να πραγματοποιιςει κάποιεσ από αυτζσ 
(άςκηςη ςτο εργαςτήριο) 
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2.Γ Διαγράμματα εγκαταςτάςεων – Είδθ και ςυμβολιςμόσ. 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 12 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 12 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Είδθ διαγραμμάτων αναλόγωσ ςκοποφ (π.χ. διάγραμμα ροισ, διεργαςίασ και οργά-
νων, ςωλθνουργικό, ιςομετρικό) 

β. Σφμβολα και ςυντμιςεισ, ςχθματικι αναπαράςταςθ, ςφμβολα εξοπλιςμοφ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Γ.1 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ δια-
γραμμάτων (π.χ. ροισ, διεργα-
ςιϊν και οργάνων) και τισ δια-
φορζσ αυτϊν. 

- Μπορεί να διακρίνει μεταξφ παραδειγμάτων 
διαγραμμάτων διαφορετικοφ είδουσ (αςκή-
ςεισ- casestudy). 

2Γ.2 Αναγνωρίςει τα ςφμβολα του 
εξοπλιςμοφ (π.χ. αντλίεσ, εναλ-
λάκτεσ) επί των διαγραμμάτων. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τον ςυμβολιηόμενο 
εξοπλιςμό επί των διαγραμμάτων (αςκήςεισ- 
casestudy). 

2Γ.3 Μπορεί να αντιλθφκεί τον ςυμ-
βολιςμό διατάξεων παρακολοφ-
κθςθσ, καταγραφισ και ελζγχου 
(controlloops) βαςικϊν παραμζ-
τρων επί των διαγραμμάτων. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα controlloops επί 
των διαγραμμάτων (αςκήςεισ- casestudy). 

- Μπορεί να διακρίνει μεταξφ διαφορετικϊν 
ειδϊν loops (π.χ. πίεςθσ, κερμοκραςίασ, τοπι-
κά ι απομακρυςμζνα) επί των διαγραμμάτων 
(αςκήςεισ- casestudy). 
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2Γ.4 Μπορεί να βρει βαςικζσ πλθρο-
φορίεσ των διαγραμμάτων (π.χ. 
παραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ του 
εξοπλιςμοφ, υπόμνθμα, ςθ-
μειϊςεισ, αρικμόσ ανακεϊρθ-
ςθσ) και τθ ςφνδεςι τουσ με άλ-
λα ςχζδια- ζγγραφα (π.χ. λίςτα 
γραμμϊν, φφλλο προδιαγραφϊν 
εξοπλιςμοφ). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ βαςικζσ πλθρο-
φορίεσ επί των διαγραμμάτων (αςκήςεισ- cas-
estudy). 

2Γ.5 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ του 
ςτατικοφ εξοπλιςμοφ (π.χ. πφρ-
γοι, δοχεία, φοφρνοι, εναλλά-
κτεσ) και το ρόλο αυτϊν. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τον ςτατικό εξοπλι-
ςμό από ςχζδια και φωτογραφίεσ και να αντι-
λθφκεί το βαςικό του ρόλο (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ). 

2Γ.6 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ του ςω-
λθνουργικοφ εξοπλιςμοφ (π.χ. 
αγωγοί, βαλβίδεσ, ανεπίςτροφα) 
και τον ρόλο αυτϊν. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τον ςωλθνουργικό 
εξοπλιςμό από ςχζδια και φωτογραφίεσ και 
να αντιλθφκεί τον βαςικό του ρόλο (ερωτή-
ςεισ αντιςτοίχιςησ). 

2Γ.7 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ του 
ςτρεπτοφ εξοπλιςμοφ (π.χ. α-
ντλίεσ, ςυμπιεςτζσ, αεροψυγεία) 
και το ρόλο αυτϊν. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει το ςτρεπτό εξοπλι-
ςμό από ςχζδια και φωτογραφίεσ και να αντι-
λθφκεί τον βαςικό του ρόλο (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ). 

2Γ.8 Γνωρίηει τα είδθ των βαςικϊν 
οργάνων μζτρθςθσ (π.χ. κερμο-
ςτοιχεία, μανόμετρα) και ελζγ-
χου- ρφκμιςθσ (π.χ. βάνεσ ελζγ-
χου) παραμζτρων.  

- Μπορεί να αναγνωρίςει τον ςχετικό εξοπλι-
ςμό από ςχζδια και φωτογραφίεσ και να αντι-
λθφκεί το βαςικό του ρόλο (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ). 
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2.Δ Φυςικζσ διεργαςίεσ πετρελαίου – Ραράμετροι λειτουργίασ και προϊόντα. 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 28 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 12 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 16 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Απόςταξθ (π.χ. αρχζσ, τμθματικι απόςταξθ, κλαςματικι απόςταξθ, ατμοςφαιρικι/ 
κενοφ) 

β. Απορρόφθςθ (π.χ. αρχζσ, εφαρμογζσ- παραδείγματα, βαςικόσ εξοπλιςμόσ) 

γ. Εκχφλιςθ (π.χ. νόμοι, διαλυτικό μζςο, εφαρμογζσ- παραδείγματα, βαςικόσ εξοπλι-
ςμόσ) 

δ. Ρροςρόφθςθ (π.χ. αρχζσ, προςροφθτικά μζςα, εφαρμογζσ- παραδείγματα, βαςικόσ 
εξοπλιςμόσ) 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Δ.1 Γνωρίηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
απόςταξθσ (π.χ. ςθμείο βρα-
ςμοφ- ηζςεωσ, καμπφλθ απόςτα-
ξθσ).  

- Γνωρίηει  τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθ ςθμαςία 
τουσ (εργαςία). 

2Δ.2 Γνωρίηει το διάγραμμα ροισ τθσ 
διαδικαςίασ απόςταξθσ του αρ-
γοφ πετρελαίου. 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ (αςκήςεισ). 

2Δ.3 Γνωρίηει το βαςικό εξοπλιςμό 
που χρθςιμοποιείται ςτθν διαδι-
καςία απόςταξθσ του αργοφ πε-
τρελαίου. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει επί (generic) δια-
γράμματοσ τον επιμζρουσ εξοπλιςμό (αςκή-
ςεισ). 

2Δ.4 Γνωρίηει τισ βαςικζσ παραμζ-
τρουσ ελζγχου (π.χ. παροχι, πί-
εςθ, κερμοκραςία) τθσ διαδικα-
ςίασ απόςταξθσ του αργοφ πε-
τρελαίου. 

- Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ παραμζτρουσ ε-
λζγχου (ανά ςθμείο τθσ διαδικαςίασ) και τθν 
επίδραςι τουσ (εργαςία- casestudy.) 
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2Δ.5 Γνωρίηει εφαρμογζσ τθσ απόςτα-
ξθσ ςτα κλάςματα πζραν του αρ-
γοφ πετρελαίου (ωσ επιμζρουσ 
διεργαςίεσ άλλων π.χ. χθμικϊν 
διεργαςιϊν). 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ και ςε άλλεσ περι-
πτϊςεισ απόςταξθσ, όπωσ π.χ. τθν επεξεργα-
ςία των ελαφρϊν κλαςμάτων (αςκήςεισ). 

2Δ.6 Γνωρίηει τα είδθ και τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ των διαδικαςιϊν προς-
ρόφθςθσ- απορρόφθςθσ- εκχφ-
λιςθσ (π.χ. PSA υδρογόνου, 
MEROX, απορρόφθςθ MEA).  

- Γνωρίηει  τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθ ςθμαςία 
τουσ (εργαςία). 

2Δ.7 Γνωρίηει το διάγραμμα ροισ των 
βαςικϊν διεργαςιϊν προςρό-
φθςθσ- απορρόφθςθσ- εκχφλι-
ςθσ και τουσ αντίςτοιχουσ «κα-
ταλφτεσ»- χθμικά. 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ (αςκήςεισ). 

2Δ.8 Γνωρίηει το βαςικό εξοπλιςμό 
που χρθςιμοποιείται ςτισ βαςι-
κζσ διεργαςίεσ προςρόφθςθσ- 
απορρόφθςθσ- εκχφλιςθσ. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει επί (generic) δια-
γράμματοσ τον επιμζρουσ εξοπλιςμό (αςκή-
ςεισ). 

2Δ.9 Γνωρίηει τισ βαςικζσ παραμζ-
τρουσ ελζγχου (π.χ. παροχι, πί-
εςθ, κερμοκραςία) των διαδικα-
ςιϊν προςρόφθςθσ- απορρόφθ-
ςθσ- εκχφλιςθσ. 

- Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ παραμζτρουσ ε-
λζγχου (ανά ςθμείο τθσ διαδικαςίασ) και τθν 
επίδραςι τουσ (εργαςία- casestudy). 
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2.Ε Χθμικζσ διεργαςίεσ πετρελαίου – Είδθ, παράμετροι λειτουργίασ και προϊόντα. 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 54 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 24 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 30 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Καφςθ  

β. Ρυρόλυςθ (καταλυτικι, κερμικι, υδρογονοπυρόλυςθ) 

γ. Υδρογόνωςθ 

δ. Αλκυλίωςθ 

ε. Αναμόρφωςθ 

ςτ. Διεργαςίεσ ανάκτθςθσ κείου 

η. Καταλφτεσ και εφαρμογζσ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Ε.1 Γνωρίηει τα είδθ και τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ τθσ υδρογονοκατεργα-
ςίασ (π.χ. hydrotreatment, hy-
drocracking).  

- Γνωρίηει  τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ςθμαςία 
τουσ (εργαςία). 

2Ε.2 Γνωρίηει το διάγραμμα ροισ τθσ 
διαδικαςίασ υδρογονοκατεργα-
ςίασ ελαφρϊν και μζςων κλα-
ςμάτων και τουσ αντίςτοιχουσ 
καταλφτεσ. 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ (αςκήςεισ). 

2Ε.3 Γνωρίηει τον βαςικό εξοπλιςμό 
που χρθςιμοποιείται ςτισ διαδι-
καςίασ υδρογονοκατεργαςίασ 
(π.χ. φοφρνοι, αντιδραςτιρεσ). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει επί (generic) δια-
γράμματοσ τον επιμζρουσ εξοπλιςμό (αςκή-
ςεισ.) 
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2Ε.4 Γνωρίηει τισ βαςικζσ παραμζ-
τρουσ ελζγχου (π.χ. παροχι, πί-
εςθ, κερμοκραςία) τθσ διαδικα-
ςίασ υδρογονοκατεργαςίασ. 

- Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ παραμζτρουσ ε-
λζγχου (ανά ςθμείο τθσ διαδικαςίασ) και τθν 
επίδραςθ τουσ (εργαςία- casestudy). 

2Ε.5 Γνωρίηει τισ υποςτθρικτικζσ δι-
εργαςίεσ τθσ υδρογονοκατεργα-
ςίασ (π.χ. παραγωγι υδρογόνου, 
aminetreatment, μονάδεσ 
Claus). 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ των υποςτθρικτικϊν 
διεργαςιϊν (αςκήςεισ). 

2Ε.6 Γνωρίηει τα είδθ και τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ τθσ πυρόλυςθσ (π.χ. FCC, 
coking)  

- Γνωρίηει  τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ςθμαςία 
τουσ (εργαςία). 

2Ε.7 Γνωρίηει το διάγραμμα ροισ τθσ 
διαδικαςίασ πυρόλυςθσ και τουσ 
αντίςτοιχουσ καταλφτεσ. 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ (αςκήςεισ). 

2Ε.8 Γνωρίηει τον βαςικό εξοπλιςμό 
που χρθςιμοποιείται ςτισ διαδι-
καςίασ πυρόλυςθσ (π.χ. φοφρ-
νοι, αντιδραςτιρεσ). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει επί (generic) δια-
γράμματοσ τον επιμζρουσ εξοπλιςμό (αςκή-
ςεισ). 

2Ε.9 Γνωρίηει τισ βαςικζσ παραμζ-
τρουσ ελζγχου (π.χ. παροχι, πί-
εςθ, κερμοκραςία) τθσ διαδικα-
ςίασ πυρόλυςθσ. 

- Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ παραμζτρουσ ε-
λζγχου (ανά ςθμείο τθσ διαδικαςίασ) και τθν 
επίδραςι τουσ (εργαςία- casestudy). 

2Ε.10 Γνωρίηει τα είδθ και τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ των διαδικαςιϊν μετα-
τροπισ (π.χ. ιςομερείωςθ, αλκυ-
λίωςθ).  

- Γνωρίηει  τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ςθμαςία 
τουσ (εργαςία). 

2Ε.11 Γνωρίηει το διάγραμμα ροισ των 
βαςικϊν διεργαςιϊν μετατρο-
πισ και τουσ αντίςτοιχουσ κατα-
λφτεσ. 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ (αςκήςεισ). 
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2Ε.12 Γνωρίηει τον βαςικό εξοπλιςμό 
που χρθςιμοποιείται ςτισ βαςι-
κζσ διεργαςίεσ μετατροπισ. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει επί (generic) δια-
γράμματοσ τον επιμζρουσ εξοπλιςμό (αςκή-
ςεισ). 

2Ε.13 Γνωρίηει τισ βαςικζσ παραμζ-
τρουσ ελζγχου (π.χ. παροχι, πί-
εςθ, κερμοκραςία) των διαδικα-
ςιϊν μετατροπισ. 

- Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ παραμζτρουσ ε-
λζγχου (ανά ςθμείο τθσ διαδικαςίασ) και τθν 
επίδραςι τουσ (εργαςία- casestudy). 

2Ε.14 Γνωρίηει τισ υποςτθρικτικζσ δι-
εργαςίεσ τθσ υδρογονοκατεργα-
ςίασ (π.χ. παραγωγι υδρογό-
νου). 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ των υποςτθρικτικϊν 
διεργαςιϊν (αςκήςεισ). 

2Ε.15 Γνωρίηει τα είδθ και τισ βαςικζσ 
εφαρμογζσ τθσ καφςεωσ (π.χ. 
αζρια- υγρά καφςιμα, φοφρνοι, 
πυρςοί κλπ.).  

- Γνωρίηει  τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθ ςθμαςία 
τουσ (εργαςία.) 

2Ε.16 Γνωρίηει το διάγραμμα ροισ των 
βαςικϊν διεργαςιϊν καφςθσ. 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ (αςκήςεισ). 

2Ε.17 Γνωρίηει τον βαςικό εξοπλιςμό 
που χρθςιμοποιείται ςτισ βαςι-
κζσ διεργαςίεσ καφςθσ. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει επί (generic) δια-
γράμματοσ τον επιμζρουσ εξοπλιςμό (αςκή-
ςεισ.) 

2Ε.18 Γνωρίηει τισ βαςικζσ παραμζ-
τρουσ ελζγχου (π.χ. παροχι, πί-
εςθ, κερμοκραςία) των διαδικα-
ςιϊν καφςθσ. 

- Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ παραμζτρουσ ε-
λζγχου (ανά ςθμείο τθσ διαδικαςίασ) και τθν 
επίδραςι τουσ (εργαςία- casestudy). 
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3. ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

3.Α Στακερόσ Εξοπλιςμόσ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 66 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 30 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 36 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Φοφρνοι (π.χ. είδθ, βαςικά μζρθ των φοφρνων, καυςτιρεσ, εφαρμογζσ- παραδείγ-
ματα) 

β. Εναλλάκτεσ κερμότθτασ (π.χ. αρχζσ, είδθ και κατάταξθ, εφαρμογζσ- παραδείγματα, 

αναβραςτιρεσ, εξατμιςτζσ, ςυμπυκνωτζσ, ψυγεία, αεροψυγεία) 

γ. Δοχεία διεργαςιϊν (π.χ. πφργοι, διαχωριςτζσ, αντιδραςτιρεσ, βαςικά μζρθ αυτϊν, 
εφαρμογζσ- παραδείγματα) 

δ. Δεξαμενζσ αποκικευςθσ (π.χ. ςτακερισ οροφισ, πλωτισ οροφισ, υπό πίεςθ/ ψφξθ, 

αποκικευςθ ςτερεϊν χφδθν, βαςικά μζρθ αυτϊν, εφαρμογζσ- παραδείγματα) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3Α.1 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ του ςω-
λθνουργικοφ εξοπλιςμοφ (π.χ. 
ςωλθνϊςεισ, βαλβίδεσ κλπ.) και 
τθ χριςθ αυτϊν. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα είδθ και τθν ςθ-
μαςία του ςωλθνουργικοφ εξοπλιςμοφ (ερω-
τήςεισ αντιςτοίχιςησ). 

3Α.2 Γνωρίηει τισ βαςικζσ προδιαγρα-
φζσ ςχεδιαςμοφ (π.χ. πίεςθ, 
κερμοκραςία) και καταςκευισ 
αυτϊν. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
ςωλθνουργικοφ εξοπλιςμοφ επί των ςχεδίων 
ι των φωτογραφιϊν αυτοφ (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ- εργαςία). 

3Α.3 Αναγνωρίηει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ του 
ςωλθνουργικοφ εξοπλιςμοφ από 
τισ μακροςκοπικζσ ενδείξεισ αυ-
τϊν. 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ του ςωλθνουργικοφ εξο-
πλιςμοφ με τα αντίςτοιχα «ςυμπτϊματα» (ε-
ρωτήςεισ αντιςτοίχιςησ –εργαςίεσ 
casestudy). 
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3Α.4 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ δοχείων 
(π.χ. δοχεία τροφοδοςίασ, δια-
χωριςμοφ, πφργοι, αντιδραςτι-
ρεσ) και τισ εφαρμογζσ αυτϊν. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ δοχείων και τισ χριςεισ τουσ (ερωτήςεισ 
αντιςτοίχιςησ). 

3Α.5 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ πα-
ραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ (π.χ. πί-
εςθ, κερμοκραςία, χρόνοσ χϊ-
ρου) και καταςκευισ των δοχεί-
ων κακϊσ και τα βαςικά τουσ 
καταςκευαςτικά μζρθ (π.χ. δια-
χωριςτικά, ςτόμια, δίςκοι, δια-
νομείσ κλπ.). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
δοχείων επί των ςχεδίων ι των φωτογρα-
φιϊν αυτϊν (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργα-
ςία) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα επιμζρουσ κατα-
ςκευαςτικά μζρθ επί των φωτογραφιϊν αυ-
τϊν (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργαςία). 

3Α.6 Αναγνωρίηει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
δοχείων από τισ μακροςκοπικζσ 
ενδείξεισ αυτϊν. 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των δοχείων με τα αντί-
ςτοιχα «ςυμπτϊματα» (ερωτήςεισ αντιςτοί-
χιςησ –εργαςίεσ casestudy). 

3Α.7 Αναγνωρίηει τα διάφορα βαςικά 
είδθ εναλλακτϊν (π.χ. κελφ-
φουσ- αυλϊν, εξατμιςτιρεσ, 
plate, spiral κλπ.).  

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ εναλλακτϊν (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 

3Α.8 Γνωρίηει τισ βαςικζσ διαφορζσ 
των κφριων ειδϊν εναλλάκτθ και 
τισ χαρακτθριςτικζσ χριςεισ 
τουσ. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ εναλλακτϊν βάςει των χαρακτθριςτι-
κϊν τουσ και τισ εφαρμογζσ αυτϊν (ερωτή-
ςεισ αντιςτοίχιςησ). 

3Α.9 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ πα-
ραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ (π.χ. πί-
εςθ, παροχι, κερμοχωρθτικότθ-
τα ρευςτοφ, ςυντελεςτι κερμι-
κισ μετάδοςθσ) και καταςκευισ 
των εναλλακτϊν, κακϊσ και τα 
βαςικά τουσ καταςκευαςτικά 
μζρθ (π.χ. αυλοί, διαχωριςτικά). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
εναλλακτϊν επί των ςχεδίων ι των φωτο-
γραφιϊν αυτοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- 
εργαςία) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα επιμζρουσ κατα-
ςκευαςτικά μζρθ επί των φωτογραφιϊν αυ-
τοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργαςία). 

- Μπορεί να κάνει βαςικοφσ υπολογιςμοφσ 
εναλλακτϊν (μετάδοςθσ κερμότθτασ) επί 
απλουςτευμζνων αςκιςεων. 
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3Α.10 Αναγνωρίηει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
εναλλακτϊν από τισ μακροςκο-
πικζσ ενδείξεισ αυτϊν. 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των εναλλακτϊν με τα 
αντίςτοιχα «ςυμπτϊματα» (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ –εργαςίεσ casestudy). 

3Α.11 Αναγνωρίηει τα διάφορα βαςικά 
είδθ φοφρνων ανάλογα με τθν 
καταςκευι (π.χ. ενόσ ι δφο φλο-
γοκαλάμων, φυςικοφ ι τεχνθτοφ 
ελκυςμοφ κλπ.) και τθν χριςθ 
αυτϊν (π.χ. προκζρμανςθ αρ-
γοφ, καφςθ υπολειμμάτων διερ-
γαςίασ, φοφρνοι- αντιδραςτιρεσ 
κ.λπ.). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ φοφρνων (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ) 

3Α.12 Γνωρίηει τισ βαςικζσ διαφορζσ 
των κφριων ειδϊν φοφρνων και 
τισ χαρακτθριςτικζσ χριςεισ 
τουσ. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ φοφρνων βάςει των χαρακτθριςτικϊν 
τουσ και των εφαρμογϊν αυτϊν (ερωτήςεισ 
αντιςτοίχιςησ) 

3Α.13 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ πα-
ραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ (π.χ. πί-
εςθ, παροχι, κερμοχωρθτικότθ-
τα ρευςτοφ, κερμογόνοσ δφναμθ 
καυςίμου) και καταςκευισ των 
φοφρνων, κακϊσ και τα βαςικά 
τουσ καταςκευαςτικά μζρθ (π.χ. 
φλογοκάλαμοι, ηϊνθ ςυναγω-
γισ, καμινάδα, καυςτιρεσ κ.λπ.). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
φοφρνων επί των ςχεδίων ι των φωτογρα-
φιϊν αυτοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργα-
ςία). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα επιμζρουσ κατα-
ςκευαςτικά μζρθ επί των φωτογραφιϊν αυ-
τοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργαςία). 

- Μπορεί να κάνει βαςικοφσ υπολογιςμοφσ 
καυςτιρων (παραγωγισ κερμότθτασ) επί 
απλουςτευμζνων αςκιςεων. 

3Α.14 Αναγνωρίηει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
φοφρνων από τισ μακροςκοπικζσ 
ενδείξεισ αυτϊν 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των φοφρνων με τα «ςυ-
μπτϊματα» (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ –
εργαςίεσ casestudy). 

3Α.15 Αναγνωρίηει τα διάφορα βαςικά 
είδθ δεξαμενϊν (π.χ. ςτακερισ- 
πλωτισ οροφισ κ.λπ.).  

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ δεξαμενϊν (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 
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3Α.16 Γνωρίηει τισ βαςικζσ διαφορζσ 
των κυρίων ειδϊν δεξαμενϊν 
και τισ χαρακτθριςτικζσ χριςεισ 
τουσ (π.χ. αποκικευςθ εφφλε-
κτων υγρϊν, υγραερίων κ.λπ.). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ δεξαμενϊν βάςει των χαρακτθριςτικϊν 
τουσ και των εφαρμογϊν αυτϊν (ερωτήςεισ 
αντιςτοίχιςησ). 

3Α.17 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ πα-
ραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ (π.χ. πί-
εςθ, κερμοκραςία) και κατα-
ςκευισ των δεξαμενϊν, κακϊσ 
και τα βαςικά τουσ καταςκευα-
ςτικά μζρθ (π.χ. κζλυφοσ, ορο-
φι, πυκμζνασ κ.λπ.). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
δεξαμενϊν επί των ςχεδίων ι των φωτο-
γραφιϊν αυτοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- 
εργαςία). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα επιμζρουσ κατα-
ςκευαςτικά μζρθ επί των φωτογραφιϊν αυ-
τοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργαςία) 

3Α.18 Αναγνωρίηει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
δεξαμενϊν από τισ μακροςκοπι-
κζσ ενδείξεισ αυτϊν. 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των δεξαμενϊν με τα α-
ντίςτοιχα «ςυμπτϊματα» (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ –εργαςίεσ casestudy). 
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3.Β Στρεπτόσ Εξοπλιςμόσ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 30 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 18 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 12 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Αντλίεσ (π.χ. βαςικζσ αρχζσ και κατάταξθ, παλινδρομικζσ, περιςτροφικζσ, φυγοκε-
ντρικζσ, αξονικισ ορισ, βαςικά ςτοιχεία τθσ αντλίασ και ο ρόλοσ τουσ, ςυνικεισ τφ-
ποι βλαβϊν- δυςλειτουργίασ) 

β. Συμπιεςτζσ (π.χ. βαςικζσ αρχζσ και κατάταξθ, είδθ και εφαρμογζσ, ςυνικεισ τφποι 
βλαβϊν- δυςλειτουργίασ) 

γ. Ανεμιςτιρεσ (fans -π.χ. βαςικζσ αρχζσ και κατάταξθ, είδθ και εφαρμογζσ, ςυνικεισ 
τφποι βλαβϊν- δυςλειτουργίασ) 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3Β.1 Γνωρίηει τα διάφορα είδθ κινθ-
τιρων (π.χ. ατμοφ, εςωτερικισ 
καφςθσ, θλεκτρικοί) και χαρα-
κτθριςτικζσ εφαρμογζσ αυτϊν. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ κινθτιρων με τισ χαρακτθριςτικζσ χρι-
ςεισ τουσ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 

3Β.2 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ θλεκτρι-
κϊν κινθτιρων (π.χ. εναλλαςςό-
μενου- ςυνεχοφσ ρεφματοσ) και 
εκκινθτϊν και τισ εφαρμογζσ αυ-
τϊν (π.χ. αντλίεσ, ςυμπιεςτζσ, 
βάνεσ MOV κλπ.).  

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ κινθτιρων και τισ εφαρμογζσ αυτϊν (ε-
ρωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 

3Β.3 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ πα-
ραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ (π.χ. τά-
ςθ, ιςχφσ) και καταςκευισ των 
θλεκτρικϊν κινθτιρων και ειδικά 
αυτϊν του «αντιεκρθκτικοφ τφ-
που» (ΑΤΕΧ classification). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
κινθτιρων επί των ςχεδίων ι των φωτογρα-
φιϊν αυτοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργα-
ςία) 

- Μπορεί να αποκωδικοποιιςει τθ διαβάκμι-
ςθ «αντιεκρθκτικότθτασ» ενόσ κινθτιρα (ε-
ρωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ). 
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3Β.4 Αναγνωρίηει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
κινθτιρων από τισ μακροςκοπι-
κζσ ενδείξεισ αυτϊν. 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των κινθτιρων με τα 
«ςυμπτϊματα» (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ –
εργαςίεσ casestudy). 

3Β.5 Αναγνωρίηει τα διάφορα βαςικά 
είδθ αντλιϊν (π.χ. περιςτροφι-
κζσ, διαφράγματοσ, γραναηωτζσ) 
και να τισ κατατάςςει ςε βαςικζσ 
κατθγορίεσ (π.χ. δυναμικζσ, κε-
τικισ εκτοπίςεωσ). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ αντλιϊν (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 

3Β.6 Γνωρίηει τισ βαςικζσ διαφορζσ 
των κυρίων ειδϊν αντλίασ και τισ 
χαρακτθριςτικζσ χριςεισ τουσ. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ αντλιϊν βάςει των χαρακτθριςτικϊν 
τουσ και τισ εφαρμογζσ αυτϊν (ερωτήςεισ 
αντιςτοίχιςησ). 

3Β.7 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ πα-
ραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ (π.χ. πί-
εςθ, παροχι, χαρακτθριςτικι 
καμπφλθ) και καταςκευισ των 
αντλιϊν, κακϊσ και τα βαςικά 
τουσ καταςκευαςτικά μζρθ (π.χ. 
άξονασ, κζλυφοσ, impeller κλπ..) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
αντλιϊν επί των ςχεδίων ι των φωτογρα-
φιϊν αυτοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργα-
ςία). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα επιμζρουσ κατα-
ςκευαςτικά μζρθ επί των φωτογραφιϊν αυ-
τοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργαςία). 

3Β.8 Αναγνωρίηει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
αντλιϊν από τισ μακροςκοπικζσ 
ενδείξεισ αυτϊν. 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των αντλιϊν με τα «ςυ-
μπτϊματα» (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ –
εργαςίεσ casestudy). 

3Β.9 Αναγνωρίηει τα διάφορα βαςικά 
είδθ ςυμπιεςτϊν (π.χ. περι-
ςτροφικζσ, εμβολοφόροι).  

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ ςυμπιεςτϊν (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ.) 

3Β.10 Γνωρίηει τισ βαςικζσ διαφορζσ 
των κφριων ειδϊν ςυμπιεςτι και 
τισ χαρακτθριςτικζσ χριςεισ 
τουσ. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ ςυμπιεςτϊν βάςει των χαρακτθριςτι-
κϊν τουσ και των εφαρμογϊν αυτϊν (ερω-
τήςεισ αντιςτοίχιςησ). 
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3Β.11 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ πα-
ραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ (π.χ. πί-
εςθ, παροχι, χαρακτθριςτικι 
καμπφλθ) και καταςκευισ των 
ςυμπιεςτϊν, κακϊσ και τα βαςι-
κά τουσ καταςκευαςτικά μζρθ 
(π.χ. άξονασ, κζλυφοσ, ζμβολο 
κλπ.). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
ςυμπιεςτϊν επί των ςχεδίων ι των φωτο-
γραφιϊν αυτοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- 
εργαςία) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα επιμζρουσ κατα-
ςκευαςτικά μζρθ επί των φωτογραφιϊν αυ-
τοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργαςία). 

3Β.12 Αναγνωρίηει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
ςυμπιεςτϊν από τισ μακροςκο-
πικζσ ενδείξεισ αυτϊν. 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των ςυμπιεςτϊν με τα 
«ςυμπτϊματα» (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ –
εργαςίεσ casestudy). 
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3.Γ Συςτιματα Ελζγχου 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 14 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 6 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 8 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Πργανα μζτρθςθσ (π.χ. πίεςθσ, κερμοκραςίασ, ςτάκμθσ, ροισ) 

β. Χθμικοί αναλυτζσ  

γ. Βαλβίδεσ ελζγχου (π.χ. είδθ και βαςικά χαρακτθριςτικά αυτϊν, βαςικά μζρθ αυτϊν, 
εφαρμογζσ- παραδείγματα) 

δ. Συςτιματα ρφκμιςθσ (π.χ. PID control loops, βαςικά ςτοιχεία, παράμετροι ρφκμι-
ςθσ, εφαρμογζσ- παραδείγματα) 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3Γ.1 Γνωρίηει τα είδθ των οργάνων 
μζτρθςθσ και τισ εφαρμογζσ αυ-
τϊν (π.χ. πίεςθσ, ςτάκμθσ, κερ-
μοκραςίασ, ροισ κλπ.).  

- Γνωρίηει  τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθ ςθμαςία 
τουσ (εργαςία). 

3Γ.2 Γνωρίηει τα είδθ των βαλβίδων 
(βανϊν) ελζγχου (π.χ. gate, ball, 
butterfly) και τισ χαρακτθριςτι-
κζσ προδιαγραφζσ αυτϊν (ςυ-
μπεριλαμβανομζνου του actua-
tor). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ βανϊν, βάςει των χαρακτθριςτικϊν 
τουσ και τισ εφαρμογζσ τουσ (ερωτήςεισ α-
ντιςτοίχιςησ). 

3Γ.3 Γνωρίηει τθ βαςικι διαμόρφωςθ 
ενόσ απλοφ βρόγχου ελζγχου 
(controlloop) και τα χαρακτθρι-
ςτικά μεγζκθ αυτοφ (PID). 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα μζρθ ενόσ απλοφ 
βρόγχου ελζγχου και τθ ςθμαςία τουσ (ερ-
γαςία). 

- Μπορεί να αναφζρει τα χαρακτθριςτικά με-
γζκθ ενόσ controlloop και τθν επίδραςι τουσ 
ςτον τρόπο και τθν ευαιςκθςία απόκριςθσ 
του ςυςτιματοσ (εργαςία). 
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3Γ.4 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ ςυςτθ-
μάτων αυτοματιςμοφ (π.χ. τοπι-
κά, SCADA, DCS, APC), τα κφρια 
μζρθ τουσ και τισ εφαρμογζσ αυ-
τϊν. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα μζρθ ενόσ ςυ-
ςτιματοσ ελζγχου και τθ ςθμαςία τουσ (ερ-
γαςία). 

3Γ.5 Αναγνωρίηει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
ςυςτθμάτων ελζγχου από τισ 
μακροςκοπικζσ ενδείξεισ αυτϊν. 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των ςυςτθμάτων ελζγ-
χου με τα «ςυμπτϊματα» (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ –εργαςίεσ casestudy). 
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4. ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ ΚΑΛ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

4.Α Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 6 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 6 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Βαςικι κεωρία και οριςμοί 

β. Λκανότθτεσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, μετριςεισ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4Α.1 Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ 
κεωρίασ τθσ ςυναιςκθματικισ 
νοθμοςφνθσ. 

- Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ και τθ ςθμαςία 
τουσ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 

4Α.2 Αντιλαμβάνεται τθν προςωπικι 
του ιδιοςυγκραςία με βάςθ τθ 
κεωρία τθσ ςυναιςκθματικισ 
νοθμοςφνθσ. 

- Ζχει κάνει αςκιςεισ προςδιοριςμοφ τθσ 
προςωπικισ του τάςθσ ςε ςυνεργαςία με 
τουσ ςυμμακθτζσ του και με βάςθ τθ κεωρία 
τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ (εργαςία). 

4Α.3 Γνωρίηει τισ πρακτικζσ εφαρμο-
γζσ τθσ κεωρίασ τθσ ςυναιςκθ-
ματικισ νοθμοςφνθσ ςτθ διαχεί-
ριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

- Μπορεί να αντιλθφκεί τισ πρακτικζσ εφαρ-
μογζσ μζςα από ςυγκεκριμζνα υποκετικά 
παραδείγματα (εργαςίεσ casestudy).  
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4.Β Αξιολόγθςθ & παρακίνθςθ (motivation) προςωπικοφ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 6 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 6 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Αρχζσ παρακίνθςθσ προςωπικοφ 

β. Μζκοδοι και ςτόχοι- παραδείγματα 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4Β.1 Γνωρίηει τισ αρχζσ των ςφγχρο-
νων μεκόδων αξιολόγθςθσ & 
παρακίνθςθσ προςωπικοφ. 

- Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ και τθ ςθμαςία 
τουσ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 

4Β.2 Αντιλαμβάνεται τισ εφαρμογζσ 
των ςφγχρονων μεκόδων αξιο-
λόγθςθσ & παρακίνθςθσ προ-
ςωπικοφ ςτθ λειτουργία τθσ πε-
τρελαϊκισ βιομθχανίασ. 

- Μπορεί να αντιλθφκεί τισ πρακτικζσ εφαρ-
μογζσ μζςα από ςυγκεκριμζνα υποκετικά 
παραδείγματα (εργαςίεσ casestudy). 
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4.Γ Μεκοδολογία εκπαίδευςθσ προςωπικοφ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 6 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 6 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ζννοιεσ και αρχζσ τθσ μάκθςθσ 

β. Μεκοδολογίεσ εκπαίδευςθσ 

γ. Οπτικοακουςτικά βοθκιματα -πολυμζςα 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4Γ.1 Γνωρίηει τισ αρχζσ των ςφγχρο-
νων μεκόδων εκπαίδευςθσ προ-
ςωπικοφ. 

- Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ και τθ ςθμαςία 
τουσ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 

4Γ.2 Αντιλαμβάνεται τισ εφαρμογζσ 
των ςφγχρονων μεκόδων εκπαί-
δευςθσ προςωπικοφ ςτθ λει-
τουργία τθσ πετρελαϊκισ βιομθ-
χανίασ. 

- Μπορεί να αντιλθφκεί τισ πρακτικζσ εφαρ-
μογζσ μζςα από ςυγκεκριμζνα υποκετικά 
παραδείγματα (εργαςίεσ casestudy). 

 



Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ: Β43Ξ46Ψ842-5ΝΡ) του ΣΕΕ για ςυμμετοχή ςτη δράςη «Κατάρτιςη, με επι-
χορήγηςη (training voucher), ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Β’ τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» 

                     
 

195 

4.Δ Διαχείριςθ ςυγκροφςεων 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 6 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 6 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Βαςικι κεωρία- μοντζλα διαχείριςθσ ςυγκροφςεων 

β. Βιματα και τεχνικζσ (ςτυλ) διαχείριςθσ ςυγκροφςεων 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4Δ.1 Γνωρίηει τισ αρχζσ των ςφγχρο-
νων μεκόδων διαχείριςθσ ςυ-
γκροφςεων & διαπραγματεφςε-
ων. 

- Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ και τθ ςθμαςία 
τουσ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ). 

4Δ.2 Αντιλαμβάνεται τισ εφαρμογζσ 
των ςφγχρονων μεκόδων διαχεί-
ριςθσ ςυγκροφςεων & διαπραγ-
ματεφςεων ςτθ λειτουργία τθσ 
πετρελαϊκισ βιομθχανίασ. 

- Μπορεί να αντιλθφκεί τισ πρακτικζσ εφαρ-
μογζσ μζςα από ςυγκεκριμζνα υποκετικά 
παραδείγματα (εργαςίεσ casestudy). 
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4.Ε Οικονομικά διυλιςτθρίου 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 4 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 12 

Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ 12 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Κακοριςμόσ τιμισ αργοφ- προϊόντων 

β. Ρερικϊριο διφλιςθσ/ εμπορίασ 

γ. Διαμόρφωςθ- πολυπλοκότθτα διυλιςτθρίων, utilization 

δ. Στοιχεία κόςτουσ λειτουργίασ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4Ε.1 Αντιλαμβάνεται τθν ζννοια του 
«περικωρίου διφλιςθσ» και των 
παραγόντων που το επθρεάηουν. 

- Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που το κακορί-
ηουν και μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ ςε 
απλουςτευμζνα παραδείγματα (ερωτήςεισ 
πολλαπλήσ επιλογήσ- αςκήςεισ). 

4Ε.2 Αντιλαμβάνεται τθν ζννοια του 
«περικωρίου εμπορίασ» και των 
παραγόντων που το επθρεάηουν. 

- Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που το κακορί-
ηουν και μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ ςε 
απλουςτευμζνα παραδείγματα (ερωτήςεισ 
πολλαπλήσ επιλογήσ- αςκήςεισ). 

4Ε.3 Γνωρίηει πϊσ γίνεται θ κοςτολό-
γθςθ του αργοφ πετρελαίου και 
των προϊόντων του. 

- Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που τθν κακορί-
ηουν και μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ ςε 
απλουςτευμζνα παραδείγματα (ερωτήςεισ 
πολλαπλήσ επιλογήσ- αςκήςεισ). 

4Ε.4 Αντιλαμβάνεται τθν ζννοια του 
«ιςοηυγίου μάηασ διυλιςτθρίου» 
(yieldaccounting) και τον τρόπο 
υπολογιςμοφ του. 

- Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που το κακορί-
ηουν και μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ ςε 
απλουςτευμζνα παραδείγματα (ερωτήςεισ 
πολλαπλήσ επιλογήσ- αςκήςεισ). 
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4Ε.5 Κατανοεί τισ ζννοιεσ του “give-
awayquality” (υπερποιότθτασ) και 
των “oillosses” (απωλειϊν) και 
τθσ επίδραςισ τουσ ςτα οικονομι-
κά αποτελζςματα. 

- Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που τισ κακορί-
ηουν και μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ ςε 
απλουςτευμζνα παραδείγματα (ερωτήςεισ 
πολλαπλήσ επιλογήσ- αςκήςεισ). 

4Ε.6 Γνωρίηει τθν ζννοια του «κόςτουσ 
διφλιςθσ» και των παραμζτρων 
που το κακορίηουν. 

- Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που το κακορί-
ηουν και μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ ςε 
απλουςτευμζνα παραδείγματα (ερωτήςεισ 
πολλαπλήσ επιλογήσ- αςκήςεισ). 

4Ε.7 Γνωρίηει τθ βαςικι δομι ενόσ ι-
ςολογιςμοφ και τα ςτοιχεία που 
τον απαρτίηουν. 

- Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που τον κακορί-
ηουν και μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ ςε 
απλουςτευμζνα παραδείγματα (ερωτήςεισ 
πολλαπλήσ επιλογήσ- αςκήςεισ). 
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vii. Επιςκευι και Συντιρθςθ Μθχανθμάτων Ζργου (Μ.Ε.), εκτόσ Αυτοκίνθ-
ςθσ 

Κεματικζσ Ενότθτεσ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων :  

1. ΧΕΛΛΣΜΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΛΑ, ΒΑΣΛΚΕΣ ΓΝΩΣΕΛΣ Μ.Ε. - ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟ ΣΧΕ-
ΔΛΟ (Μ/Σ) - ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ (Θ/Σ), ΓΕΝΛΚΕΣ ΓΝΩΣΕΛΣ. 

2. ΕΡΛΒΛΕΨΘ, ΣΥΝΤΘΘΣΘ Μ.Ε. 

3. ΕΡΕΜΒΑΣΕΛΣ, ΕΡΛΣΚΕΥΕΣ Μ.Ε. 

4. ΟΓΑΝΩΣΘ, ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ Μ.Ε. 
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1. ΧΕΛΛΣΜΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΛΑ, ΒΑΣΛΚΕΣ ΓΝΩΣΕΛΣ Μ.Ε. - ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ 
(Μ/Σ) - ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ (Θ/Σ), ΓΕΝΛΚΕΣ ΓΝΩΣΕΛΣ. 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 250 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  160 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 90 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Α. Μθχανιματα Εμπλουτιςμοφ Μεταλλευμάτων. 

- Ζμφαςθ ςτθν κατθγοριοποίθςθ των μθχανθμάτων ςε ομάδεσ ανάλογα με το ζρ-
γο που καλοφνται να επιτελζςουν (π.χ. κραφςθ, ταξινόμθςθ, μεταφορά, λειοτρί-
βθςθ, διαχωριςμό κ.λ.π.), κακϊσ και ςτθν γνϊςθ των επιμζρουσ τφπων ανά ο-

μάδα. 

- Βαςικζσ αρχζσ χειριςμοφ ΜΕ και εκμάκθςθ και ςτα Αγγλικά ορολογίασ ΜΕ (μζρθ 
εξαρτιματα) 

 

Β. Θλεκτρομθχανολογικό Σχζδιο. 

- Λδιαίτερο βάροσ ςτθν δυνατότθτα αναγνϊριςθσ ςυμβόλων και παραδοχϊν των 
Θ/Μκϊν ςχεδίων με ςτόχο τθν δυνατότθτα ανάγνωςθσ και κατανόθςισ τουσ. 

- Βαςικοί κανόνεσ ςχεδίαςθσ, με ςκοπό κατανόθςθ Θ/Μκϊν ςχεδίων. 

- Σθμαςία φπαρξθσ Θ/Μκϊν ςχεδίων και manuals με ςκοπό τθν κατανόθςθ του 
μθχανιςμοφ λειτουργίασ, ζχοντασ ςαν ςτόχο τον εντοπιςμό και τθν διόρκωςθ 
βλαβϊν. 

 

Γ. Μεταλλογνωςία & Θλεκτροςυγκολλιςεισ  

- Ζμφαςθ: Στθν αναγνϊριςθ τφπων υλικϊν, τθν ςυμβατότθτα μεταξφ τουσ, τον 
ρόλο που παίηει θ κόπωςθ και θ καταπόνθςθ ςτθν αςτοχία τουσ , τφποι καταπό-
νθςθσ, κακϊσ και τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ ι ςυνζνωςθσ διαφορετικϊν υλι-
κϊν μεταξφ τουσ. 

- Τφποι θλεκτροςυγκολλιςεων, τφποι μθχανϊν θλεκτροςυγκολλιςεων, τφποι θ-
λεκτροδίων, επιλογι τουσ, ζλεγχοσ ςυγκολλιςεων. 
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Δ. Μθχανολογία & Συςτιματα αυτοματιςμοφ. 

Αναλυτικι εκμάκθςθ των ςυςτθμάτων που απαρτίηουν ζνα ΜΕ και ιδιαίτερα: Βαςι-
κζσ αρχζσ λειτουργίασ ΜΕΚ, Θ/Μ, υδραυλικϊν & πνευματικϊν ςυςτθμάτων, ςυςτθ-
μάτων διεφκυνςθσ, κφλιςθσ, πζδθςθσ και μετάδοςθσ κίνθςθσ κακϊσ και των περιφε-
ρειακϊν ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ , αλλά και μετάδοςθσ πλθροφοριϊν και ςθμάτων  
(θλεκτρικό και θλεκτρονικό).  

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να : 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1.1 Αναγνωρίηει τα Μ.Ε (ονοματολο-
γία) και να γνωρίηει τουσ βαςι-
κοφσ χειριςμοφσ τουσ.  

- Μπορεί να τα  μετακινεί  προσ διευκόλυνςθ 
τθσ εργαςίασ του. 

1.2 Κατανοεί τα Μ/Σ και Θ/Σ και να 
γνωρίηει γενικζσ αρχζσ του ςχεδι-
αςμοφ. 

- Μελετά τα ςχζδια που του παρζχονται α-
ντλϊντασ τα ςτοιχεία που τον ενδιαφζρουν. 

1.3 Κατανοεί τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ 
αντοχισ και τθσ τεχνολογίασ των 
υλικϊν και των θλεκτροςυγκολ-
λιςεων. 

- Αντιλαμβάνεται τισ καταπονιςεισ των μετάλ-
λων, να αναγνωρίηει τισ μικρορωγμζσ και να 
τισ επιδιορκϊνει.  

1.4 Κατανοεί τα βαςικά μζρθ των 
Μ.Ε-ΜΕΚ: 

- θλεκτρικζσ μθχανζσ 
- υδραυλικά ςυςτιματα 
- πνευματικά ςυςτιματα 
- ςυςτιματα κυλίςεωσ 
- ςυςτιματα διεφκυνςθσ και 

πζδθςθσ 
- διαφορικά, μειωτιρεσ 

- Αξιολογεί το πρόβλθμα δίνοντασ τθν κατάλ-
λθλθ λφςθ. 

1.5 Κατανοεί το θλεκτρικό και θλε-
κτρονικό ςφςτθμα των Μ.Ε 

- Ρεριγράφει και αξιολογεί το πρόβλθμα με-
ταφζροντασ τισ ςωςτζσ πλθροφορίεσ ςτον 
αρμόδιο θλεκτροτεχνίτθ. 
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1.6 Κατανοεί τισ βαςικζσ αρχζσ που 
διζπουν το πλαίςιο των Μ.Ε 
(κλειδαριζσ, ανφψωςθ παρακφ-
ρων, εξαεριςμόσ, κλιματιςμόσ, 
άλλοι μθχανιςμοί, κλπ) 

- Ρεριγράφει και αξιολογεί το πρόβλθμα με-
ταφζροντασ τισ ςωςτζσ πλθροφορίεσ ι να ε-
πεμβαίνει. 
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2. ΕΡΛΒΛΕΨΘ, ΣΥΝΤΘΘΣΘ Μ.Ε. 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 

Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 50 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  30 

Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 20 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Α. Βαςικζσ Αρχζσ Συντιρθςθσ Μθχανθμάτων. 

Λδιαίτερα: Αναγκαιότθτα ςυντιρθςθσ, τφποι ςυντιρθςθσ, αναγκαιότθτα ςυςτιματοσ 
ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν  & καταγραφϊν, προγραμματιςμόσ εργαςιϊν, φάςεισ 
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ,  απαιτοφμενεσ υποδομζσ και οργάνωςθ ομάδασ ςυντιρθςθσ, 
απαιτιςεισ αςφάλειασ, τφποι ςυςτθμάτων διάγνωςθσ, τιρθςθ αρχείων και βάςεων 
δεδομζνων. 

 

Β. Επίβλεψθ ΜΕ. 

Βαςικζσ αρχζσ επίβλεψθσ ενόσ ΜΕ, τόςο εν λειτουργία, όςο και εν ςτάςει (πλατεία 

εργαςίασ, ςυνεργείο κ.λ.π.). 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να : 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2.1 Επιβλζπει τα μθχανιματα ςτο 
χϊρο εργαςίασ τουσ (βαςικζσ αρ-
χζσ ελζγχου Μ.Ε). 

- Συγκρίνει τον τρόπο λειτουργίασ τουσ ςε 
ςχζςθ με τισ προδιαγραφζσ των καταςκευα-
ςτϊν. 

- Ελζγχει οπτικά και ακουςτικά για τυχόν προ-
βλιματα. 

2.2 Συνεργάηεται και να ενθμερϊνε-
ται από τουσ χειριςτζσ των μθχα-
νθμάτων ζργων για τα προβλιμα-
τα που παρουςιάηονται (βαςικζσ 
αρχζσ επικοινωνίασ, λιψθ και δι-
ατφπωςθ πλθροφοριϊν). 

- Καταςτρϊνει πλάνο ςυντιρθςθσ. 

- Ερμθνεφει τα ςτοιχεία που του δίνονται και 
να προγραμματίηει τισ εργαςίεσ ι μεταβιβά-
ηει ςωςτά τισ πλθροφορίεσ  ςτον αρμόδιο 
Μθχανικό . 
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2.3 Συντθρεί τα μθχανιματα ζργων. 

- Ακολουκεί πιςτά το πλάνο ςυντιρθςθσ του 
καταςκευαςτι ι του υπεφκυνου Μθχανικοφ 
αφοφ, λόγω παλαιότθτασ του μθχανιματοσ, 
το πλάνο αυτό πικανόν να ζχει αλλάξει ι του 
δικοφ του, αν ζχει τθν δυνατότθτα να το κα-
ταςτρϊςει. 

2.4 Συναρμολογεί και να αποςυναρ-
μολογεί τα βαςικά μζρθ ενόσ Μ.Ε. 

- Είναι ςε κζςθ ζγκαιρα και με το κατάλλθλο 
βοθκθτικό προςωπικό και τα απαραίτθτα 
εργαλεία να εκτελζςει τθν εργαςία. 

2.5 Γνωρίηει και να χρθςιμοποιεί τισ 
ςυςκευζσ διάγνωςθσ βλαβϊν . 

- Ρραγματοποιεί διαγνωςτικοφσ ελζγχουσ και 
ρυκμίςεισ.  

2.6 Ενθμερϊνει το βιβλίο ςυντθρι-
ςεων. 

- Καταχωρεί, ερμθνεφει και αξιολογεί τισ προ-
βλεπόμενεσ εργαςίεσ ςυντθριςεωσ.  
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3. ΕΡΕΜΒΑΣΕΛΣ, ΕΡΛΣΚΕΥΕΣ Μ.Ε. 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 30 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  20 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Α. Βαςικζσ Αρχζσ Συντιρθςθσ Μθχανθμάτων. 

- Ζμφαςθ: Σθμαςία του προγραμματιςμοφ και τθσ προτεραιοποίθςθσ εργαςιϊν ςε 
ςυνάρτθςθ με τθν ζγκαιρθ & ςωςτι διάγνωςθ προβλθμάτων ςε ςυνάρτθςθ με 
τθν διαςφάλιςθ των απαιτοφμενων μζςων και τθσ ςωςτισ ιεράρχθςθσ και κατα-
νομισ εργαςιϊν ςτθν ομάδα εργαςίασ. 

- Σθμαςία τθσ εκτίμθςθσ χρόνου αποπεράτωςθσ ηθμιϊν.  

- Εκμάκθςθ βαςικϊν ςταδίων ςυναρμολόγθςθσ και αποςυναρμολόγθςθσ ΜΕ.  
 

Β. Συςκευζσ μζτρθςθσ & διάγνωςθσ. 

Ζμφαςθ ςτθν εκμάκθςθ βαςικϊν ςυςκευϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ςυντιρθςθ 
ΜΕ και του τρόπου λειτουργίασ τουσ. 

 

Γ. Αςφάλεια 

Ζμφαςθ ςτθν προτεραιοποίθςθ τθσ Αςφάλειασ με ςτόχευςθ τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ 

του ζργου ςε ςυνδυαςμό με διατιρθςθ λειτουργικοφ αρχείου. 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να : 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3.1 Κατανοιςει το είδοσ του προβλι-
ματοσ και του είδουσ τθσ επζμβα-
ςθσ . 

- Ερμθνεφει το πρόβλθμα και αποφαςίηει αν 
μπορεί να αντιμετωπιςκεί εντόσ ι εκτόσ ερ-
γοταξίου, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκάςτοτε 
ςυνκικεσ. 
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3.2 Ρρογραμματίηει τθν προτεραιότθ-
τα των επεμβάςεων. 

- Αξιολογεί το κάκε πρόβλθμα  ςε ςχζςθ με τισ 
ανάγκεσ του εργοταξίου για το κάκε μθχά-
νθμα και επιλζγει τον χρόνο επζμβαςθσ.  

3.3 Αντιλαμβάνεται τισ ανάγκεσ , πριν 
τθν επζμβαςθ, ςε προςωπικό και 
ςε εξοπλιςμό.  

- Αξιολογεί το πρόβλθμα ( βακμόσ δυςκολίασ, 
διάρκεια επζμβαςθσ) και να προετοιμάηεται 
ςωςτά επιλζγοντασ τα κατάλλθλα άτομα και 
εξοπλιςμό ( εργαλεία, ςυςκευζσ, Μζτρα Α-
ςφάλειασ Ρροςωπικοφ). 

3.4 Συμπλθρϊνει το βιβλίο επεμβά-
ςεων  – επιςκευϊν. 

- Καταχωρεί, ερμθνεφει και αξιολογεί τισ προ-
βλεπόμενεσ εργαςίεσ επεμβάςεων, όπωσ ε-
πίςθσ και τισ εργαςίεσ που εκτελοφνται από 
εξωτερικό ςυνεργείο ι εκτόσ εργοταξίου. 
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4. ΟΓΑΝΩΣΘ, ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ Μ.Ε. 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 40 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  30 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Α. Εργονομία & Διαχείριςθ αποκικθσ. 

- Ζμφαςθ: Στθν μεκοδολογία οργάνωςθσ χϊρων ςυνεργείων και inventories α-
νταλλακτικϊν με ςκοπό τθ βελτιςτοποίθςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ και τθσ από-
δοςθσ.  

- Μζκοδοι και ςυςτιματα οργάνωςθσ και προγραμματιςμοφ τθσ εργαςίασ (JIT 
κ.λ.π.) 

- Μζκοδοι και ςυςτιματα οργάνωςθσ και ταξινόμθςθσ εργαλείων και μζςων. 
 

Β. Αςφάλεια. 

Ζμφαςθ ςε: Κζματα αςφάλειασ και υγιεινισ ςε χϊρουσ ςυνεργείων (φωτιςμόσ, αερι-
ςμόσ, κακαριότθτα, αςφάλεια δικτφων παροχισ ενζργειασ, πεπιεςμζνου αζρα κ.λ.π., 
εκρθκτικζσ ατμόςφαιρεσ, πυρόςβεςθ), χριςθ εργαλείων χειρόσ, χριςθ ΜΑΡ, θλε-
κτροςυγκολιςεισ & κοπζσ, ανφψωςθ φορτίων. 

 

Γ. Αρχζσ Διοίκθςθσ -  Οργάνωςθ Συνεργείων. 

- Βαςικζσ αρχζσ οργάνωςθσ και κατανομισ ομάδων,  προτεραιοποίθςθσ και αξιο-
λόγθςθσ εργαςιϊν, διακεςιμότθτασ υλικϊν και μζςων, καταγραφϊν και αρχείου 

ςτοιχείων.  

- Κινθτά ςυνεργεία (πεδίου). Οργάνωςθ, αναγκαιότθτα, ιδιαιτερότθτεσ 

- Σθμαςία τθσ ςωςτισ ζγκαιρθσ μεταφοράσ και μετάδοςθσ τθσ πλθροφορίασ ςτθν 
ομάδα εργαςίασ ςε ςχζςθ με τθν ςωςτι και ςαφι ιεράρχθςθ τθσ ομάδασ κακϊσ 
και τθσ κατανομισ εργαςιϊν μζςα ς’ αυτιν. 
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Δ. Ρροςταςία Ρεριβάλλοντοσ. 

- Διαχείριςθ αποβλιτων και παραπροϊόντων ςε χϊρουσ ςυνεργείων (ορυκτζλαια, 
μπαταρίεσ, ρθτίνεσ, υπολειμματικά υλικά κ.λ.π.).  Διαχείριςθ αποβλιτων & πα-
ραπροϊόντων από κινθτά ςυνεργεία (ςυνεργεία πεδίου). 

- Σθμαςία τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ ςωςτισ οργάνωςθσ και διαχείριςθσ των κυρί-
ωσ χϊρων, των  junkyards και του περιβάλλοντοσ χϊρου. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4.1 Διατθρεί αρχείο ανταλλακτικϊν. 
- Αξιολογεί τθν αναγκαιότθτα του κάκε α-

νταλλακτικοφ και ενθμερϊνει τον υπεφκυνο 
μθχανικό ζγκαιρα για τθν προμικειά τουσ. 

4.2 Ακολουκεί τουσ κανονιςμοφσ α-
ςφαλείασ. 

- Διατθρεί τουσ χϊρουσ του κακαροφσ και ε-
πιλζγει κάκε φορά τα ενδεδειγμζνα μζτρα 
αςφαλείασ.  

4.3 Διατθρεί τα εργαλεία και τισ ςυ-
ςκευζσ  του ςε καλι κατάςταςθ. 

- Αξιολογεί τθν κατάςταςι τουσ, προτείνει α-
γορά νζων, τα τακτοποιεί ςτθ ςωςτι τουσ 
κζςθ ανάλογα με τθ ςυχνότθτα χρθςιμοποί-
θςισ τουσ. 

4.4 Καταςτρϊνει το πλάνο ςυντιρθ-
ςθσ και επιςκευϊν. 

- Ρραγματοποιεί ςωςτά τισ εργαςίεσ του λαμ-
βάνοντασ υπόψθ τθν αναγκαιότθτα του κάκε 
μθχανιματοσ.  

4.5 Διαχειρίηεται τα παλαιά ανταλλα-
κτικά και απόβλθτα, που προκφ-
πτουν από τισ διάφορεσ εργαςίεσ 
του. 

- Διαλζγει ποια μποροφν να ανακυκλωκοφν 
και ποια όχι και προτείνει τρόπουσ  ορκισ 
διαχείριςισ τουσ. 

4.6 Συμμετζχει ςε ςεμινάρια επιμόρ-
φωςθσ και καινοτομιϊν που α-
φοροφν τθ ςυντιρθςθ και επι-
ςκευι Μ.Ε.  

- Αναγνωρίηει τα νζα μοντζλα Μθχανϊν Ζρ-
γου, ζχοντασ γνϊςθ των προδιαγραφϊν και 
χαρακτθριςτικϊν  τουσ.  
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viii. Επιφανειακι Εκμετάλλευςθ Υπαίκριων Λιγνιτωρυχείων με τθ Μζκοδο 
Συνεχοφσ Λειτουργίασ 

Κεματικζσ Ενότθτεσ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων :  

1. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΘΧΑΝΛΚΘΣ 

2. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΘΧΑΝΩΝ 

3. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΝΤΟΧΘΣ ΥΛΛΚΩΝ 

4. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΚΕΜΟΔΥΝΑΜΛΚΘΣ 

5. ΜΘΧΑΝΟΥΓΛΚΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ (ΚΕΩΛΑ ΚΑΛ ΕΓΑΣΤΘΛΟ) 

6. ΓΕΩΛΟΓΛΑ – ΚΟΛΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΛΑ 

7. ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΛΛΓΝΛΤΘ 

8. ΥΛΛΚΑ. ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ – ΛΛΡΑΝΣΘ  

9. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΛΛΓΝΛΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

10. ΚΥΛΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΟΥΧΕΛΩΝ ΑΡΟ ΡΛΕΥΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ (ΕΚΣΚΑ-
ΦΕΛΣ, ΤΑΛΝΛΟΔΟΜΟΛ, ΑΡΟΚΕΤΕΣ) (ΚΕΩΛΑ ΚΑΛ ΕΓΑΣΤΘΛΟ) 

11. ΚΥΛΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΟΥΧΕΛΩΝ ΑΡΟ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΘΣ ΡΛΕΥΑΣ (ΕΚΣΚΑ-
ΦΕΛΣ, ΤΑΛΝΛΟΔΟΜΟΛ, ΑΡΟΚΕΤΕΣ) (ΚΕΩΛΑ ΚΑΛ ΕΓΑΣΤΘΛΟ) 

12. ΚΥΛΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΟΥΧΕΛΩΝ ΑΡΟ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΘΣ ΡΛΕΥΑΣ (ΕΚΣΚΑ-
ΦΕΛΣ, ΤΑΛΝΛΟΔΟΜΟΛ, ΑΡΟΚΕΤΕΣ) (ΚΕΩΛΑ ΚΑΛ ΕΓΑΣΤΘΛΟ) 

13. ΔΛΑΚΛΝΘΣΘ ΦΟΤΛΩΝ 

14. ΑΡΟΔΟΤΛΚΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΚΑΔΟΦΟΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 

15. ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΟΥΧΕΛΩΝ 

16. ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΑ ΚΕΜΑΤΑ 

17. ΣΥΝΚΘΚΕΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΟΥΧΕΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΘ ΧΕΛΜΕΛΝΘ ΡΕΛΟΔΟ. ΑΝΤΛΜΕ-
ΤΩΡΛΣΘ 

18. ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ (ΜΑΡ) 

19.  ΕΥΣΤΑΚΕΛΑ ΡΑΝΩΝ 
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1. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΘΧΑΝΛΚΘΣ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 13 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  8 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 5 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Στατικι: Δυνάμεισ, Σφνκεςθ & Ανάλυςθ Δυνάμεων, οπζσ, Βάροσ & Μάηα, Κζντρο 

Βάρουσ, Λςορροπία 

β. Εργο, Ενζργεια, Λςχφσ και μονάδεσ τουσ 

γ. Απλζσ μθχανζσ: Γενικζσ Αρχζσ, Μοχλοί, Τροχαλίεσ, Βαροφλκο, Κοχλίασ, Κεκλιμζνο Ε-
πίπεδο, εφαρμογζσ τουσ ςτθν πράξθ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1.1 Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ  
Στατικισ 

- Να εξθγεί τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ  Στατικισ 

1.2 Γνωρίηει  τισ ζννοιεσ Ζργο, Ενζρ-
γεια, Λςχφσ 

- Να εξθγεί τισ ζννοιεσ Ζργο, Ενζργεια, Λςχφσ 

1.3 Γνωρίηει ροπζσ δυνάμεων ςε δοκό - Να εξθγεί τισ ροπζσ δυνάμεων ςε δοκό 

1.4 Γνωρίηει τισ εφαρμογζσ των Α-
πλϊν Μθχανϊν 

- Να εξθγεί τισ εφαρμογζσ των Απλϊν Μθχανϊν 

 



Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ: Β43Ξ46Ψ842-5ΝΡ) του ΣΕΕ για ςυμμετοχή ςτη δράςη «Κατάρτιςη, με επι-
χορήγηςη (training voucher), ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Β’ τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» 

                     
 

210 

2. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΘΧΑΝΩΝ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 13 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  8 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 5 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Στοιχεία ςφςφιξθσ και ςτερζωςθσ: Ιλοι, Θλϊςεισ, Κοχλίεσ και αντίςτοιχεσ ςυνδζςεισ 

β. Στοιχεία μεταφοράσ κίνθςθσ: Άξονεσ, Άτρακτοι, Ζδρανα, Οδοντωτοί Τροχοί, Καλϊδια 
– Συρματόςχοινα, Σφνδεςμοι 

γ. Σωλθνϊςεισ: Γενικά, βαςικά μεγζκθ ςωλινων, μεταλλικοί και πλαςτικοί ςωλινεσ, 
Χριςεισ Σωλινων 

δ. Λμάντεσ και Τροχαλίεσ: Γενικά, είδθ τροχαλιϊν και ιμάντων, Τανυςτιρεσ, Οδθγίεσ για 
τθ Λειτουργία των Λμάντων 

ε. Αλυςοκίνθςθ: κατθγορίεσ αλυςςίδων, Σφγκριςθ μεταξφ οδοντοκίνθςθσ – ιμαντοκίνθ-
ςθσ – αλυςςοκίνθςθσ 

ςτ. Ελατιρια: Γενικά, χριςεισ – εφαρμογζσ – είδθ ελαττθρίων 

η. Άλλα Στοιχεία Μθχανϊν: Στυπλειοκλιπτεσ, παρεμβάςματα, Τυποποίθςθ. 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2.1 Γνωρίηει τα κυριότερα ςτοιχεία 
ςφςφιξθσ - ςτερζωςθσ (κοχλίεσ 
κ.λ.π.) 

- Να αναφζρει τα κυριότερα ςτοιχεία ςφςφιξθσ 
- ςτερζωςθσ (κοχλίεσ κ.λ.π.) 

2.2 Γνωρίηει τθν καταςκευι και τισ 
ςυνθκζςτερεσ εφαρμογζσ των 
ςτοιχείων μεταφοράσ κίνθςθσ 

- Να αναφζρει τθν καταςκευι και τισ ςυνθκζ-
ςτερεσ εφαρμογζσ των ςτοιχείων μεταφοράσ 
κίνθςθσ 

2.3 Γνωρίηει τα είδθ και τθ χριςθ των 
ςωλινων 

- Να αναφζρει τα είδθ και τθ χριςθ των ςωλι-
νων 
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3. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΝΤΟΧΘΣ ΥΛΛΚΩΝ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 13 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  8 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 5 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Βαςικζσ ζννοιεσ: Τάςθ, παραμόρφωςθ – ελαςτικι και μόνιμθ -, όλκιμα και ψακυρά 
υλικά  

β. Εφελκυςμόσ: Ρείραμα τάςθσ – επιμικυνςθσ, τάςθ κραφςθσ, ςυντελεςτισ αςφαλείασ, 
εφαρμογζσ 

γ. Κλίψθ: Ρείραμα κλίψθσ, λυγιςμόσ, εφαρμογζσ 

δ. Κάμψθ: Γενικά, μζγιςτεσ Τάςεισ, εφαρμογζσ ςε ατμο-αγωγοφσ, γερανογζφυρεσ κλπ, 
Επίδραςθ Κερμοκραςίασ και Εναλλαγισ Φορτίου – ερπυςμόσ / κόπωςθ  

ε. Σκλθρότθτα: Βακμόσ ςκλθρότθτασ Brinell & Rockwell, εμπειρικι ςχζςθ ςκλθρότθτασ 

& τάςθσ κραφςθσ. 
 
Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3.1 Γνωρίηει το πείραμα του Εφελκυ-
ςμοφ και τθσ Κλίψθσ 

- Να περιγράφει το πείραμα του Εφελκυςμοφ 
και τθσ Κλίψθσ 

3.2 Γνωρίηει τθ μζτρθςθ ςκλθρότθτασ 
κατά BRINELL και ROCKWELL 

- Να εκτελεί μετριςεισ ςκλθρότθτασ ςτον εξο-
πλιςμό 
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4. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΚΕΜΟΔΥΝΑΜΛΚΘΣ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 13 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  8 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 5 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ρίεςθ, κερμοκραςία, κερμότθτα και Μθχανικό Ενζργεια, Λςχφσ - Μονάδεσ μζτρθςθσ – 
Καταςτάςεισ των Σωμάτων 

β. Ραραγωγι – Μετάδοςθ κερμότθτασ. 

γ. Τιξθ, πιξθ, Βραςμόσ, Εξάτμιςθ, Ατμόσ 

δ. Κερμοδυναμικά Αξιϊματα – Κφκλοι CARNOT και DIESEL και βακμοί απόδοςθσ  
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4.1 Γνωρίηει τισ βαςικζσ κερμοδυνα-
μικζσ ζννοιεσ (κερμότθτα, κερμο-
κραςία κ.λ.π.) 

- Να εξθγεί τισ βαςικζσ κερμοδυναμικζσ ζννοιεσ 
(κερμότθτα, κερμοκραςία κ.λ.π.) 

4.2 Γνωρίηει τισ καταςτάςεισ του νε-
ροφ 

- Να αναφζρει τισ καταςτάςεισ του νεροφ 

4.3 Γνωρίηει τα τρία κερμοδυναμικά 
αξιϊματα 

- Να διατυπϊνει τα τρία κερμοδυναμικά αξιϊ-
ματα 

4.4 Γνωρίηει το ςκοπό τθσ ανακζρ-
μανςθσ του ατμοφ και τθσ προ-
κζρμανςθσ του τροφοδοτικοφ νε-
ροφ 

- Να εξθγεί το ςκοπό τθσ ανακζρμανςθσ του 
ατμοφ και τθσ προκζρμανςθσ του τροφοδοτι-
κοφ νεροφ 
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5. ΜΘΧΑΝΟΥΓΛΚΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 13 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  8 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 5 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Εργαςίεσ μζτρθςθσ: Πργανα πχ. Μικρόμετρα, Ραχφμετρα, Σπειρόμετρα κλπ 

β. Εργαςίεσ διάτρθςθσ: Τρυπάνια 

γ. Εργαςίεσ ςφςφιγξθσ βιδϊν και παξιμαδιϊν: Κλειδιά, Κατςαβίδια, Μζτρα Αςφαλείασ 

δ. Εργαςίεσ διαμόρφωςθσ εν ψυχρϊ: Κοπι, Κάμψθ, Τράβθγμα, Τρφπθμα κλπ 

ε. Εργαςίεσ ςε ςωλθνϊςεισ: Εξαρτιματα & Εργαλεία Σωλθνϊςεων 

ςτ. Εργαςίεσ ςυγκολλιςεων: Ρεριγραφι λειτουργίασ ςυςκευϊν, Χριςεισ, Μζτρα Αςφα-
λείασ 

η. Εργαλειομθχανζσ: Δράπανο, Τόρνοσ, Φρζηα - Γενικά Στοιχεία 

θ. Λειαντικζσ μθχανζσ: Είδθ Λειάνςεων, Σμυριδοτροχοί, Τροχιςτκζσ Μθχανζσ, Μζτρα 
Αςφαλείασ. 

 
Μακθςιακά αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

5.1 Γνωρίηει τα ςυνθκιςμζνα όργανα 
μζτρθςθσ και χάραξθσ 

- Να εκτελεί με ακρίβεια τισ βαςικότερεσ εργα-
ςίεσ Εφαρμοςτθρίου 

5.2 Ρεριγράφει τα εργαλεία και τα 
μζςα των κυριότερων εφαρμογϊν 
(εργαςιϊν) του Μθχανουργείου 

- Να καταςκευάηει απλά αντικείμενα ςτο Λευ-
κοςιδθρουργείο 

5.3 Αναφζρει τισ βαςικζσ εφαρμογζσ 
των εργαλειομθχανϊν 

- Να επεξεργάηεται απλά αντικείμενα ςτον 
Τόρνο, τθ Φρζηα, τθν  Ρλάνθ και το Δράπανο 

5.4 Ρεριγράφει τθ διαδικαςία των 
εργαςιϊν ςυγκόλλθςθσ 

- Να ςυγκολλεί μζταλλα από Χάλυβα με δια-
φόρουσ μεκόδουσ 
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6. ΓΕΩΛΟΓΛΑ - ΚΟΛΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΛΑ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 30 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  20 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Γεωλογία, Τεκτονικζσ Ηϊνεσ τθσ Ελλάδασ, Ρετρογραφία, Κοιτάςματα με ζμφαςθ ςτα 
Ληθματογενι, Μθχανικά Ληιματα & Ορυκτοί Άνκρακεσ ςτθν Ελλάδα, Ταξινόμθςθ τουσ, 
Υδρογεωλογία, Αποκικευςθ & Αυτανάφλεξθ Ορυκτϊν Ανκράκων, Τοπογραφικι Απο-
τφπωςθ 

β. Λιγνιτοφόρα Ρεδία Φλϊρινασ, Ρτολεμαϊδασ, Κοηάνθσ, Μεγαλόπολθσ, κλπ. – Κζςθ, 
Πρια, Τεκτονικι, Αποκζματα  

γ. Ρρόγραμμα ανάπτυξθσ των Λιγνιτοφόρων Ρεδίων – Ζρευνα - Γεωτριςεισ 

δ. Γεωμετρικά Χαρακτθριςτικά Λιγνιτικϊν Κοιταςμάτων υπερκείμενα - Κατθγορίεσ Λι-
γνιτϊν, Αποκζματα  

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

6.1 Γνωρίηει τουσ κυριότερουσ Γεω-
λογικοφσ και Μεταλλευτικοφσ ό-
ρουσ 

- Να αναφζρει τα κυριότερα πετρϊματα, ορυ-
κτά και μεταλλεφματα τθσ Ελλάδασ 6.2 Γνωρίηει τον τρόπο γζνεςθσ των 

Κυριοτζρων Γεωλογικϊν Σχθματι-
ςμϊν 
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7. ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΛΛΓΝΛΤΘ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 30 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  20 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ροιότθτεσ Λιγνίτθ. Γενικζσ και Ειδικζσ Χριςεισ, Δειγματολθψία   

β. Ρροςδιοριςμόσ Υγραςίασ, Τζφρασ, Ρτθτικϊν, Κερμογόνου Δφναμθσ 

γ. Στοιχειακι ανάλυςθ άνκρακα και τζφρασ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

7.1 Γνωρίηει τισ διάφορεσ ποιότθτεσ 
λιγνίτθ 

- Να αναφζρει τισ χριςεισ του λιγνίτθ 

7.2 Γνωρίηει τισ διαδικαςίεσ δειγμα-
τολθψίασ λιγνίτθ 

- Να εκτελεί εργαςίεσ δειγματολθψίασ λιγνίτθ 

 - Να περιγράφει τα χαρακτθριςτικά τθσ τζφρασ 
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8. ΥΛΛΚΑ. ΛΛΡΑΝΤΛΚΑ - ΛΛΡΑΝΣΘ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 10 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  5 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 5 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Υλικά: Βιομθχανικά Υλικά, Χάλυβεσ και Χυτοςίδθροσ ςε Μθχανολογικό Εξοπλιςμό 
Ορυχείων, Σφνκετα Υλικά - Ρλαςτικά, Κερμοπλαςτικά κλπ, Μθχανικζσ Διαβρϊςεισ 

β. Λίπανςθ – Λιπαντικά: Μελζτθ & Οργάνωςθ Λίπανςθσ, Κατθγορίεσ Λιπαντικϊν, Λί-
πανςθ Κφριων Μθχανθμάτων Ορυχείων, Λίπανςθ Εδράνων Ολίςκθςθσ & Κφλιςθσ, 
Οδοντωτϊν Τροχϊν, Αεροςυμπιεςτϊν, Αντλιϊν κλπ, Τρόποσ Λίπανςθσ, Επιλογι Λιπα-
ντικοφ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

8.1 Εξθγεί τουσ τυποποιθμζνουσ χα-
ρακτθριςμοφσ των μετάλλων και 
πλαςτικϊν (π.χ. CuZn37, PVC κλπ.) 

- Να εξθγεί τισ διαδικαςίεσ λίπανςθσ ςτα κφρια 
και βοθκθτικά μθχανιματα των Ορυχείων και 
ςτα ςτοιχεία μθχανϊν (π.χ. ζδρανα κ.λ.π.) και 
να εκτελεί ςχετικζσ εργαςίεσ 

8.2 Αναφζρει τισ κυριότερεσ εφαρμο-
γζσ των υλικϊν (μετάλλων και 
πλαςτικϊν) 

8.3 Ρεριγράφει τα πιο ςυνθκιςμζνα 
λιπαντικά 
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9. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΛΛΓΝΛΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 17 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  12 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 5 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Κακικοντα Τεχνικϊν Ορυχείων: Οργανόγραμμα Ορυχείου, Οδοποιία ςτο Ορυχείο, Απο-
ςτράγγιςθ, Μετακζςεισ Ταινιοδρόμων, Μζτρα Υγείασ & Αςφάλειασ κατά τθ διάρκεια των 
Εργαςιϊν Εκμετάλλευςθσ των Λιγνιτικϊν Κοιταςμάτων. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

9.1 Γνωρίηει τα κυριότερα ςτοιχεία 
Εκμετάλλευςθσ των Λιγνιτικϊν 
Εγκαταςτάςεων 

- Να περιγράφει τα ςτοιχεία Εκμετάλλευςθσ 
των Λιγνιτικϊν Εγκαταςτάςεων 
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10. ΚΥΛΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΟΥΧΕΛΩΝ ΑΡΟ ΡΛΕΥΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 34 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  24 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Εκςκαφείσ (Ε/Σ): Είδθ & Τεχνικά Χαρακτθριςτικά, Δυνατότθτεσ, Συνκικεσ Αποδοτικισ 
Λειτουργίασ ςε Υπερκείμενα & Κοίταςμα, Εργαςίεσ Συντιρθςθσ 

β.  Αποκζτεσ: Είδθ & Τεχνικά Χαρακτθριςτικά, Δυνατότθτεσ, Ραράγοντεσ που επθρεά-
ηουν τθ Λειτουργία του, Συνκικεσ Αποδοτικισ Λειτουργίασ, Εργαςίεσ Συντιρθςθσ 

γ. Ταινιόδρομοι (Τ/Δ): Αρχζσ Λειτουργίασ & Ραράγοντεσ που Επθρεάηουν τθν Αποδοτικι 
Λειτουργία τουσ, Συςτιματα κακαριςμοφ, Μεταφορικοί Λμάντεσ, Επεμβάςεισ για άρ-
ςθ Ανωμαλιϊν, Εργαςίεσ Συντιρθςθσ, Μετάκεςθ Τ/Δ 

δ. Γενικά: Συνεργαςία Εκςκαφζα με Τ/Δ, Αποκζτθ, Πχθμα Φόρτωςθσ, Κακαριςμόσ των 

Κφριων Μθχανθμάτων Ορυχείων 

ε. Ειδικά μζτρα αςφαλείασ εργαςίασ για όλεσ τισ παραπάνω εργαςίεσ. 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

10.1 Γνωρίηει τισ μεκόδουσ εκμετάλ-
λευςθσ των Κφριων Μθχανθμά-
των Ορυχείων (Εκςκαφζων, Τ/Δ 
και Αποκετϊν) 

- Να περιγράφει τισ μεκόδουσ εκμετάλλευςθσ 
των Κφριων Μθχανθμάτων Ορυχείων (Εκςκα-
φζων, Τ/Δ και Αποκετϊν) 

10.2 Γνωρίηει τα τεχνικά χαρακτθρι-
ςτικά των μθχανθμάτων αυτϊν 
από πλευράσ Εκμετάλλευςθσ 

- Να αναφζρει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των 
μθχανθμάτων αυτϊν από πλευράσ Εκμετάλ-
λευςθσ 

10.3 Γνωρίηει τισ ςυνκικεσ αποδοτι-
κισ λειτουργίασ των Κφριων Μθ-
χανθμάτων Ορυχείων 

- Να περιγράφει τισ ςυνκικεσ αποδοτικισ λει-
τουργίασ των Κφριων Μθχανθμάτων Ορυχεί-
ων 
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10.4 Γνωρίηει τθ ςυνεργαςία Εκςκα-
φζα με Τ/Δ – Αποκζτθ-Πχθμα 
Φόρτωςθσ 

- Να εξθγεί τθ ςυνεργαςία Εκςκαφζα με Τ/Δ – 
Αποκζτθ-Πχθμα Φόρτωςθσ 

10.5 Γνωρίηει τισ βλάβεσ των, μθχα-
νθμάτων και τισ εργαςίεσ επι-
ςκευϊν 

- Να εντοπίηει τισ βλάβεσ και να τισ επιςκευάηει 
με αςφάλεια κάτω από επίβλεψθ 

10.6 Γνωρίηει κάτω από επίβλεψθ, με 
αςφάλεια τισ εργαςίεσ ςυντιρθ-
ςθσ των μθχανθμάτων αυτϊν 

- Να εκτελεί κάτω από επίβλεψθ με αςφάλεια 
τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ  

10.7 Γνωρίηει μζτρα προςταςίασ για 
τον εξοπλιςμό των Κφριων Μθ-
χανθμάτων Ορυχείων 

- Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ για τον εξο-
πλιςμό  

10.8 Γνωρίηει τισ εργαςίεσ χειριςμοφ  
και λειτουργίασ ςτα Κφρια Μθ-
χανιματα Ορυχείων 

- Να ςυμμετζχει ςε χειριςμοφ  και λειτουργίασ 
κάτω από επίβλεψθ 

10.9 Γνωρίηει τισ εργαςίεσ εγκατά-
ςταςθσ, μετάκεςθσ, κλπ ςτα Κφ-
ρια Μθχανιματα Ορυχείων 

- Να εκτελεί κάτω από επίβλεψθ με αςφάλεια 
τισ εργαςίεσ αυτζσ 
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11. ΚΥΛΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΟΥΧΕΛΩΝ ΑΡΟ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΘΣ ΡΛΕΥΑΣ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 34 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  24 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Εκςκαφείσ: Ρεριγραφι, Δυνατότθτεσ, Σφςτθμα Καδοτροχοφ, Ρορείασ, Μεταφοράσ, 
Ανυψωτικϊν, Ρεριφοράσ, Λίπανςθσ, Βοθκ. Εγκαταςτάςεισ 

β. Αποκζτεσ: Ρεριγραφι, Σφςτθμα Ανυψωτικϊν, Ρεριφοράσ, Ρορείασ, Μεταφοράσ, Λί-
πανςθσ, Βοθκθτικζσ Εγκαταςτάςεισ 

γ. Ταινιόδρομοι (Τ/Δ): Ρεριγραφι & Λειτουργία, Αντιμετϊπιςθ Χειμερινισ Ρεριόδου, 
Λμάντεσ, Συςτιματα Κακαριςμοφ Τ/Δ, Επεμβάςεισ για Άρςθ Ανωμαλιϊν, Μετακζςεισ 
– Επιμθκφνςεισ - Επιβραχφνςεισ Τ/Δ, άουλα, Ταινιόχθμα, Θλεκτρολογικόσ Εξοπλι-
ςμόσ 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

11.1 Γνωρίηει το μθχανολογικό μζροσ 
των Εκςκαφζων, Αποκετϊν και 
Ταινιόδρομων 

- Να περιγράφει το μθχανολογικό μζροσ των 
Εκςκαφζων, Αποκετϊν και Ταινιόδρομων 

11.2 Γνωρίηει τισ δυνατότθτεσ εκμε-
τάλλευςθσ του κακενόσ (γενικά 
ςτοιχεία) 

- Να περιγράφει τισ δυνατότθτεσ εκμετάλλευ-
ςθσ του κακενόσ (γενικά ςτοιχεία) 
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12. ΚΥΛΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΟΥΧΕΛΩΝ ΑΡΟ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΘΣ ΡΛΕΥΑΣ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 22 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  12 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Εκςκαφείσ: Οδθγίεσ Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ, Καδοτροχόσ, Θλεκτρολογικόσ Εξοπλι-
ςμόσ, Συςτιματα Μεταφοράσ & Ρροςταςίασ, Χειριςτιρια, Συνεργαςία Εκςκαφζα με 
Πχθμα Φόρτωςθσ & Ταινιόδρομο, Βλάβεσ & Αποκατάςταςθ τουσ, Συςτιματα Αςφα-
λείασ 

β. Αποκζτεσ: Οδθγίεσ Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ, Ρεριγραφι Θλεκτρολογικοφ Εξοπλι-
ςμοφ, Ρορεία, Ρεριφορά & Συςτιματα Μεταφοράσ Αποκζτθ, Συςκευζσ Ελζγχου Λει-
τουργίασ, Συνεργαςία με Εκςκαφζα & Τ/Δ 

γ. Ταινιόδρομοι (Τ/Δ): Λειτουργία, Συςτιματα Αςφαλείασ, Βλάβεσ, Θλεκτρολογικόσ Εξο-
πλιςμόσ, Συνεργαςία με λοιπό Εξοπλιςμό 

δ. Σπαςτιρεσ SHOVELS: Ρεριγραφι, Λειτουργία, Βλάβεσ, Συςτιματα Αςφαλείασ 

ε. Ρφργοσ Ελζγχου Τ/Δ (ΡΕΤ): Ρεριγραφι, Λειτουργία. 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

12.1 Γνωρίηει τον Θλεκτρολογικό εξο-
πλιςμό Εκςκαφζων, Αποκετϊν και 
Τ/Δ 

- Να περιγράφει τον Θλεκτρολογικό εξοπλιςμό 
Εκςκαφζων, Αποκετϊν και Τ/Δ 

12.2 Γνωρίηει τισ οδθγίεσ λειτουργίασ 
και αςφαλοφσ χριςθσ του κακε-
νόσ από τα παραπάνω 

- Να αναφζρει τισ οδθγίεσ λειτουργίασ και α-
ςφαλοφσ χριςθσ του κακενόσ από τα παρα-
πάνω 

12.3 Γνωρίηει τισ διαδικαςίεσ επιτιρθ-
ςθσ του Τ/Δ 

- Να κάνει τισ διαδικαςίεσ επιτιρθςθσ του Τ/Δ 
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13. ΔΛΑΚΛΝΘΣΘ ΦΟΤΛΩΝ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 10 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  5 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 5 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Διακίνθςθ φορτίων από άτομα: Δυνατότθτεσ – Φυςικι Ρροετοιμαςία, Βαςικά Στοι-
χεία Φορτίου, Ανφψωςθ, Μεταφορά, Ολίςκθςθ, Κφλιςθ 

β. Διακίνθςθ φορτίων με Μθχανιματα: Ρεριγραφι κυριότερων Διατάξεων Διακίνθςθσ, 
βαςικζσ Αρχζσ Αςφαλείασ, Οδθγίεσ 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

13.1 Γνωρίηει τθ διαδικαςία ‘‘Φυςικισ 
Ρροετοιμαςίασ’’ για τθ διακίνθςθ 
φορτίου 

- Να εξθγεί τθ διαδικαςία ‘‘Φυςικισ Ρροετοι-
μαςίασ’’ για τθ διακίνθςθ φορτίου 

13.2 Γνωρίηει τα κυριότερα εργαλεία 
και διατάξεισ διακίνθςθσ του 
φορτίου 

- Να περιγράφει τα κυριότερα εργαλεία και δι-
ατάξεισ διακίνθςθσ του φορτίου 

13.3 Γνωρίηει πωσ γίνεται θ διακίνθςθ 
φορτίου χρθςιμοποιϊντασ “εργα-
λεία και μθχανιματα’’, εφαρμό-
ηοντασ τισ τυποποιθμζνεσ οδθγίεσ 
και τισ βαςικζσ αρχζσ αςφάλειασ 
εργαςίασ 

- Να διακινεί πωσ γίνεται θ διακίνθςθ φορτίου 
χρθςιμοποιϊντασ “εργαλεία και μθχανιμα-
τα’’, εφαρμόηοντασ τυποποιθμζνεσ οδθγίεσ 
και τισ βαςικζσ αρχζσ αςφάλειασ εργαςίασ 
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14. ΑΡΟΔΟΤΛΚΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΚΑΔΟΦΟΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 38 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  28 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 10 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ραράγοντεσ που επιδροφν ςτθν απόδοςθ του Καδοφόρου Εκςκαφζα: Κεωρθτικι & 
Ρραγματικι Απόδοςθ, Ζνταξθ & Λειτουργία Καδοφόρου Εκςκαφζα, Είδοσ Υλικοφ Εκ-
ςκαφισ, Ανκρϊπινοσ Ραράγοντασ, Αςφάλεια 

β. Βακμόσ Αξιοποίθςθσ εκςκαπτικοφ δυναμικοφ 
 

Μακθςιακά αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

14.1 Γνωρίηει τισ μεκόδουσ χειριςμοφ 
των Καδοφόρων Εκςκαφζων, ϊ-
ςτε να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ 
δυνατι απόδοςθ 

- Να αναλφει τισ μεκόδουσ χειριςμοφ των Κα-
δοφόρων Εκςκαφζων, ϊςτε να επιτυγχάνεται 
θ μζγιςτθ δυνατι απόδοςθ 
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15. ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΟΥΧΕΛΩΝ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 20 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  15 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 5 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Αςφάλεια Επιφανειακϊν Εκςκαφϊν, Επιφανειακά μζτωπα, Χωροκζτθςθ μεταλλευτι-
κϊν και λατομικϊν εργαςιϊν, Αποκζςεισ υλικϊν.  

β. Ρροςταςία από Εκρθκτικά, Δονιςεισ και Κορφβουσ 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

15.1 Γνωρίηει τα γενικά μζτρα για τθν 
αςφάλεια λειτουργίασ του εξο-
πλιςμοφ Ορυχείων και να αναφζ-
ρουν τα μζτρα προςταςίασ 

- Να περιγράφει τα γενικά μζτρα για τθν αςφά-
λεια λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ Ορυχείων 
και να αναφζρουν τα μζτρα προςταςίασ 

15.2 Γνωρίηει τα ειδικά μζτρα προςτα-
ςίασ και αποκατάςταςθσ του πε-
ριβάλλοντοσ ςτα Ορυχεία 

- Να περιγράφει τα ειδικά μζτρα προςταςίασ 
και αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ ςτα 
Ορυχεία 
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16. ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΑ ΚΕΜΑΤΑ  

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 19 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  14 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 5 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Αποκατάςταςθ εδαφϊν: Στάδια, Χριςεισ μετά τθν Αποκατάςταςθ 

β. Ρροςταςία περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Αποβλιτων – Στερεϊν, Υγρϊν & Επικινδφνων, 
Επιφανειακϊν & Υπόγειων Νερϊν, Ατμοςφαιρικισ φπανςθσ, Ρυροπροςταςία – Ρυ-
ραςφάλεια 

γ. Ρεριβαλλοντικοί όροι λειτουργίασ ορυχείων. 

δ. Κανονιςμόσ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν και Λοιπι Νομοκεςία. 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

16.1 Γνωρίηει τισ διαδικαςίεσ προςτα-
ςίασ του περιβάλλοντοσ των ο-
ρυχείων 

16.2 Συμμορφϊνεται με τθν περιβαλ-
λοντικι νομοκεςία και τισ αρχζσ 
λειτουργίασ των Ορυχείων 

 

- Να εφαρμόηει τισ διαδικαςίεσ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ. 
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17. ΣΥΝΚΘΚΕΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΟΥΧΕΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΘ ΧΕΛΜΕΛΝΘ ΡΕΛΟΔΟ. ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 8 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  8 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Γενικά για τθν λειτουργία του Ορυχείου κατά τθ χειμερινι περίοδο, Λειτουργία R/R, 
Λμάντεσ, Ξφςτρεσ, φκμιςθ, Συςκευζσ Ολίςκθςθσ, Εμφράξεισ & Κακαριςμοί 

β. Εκκίνθςθ Ταινιόδρομου (Τ/Δ), Συνεργαςία Τ/Δ, Καλϊδια, Διακεςιμότθτα Βοθκθτικοφ 
Εξοπλιςμοφ. 

γ. Δρόμοι προςπζλαςθσ. 

δ. Ειδικά μζτρα Υγιεινισ, Ρροςταςίασ και Αςφάλειασ Εργαςίασ κατά τισ παραπάνω ερ-
γαςίεσ που γίνονται ςε χειμερινι περίοδο ςτο Ορυχείο. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

17.1 Γνωρίηει τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ 
των Ορυχείων τον χειμϊνα 

17.2 Εφαρμόηει τα ενδεικνυόμενα μζ-
τρα (προδιαγραφζσ) κατά τισ ερ-
γαςίεσ ςτο ορυχείο ςτθ χειμερινι 
περίοδο 

- Να μπορεί να αντιμετωπίηει τισ ςυνκικεσ λει-
τουργίασ των Ορυχείων τον χειμϊνα 
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18. ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ – ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ (ΜΑΡ) 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 13 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  8 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 5 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Γενικά. Αςφάλεια και Υγιεινι Εργαςίασ – Κφριεσ Κατθγορίεσ Εργατικϊν Ατυχθμάτων - 
Νομοκεςία.  

β. Φυςικοί και Χθμικοί βλαπτικοί παράγοντεσ. Μετριςεισ 

γ. Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ). Κατθγορίεσ, ςυντιρθςθ και χριςθ των ΜΑΡ. 

δ. Ρυρόςβεςθ, πυροπροςταςία. Χριςθ Ρυροςβεςτιρων. 

ε. Ρρόλθψθ ατυχθμάτων ςτθν εργαςία των χειριςτϊν Κ.Μ.Ο – Ειδικοί Κανονιςμοί Α-
ςφαλείασ 

 
Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

18.1 Γνωρίηει με αςφάλεια εργαςίεσ 
εγκατάςταςθσ, χειριςμοφ, λει-
τουργίασ, ςυντιρθςθσ και επι-
ςκευϊν του Κφριου Εξοπλιςμοφ 
Ορυχείων 

- Να εκτελεί με αςφάλεια εργαςίεσ εγκατάςτα-
ςθσ, χειριςμοφ, λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και 
επιςκευϊν του Κφριου Εξοπλιςμοφ Ορυχείων 
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19. ΕΥΣΤΑΚΕΛΑ ΡΑΝΩΝ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 3 
Συνολικόσ διδακτικόσ χρόνοσ 20 
Σφνολο Ωρϊν Κεωρίασ  15 
Σφνολο Ωρϊν Ρρακτικισ 5 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Βαςικά ςτοιχεία Εδαφομθχανικισ: Βαςικοί Τφποι Εδαφϊν, Διατμθτικι Αντοχι Εδά-
φουσ 

β. Ενόργανεσ παρατθριςεισ. Μζκοδοι και όργανα: Μετριςεισ Μετακινιςεων, Κλίςεων, 
Τοπογραφικζσ Μζκοδοι 

γ. Κατολιςκιςεισ, τφποι και Μζτρα Στακεροποίθςθσ: Τφποι Κατολιςκιςεων, Εκςκαφζσ 
Μετϊπων, Υλικά Απόκεςθσ, Ρρόδρομα Φαινόμενα 

δ. Μζτρα ςτακεροποίθςθσ: Αποφόρτιςθ, Αναχϊματα, Στραγγίςεισ 

ε. Γενικά & Ειδικά Μζτρα Υγείασ & Αςφάλειασ Εργαςίασ, Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ Α-

τυχθμάτων για όλεσ τισ παραπάνω εργαςίεσ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

19.1 Γνωρίηει τουσ βαςικοφσ τφπουσ 
εδαφϊν 

19.2 Αναφζρει  τουσ τφπουσ κατολι-
ςκιςεων 

- Να πραγματοποιεί μετριςεισ παραμορφϊςε-
ων (μετακινιςεων) 

- Να αξιολογεί τα αποτελζςματα των μετακινι-
ςεων 

- Να εκτελεί μζτρα ςτακεροποίθςθσ εδαφϊν 
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Β. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’ –ΔΛΡΛ. ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ 

ix. Εξορυκτικι και Μεταλλευτικι Βιομθχανία 

Κεματικζσ Ενότθτεσ και Υποενότθτεσ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων : 

1. ΚΕΣΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ, ΥΓΕΛΑ & ΑΣΦΑΛΕΛΑ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΣΤΘΝ 
ΕΞΟΥΚΤΛΚΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΑ 

Α. Μεταλλευτικόσ Κϊδικασ - Κεςμικό πλαίςιο εκμετάλλευςθσ μεταλλείων 
Β. Αδειοδοτιςεισ και λειτουργία λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, α-

δρανϊν και μαρμάρων 
Γ. Κανονιςμόσ Μεταλλευτικϊν & Λατομικϊν Εργαςιϊν (ΚΜΛΕ) - Μζτρα 

αςφάλειασ και προςταςίασ περιβάλλοντοσ 
Δ. Ρεριβαλλοντικό κεςμικό πλαίςιο ςτθν εξορυκτικι βιομθχανία 

2. ΟΓΑΝΩΣΘ ΕΓΟΥ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 

Α. Διοικθτικι και οικονομικι λειτουργία τθσ ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ 
Β. Οργάνωςθ επιχείρθςθσ και ζργου 

Γ. Θγεςία, παρακίνθςθ και επικοινωνία 
Δ. Εκπαίδευςθ - Ανάπτυξθ προςωπικοφ 
Ε. Διαχείριςθ χρόνου 
ΣΤ. Βιϊςιμθ ανάπτυξθ ζργου 

3. ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΓΛΑ ΜΘΧΑΝΛΚΟΥΣ 

Α. Κοςτολόγθςθ 
Β. Οικονομικζσ καταςτάςεισ - Αρικμοδείκτεσ 
Γ. Αξιολόγθςθ επενδφςεων 

4. ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΛΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΛ-
ΑΣ 

Α. Διαχείριςθ Υγείασ & Αςφάλειασ (ΕΛΟΤ 1801) 
Β. Διαχείριςθ Ρεριβάλλοντοσ (ISO 14001) 
Γ. Διαχείριςθ Ροιότθτασ (ISO 9001) 
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5. ΕΡΛΦΑΝΕΛΑΚΘ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΜΕΤΑΛΛΕΛΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΛΩΝ, ΛΛΓΝΛΤΩΥΧΕΛ-
ΩΝ ΚΑΛ ΜΑΜΑΩΝ 

Α. Μεταλλεία - Λατομεία  
Β. Υπαίκρια λιγνιτωρυχεία - Εξοπλιςμόσ εξόρυξθσ και μεταφοράσ 
Γ. Μάρμαρα 

6. ΥΡΟΓΕΛΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΜΕΤΑΛΛΕΛΩΝ 

Α. Μζκοδοι εκμετάλλευςθσ - Αξιολόγθςθ - Επιλογι  

Β. Ζργα προςπζλαςθσ και ανάπτυξθσ, μεταφορά υλικϊν 
Γ. Αρχζσ αεριςμοφ, φωτιςμοφ, υγιεινισ και αςφάλειασ 

7. ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ ΚΑΛ ΕΜΡΛΟΥΤΛΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΟΥΚΤΩΝ 

Α. Σχεδιαςμόσ διαγραμμάτων ροισ εργοςταςίων επεξεργαςίασ - εμπλου-
τιςμοφ  

Β. Επιλογι - Διαςταςιολόγθςθ εξοπλιςμοφ 
Γ. Επιλογι κζςθσ εγκατάςταςθσ, κοςτολόγθςθ, προμελζτθ ςκοπιμότθτασ 

8. ΕΡΛΛΟΓΘ - ΣΥΝΤΘΘΣΘ - ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛ-
ΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΜΕΤΑΛΛΕΛΩΝ – ΛΑΤΟΜΕΛΩΝ 

Α. Κινθτόσ εξοπλιςμόσ επιφανειακϊν ζργων 
Β. Κινθτόσ εξοπλιςμόσ υπογείων ζργων 
Γ. Στακερόσ εξοπλιςμόσ επεξεργαςίασ - εμπλουτιςμοφ, μεταφοράσ, προ-

ςταςίασ περιβάλλοντοσ 
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1. ΚΕΣΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ, ΥΓΕΛΑ & ΑΣΦΑΛΕΛΑ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΣΤΘΝ ΕΞΟ-
ΥΚΤΛΚΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΑ 

1.Α Μεταλλευτικόσ Κϊδικασ - Κεςμικό πλαίςιο εκμετάλλευςθσ μεταλλείων 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 12 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 8 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Μεταλλευτικόσ Κϊδικασ: Ρεδίο εφαρμογισ και  ανάλυςθ των διατάξεϊν του. Δια-
τυπωμζνεσ νομικζσ ερμθνείεσ των διατάξεων του Μεταλλευτικοφ Κϊδικα και παρα-
δείγματα εφαρμογισ. 

β. Ανάπτυξθ με παραδείγματα και γραπτι άςκθςθ των άρκρων 103 και 104 του Κανο-
νιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (Κ.Μ.Λ.Ε..) «Άδειεσ Θλεκτρομθχα-
νολογικϊν Εγκαταςτάςεων». 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1Α.1 Γνωρίηει το κεςμικό πλαίςιο και 
τισ νομικζσ υποχρεϊςεισ τθσ εκ-
μετάλλευςθσ μεταλλείων – Με-
ταλλευτικόσ Κϊδικασ 

- Καλι γνϊςθ των διατάξεων του  Μεταλλευ-
τικοφ Κϊδικα.  

- Ρερί Άδειασ Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν και   
Οριςτικϊν Μεταλλευτικϊν Ραραχωριςεων.  

- Υποχρεϊςεισ του Μθχανικοφ Μεταλλείων. 

- Αδειοδότθςθ και λειτουργία μθχανολογικϊν  
εγκαταςτάςεων μζςα ςε μεταλλευτικοφσ   
χϊρουσ. 

 



Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ: Β43Ξ46Ψ842-5ΝΡ) του ΣΕΕ για ςυμμετοχή ςτη δράςη «Κατάρτιςη, με επι-
χορήγηςη (training voucher), ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Β’ τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» 

                     
 

232 

1.Β Αδειοδοτιςεισ και λειτουργία λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, αδρανϊν και 
μαρμάρων 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 12 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 8 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ανάλυςθ των διατάξεων τθσ Λατομικισ Νομοκεςίασ ςτο ςφνολό τθσ (Λατομεία Α-
δρανϊν Υλικϊν, Βιομθχανικϊν Ορυκτϊν και Μαρμάρων). Σχετικζσ αποφάςεισ του 
ΣτΕ. Ελεγκτικζσ Αρχζσ. 

β. Βιομθχανικι Νομοκεςία για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία θλεκτρομθχανολογι-
κϊν εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λατομικϊν προϊόντων ι μεταλλευμάτων εκτόσ 
λατομικϊν ι μεταλλευτικϊν χϊρων. Ελεγκτικζσ αρχζσ. 

γ. Ανάλυςθ διατάξεων τθσ δαςικισ νομοκεςίασ, που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ εξο-
ρυκτικϊν δραςτθριοτιτων ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ.  

δ. Ανάλυςθ των διατάξεων του ΚΜΛΕ, ςχετικϊν με τθν αποκικευςθ και τθν εν γζνει 
διαχείριςθ εκρθκτικϊν υλϊν και των κινθτϊν εγκαταςτάςεων παραγωγισ ANFO.  

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1Β.1 Γνωρίηει το κεςμικό πλαίςιο τθσ 
αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ 
λατομείων αδρανϊν υλικϊν, 
μαρμάρων και βιομθχανικϊν 
ορυκτϊν. 

- Διάκριςθ διαδικαςιϊν μεταξφ δθμοςίων και 
ιδιωτικϊν λατομείων ςε κάκε περίπτωςθ. 

- Αρχζσ και διαδικαςία ζκδοςθσ αδειϊν   Εκ-
μετάλλευςθσ. 

- Αδειοδότθςθ και λειτουργία μθχανολογικϊν  
εγκαταςτάςεων μζςα ςε λατομικοφσ χϊ-
ρουσ. 

- Αδειοδότθςθ και λειτουργία μθχανολογικϊν   
εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λατομικϊν   
προϊόντων εκτόσ λατομικϊν χϊρων. 

- Μεταφορά, αποκικευςθ και διαχείριςθ   ε-
κρθκτικϊν υλϊν. 

- Ελεγκτικζσ αρχζσ. 
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1.Γ Κανονιςμόσ Μεταλλευτικϊν & Λατομικϊν Εργαςιϊν (ΚΜΛΕ) - Μζτρα αςφάλειασ 
και προςταςίασ περιβάλλοντοσ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 10 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 6 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ανάλυςθ των διατάξεων του ΚΜΛΕ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ  ςε ηθτιματα αςφάλειασ 
των εργαηομζνων, των εργαςιϊν, των περιοίκων και διαβατϊν κακϊσ και ςτισ δια-
τάξεισ περί ατυχθμάτων. 

β. Σφνταξθ Τεχνικϊν Μελετϊν Εκμετάλλευςθσ Μεταλλείων και Λατομείων και διαδι-
καςία ζγκριςθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 101 και 102 του ΚΜΛΕ. Αναλυτικι παρουςί-
αςθ με παραδείγματα κατά περίπτωςθ και γραπτι άςκθςθ προςζγγιςθσ τθσ ςφντα-
ξθσ Τεχνικισ Μελζτθσ ςε απλι περίπτωςθ εκμετάλλευςθσ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1Γ.1 Γνωρίηει ςε βάκοσ και εφαρμόηει 
με επάρκεια τισ διατάξεισ του 
Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και 
Λατομικϊν Εργαςιϊν. 

- Μζτρα αςφάλειασ κατά περίπτωςθ εκμετάλ-
λευςθσ. 

- Σφνταξθ τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ. 

- Μετριςεισ και καταγραφζσ επικίνδυνων πα-
ραγόντων (κόρυβοσ, αζρια κ.ά) και μζτρα 
προςταςίασ εργαηομζνων. 

- Μζτρα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ χϊ-
ρου από τισ επιπτϊςεισ τθσ εκμετάλλευςθσ 
(κόρυβοσ, ςκόνθ, δονιςεισ). 

- Άμεςεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. 
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1.Δ Ρεριβαλλοντικό κεςμικό πλαίςιο ςτθν εξορυκτικι βιομθχανία 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 10 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 6 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Οι εφαρμογζσ τθσ Ρεριβαλλοντικισ Νομοκεςίασ ςτθν Εξορυκτικι Βιομθχανία. Ρερι-
βαλλοντικι αδειοδότθςθ, Ρεριβαλλοντικι Ευκφνθ και Ρεριβαλλοντικι Ενθμζρωςθ 
του Κοινοφ. 

β. Αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και θ ελαχιςτοποίθςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυ-
πϊματοσ ςτθν Εξορυκτικι Βιομθχανία. Ραραδείγματα.  

γ. Σφνταξθ Μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων εκμεταλλεφςεων. Αναλυτικι πα-
ρουςίαςθ με παραδείγματα κατά περίπτωςθ και γραπτι άςκθςθ προςζγγιςθσ τθσ 
ςφνταξθσ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων ςε απλι περίπτωςθ εκμετάλλευ-
ςθσ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1Δ.1 Γνωρίηει πολφπλευρα το Ρερι-
βαλλοντικό Κεςμικό Ρλαίςιο 

- Σφνταξθ Ρεριβαλλοντικισ Μελζτθσ και δια-
δικαςία ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων. 

- Εφαρμογι των διατάξεων περί  Ρεριβαλλο-
ντικισ Ευκφνθσ. 

- Ρεριβαλλοντικι Ενθμζρωςθ του Κοινοφ – 
Συνκικθ του Aarhus. 

- Βαςικοί άξονεσ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ   
εξορυκτικισ βιομθχανίασ. 

- Μζτρα ελαχιςτοποίθςθσ του περιβαλλοντι-
κοφ αποτυπϊματοσ με παραδείγματα.  

 



Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ: Β43Ξ46Ψ842-5ΝΡ) του ΣΕΕ για ςυμμετοχή ςτη δράςη «Κατάρτιςη, με επι-
χορήγηςη (training voucher), ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Β’ τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» 

                     
 

235 

2. ΟΓΑΝΩΣΘ ΕΓΟΥ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 

2.Α Διοικθτικι και οικονομικι λειτουργία τθσ ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 6 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 6 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Τι είναι Επιχείρθςθ, θ Επιχείρθςθ ωσ Οικονομικι Μονάδα, Βαςικζσ Οικονομικζσ Αρ-
χζσ, Κατθγορίεσ Δραςτθριοτιτων που αναπτφςςει θ Επιχείρθςθ, Εγκακίδρυςθ Διοι-
κθτικϊν Οργάνων, Διοικθτικζσ κζςεισ μζςα ςτθν Επιχείρθςθ – Ζργο. 

β. Τι είναι Διοίκθςθ, Σκοποί – Στόχοι Επιχείρθςθσ ι Ζργου, Κατθγοριοποίθςθ Σκοπϊν – 
Στόχων, Οριςμόσ άςκθςθσ Διοίκθςθσ (management), πϊσ ορίηεται ςτθ λειτουργία 
του ο manager – Ρροϊςτάμενοσ, βαςικζσ του Λδιότθτεσ 

γ. Άςκθςθ και μοντζλα διευκυντικισ λειτουργίασ, Ρρογραμματιςμόσ, Βαςικά χαρα-
κτθριςτικά του ςφγχρονου management 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Α.1 Γνωρίηει το πλαίςιο τθσ διοικθτι-
κισ και οικονομικισ λειτουργίασ 
τθσ ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ. 

- Κατανοεί και μπορεί να εξειδικεφςει το γενι-
κό πλαίςιο διοικθτικισ, οικονομικισ και ορ-
γανωτικισ λειτουργίασ τθσ ςφγχρονθσ επι-
χείρθςθσ. 

2Α.2 Γνωρίηει τουσ βαςικοφσ άξονεσ 
τθσ διευκυντικισ λειτουργίασ και 
πωσ αυτι εξειδικεφεται ςτισ επι-
μζρουσ βακμίδεσ, κακϊσ και τα 
κοινά βαςικά χαρακτθριςτικά 
τθσ λειτουργίασ ενόσ ςτελζχουσ 
ςτθν επιχείρθςθ. 

- Αξιολογεί τθ γνϊςθ του εκπαιδευομζνου ςτα 
βαςικά κζματα τθσ διευκυντικισ λειτουργίασ 
και των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν του ςτε-
λζχουσ-προϊςταμζνου, ςε κζςεισ εργαςίασ ι 
ζργου ςυνολικά. Αποτίμθςθ του κριτικοφ 
πνεφματοσ με το οποίο εξειδικεφει ο εκπαι-
δευόμενοσ τα παραπάνω, ςε διάφορα μο-
ντζλα επιχειριςεων και ειδϊν ζργου. 
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2Α.3 Γνωρίηει τα βαςικά μοντζλα-
πρότυπα τθσ διοίκθςθσ. 

- Μπορεί ςε ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ περίπτω-
ςθσ (casestudies)  να εφαρμόςει μοντζλα 
διοίκθςθσ με βάςθ τισ ανάγκεσ ζργου. 
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2.Β Οργάνωςθ επιχείρθςθσ και ζργου 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 14 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 10 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Οργάνωςθ, ιεραρχία, αρχζσ αποτελεςματικισ οργάνωςθσ, εφροσ ευκφνθσ, ενιαίοι αντι-
κειμενικοί ςτόχοι, αρχι εξουςιοδότθςθσ, ενιαίο των εντολϊν 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Β.1 Γνωρίηει βαςικζσ αρχζσ τθσ ςφγ-
χρονθσ οργάνωςθσ επιχειριςε-
ων και ζργου. 

- Αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ του εκπαιδευομζνου 
ςτα βαςικά κζματα τθσ διευκυντικισ λει-
τουργίασ και των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν 
του ςτελζχουσ-προϊςταμζνου ςε κζςεισ ερ-
γαςίασ ι ζργου ςυνολικά. Αποτίμθςθ του 
κριτικοφ πνεφματοσ με το οποίο εξειδικεφει 
ο εκπαιδευόμενοσ τα παραπάνω ςε διάφορα 
μοντζλα επιχειριςεων και ειδϊν ζργου. 

2Β.2 Γνωρίηει τθ λειτουργία οργανο-
γραμμάτων και ιεραρχίασ, μεκό-
δουσ περιγραφισ κζςεων εργα-
ςίασ και μεκόδουσ περιγραφισ 
κακθκόντων εργαςίασ (jobde-
scription, jobspecification). 

- Αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ του εκπαιδευομζνου 
ςε ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ περίπτωςθσ (cas-
estudies)  όπου κα κλθκεί να επιλζξει και 
ςχεδιάςει οργανογράμματα,κακϊσ και να 
εφαρμόςει τεχνικζσ περιγραφισ κζςεων ερ-
γαςίασ. 
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2.Γ Θγεςία, παρακίνθςθ και επικοινωνία 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 4 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 4 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ρροςδιοριςμόσ Θγετικισ Λκανότθτασ, Θγετικι Λειτουργία και Δεξιότθτεσ, θ Θγεςία 
ςτο Ανκρϊπινο Δυναμικό και ςτο Ζργο, Θγετικι Δράςθ ανάλογα με τον Άνκρωπο 
και το Ζργο, επιτυχθμζνθ ανάκεςθ κακθκόντων, Ραρακίνθςθ, Κεωρία Κινιτρων, 
πυραμίδα Maslow, Ραράγοντεσ Λκανοποίθςθσ – Δυςαρζςκειασ Εργαηομζνων, Κίνθ-
τρα και Αντικίνθτρα Εργαςιακισ Απόδοςθσ,  

β. Οργανωτικοί παράγοντεσ ςυμπεριφοράσ Εργαηομζνων, Εργαςιακι Επικοινωνία και 
μοντζλα τθσ, Εντολι, Ζλεγχοσ, Ραρατιρθςθ, Κριτικι 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Γ.1 Γνωρίηει τα κζματα θγεςίασ και 
παρακίνθςθσ. Γνωρίηει τα μοντζ-
λα θγετικισ δράςθσ ανάλογα με 
τθ φφςθ και τισ ανάγκεσ του ζρ-
γου (ενδεχόμενθ θγεςία) 

- Κατανοεί ςε βάκοσ τα βαςικά κζματα θγεςί-
ασ και παρακίνθςθσ προςωπικοφ. Χειρίηεται 
τθν ενδεχόμενθ θγεςία με επιλογζσ του τρό-
που άςκθςισ τθσ βάςει των διαφόρων κατθ-
γοριϊν προςωπικοφ. 

2Γ.2 Γνωρίηει βαςικά κζματα εργαςι-
ακισ επικοινωνίασ. 

- Αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ για εργαςιακι 
επικοινωνία. 
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2.Δ Εκπαίδευςθ - Ανάπτυξθ προςωπικοφ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 4 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 4 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Βαςικζσ Αρχζσ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ, Επιλογι τρόπων και είδουσ Εκπαίδευςθσ  

β. Οργάνωςθ & Αξιολόγθςθ Εκπαίδευςθσ, Ανάγκεσ Ζργου και Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ, Κίνθτρα Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Δ.1 Γνωρίηει βαςικζσ αρχζσ εκπαί-
δευςθσ προςωπικοφ. 

- Κατανοεί ςε βάκοσ τα βαςικά κζματα θγεςί-
ασ και παρακίνθςθσ προςωπικοφ. Χειρίηεται 
τθν ενδεχόμενθ θγεςία με επιλογζσ του τρό-
που άςκθςισ τθσ βάςει των  διαφόρων  κα-
τθγοριϊν προςωπικοφ 

2Δ.2 Γνωρίηει βαςικζσ μεκόδουσ και 
τεχνικζσ ελζγχου αποτελζςμα-
τοσ, αποτίμθςθσ εργαςίασ, απο-
τίμθςθσ του κακοφ αποτελζςμα-
τοσ. 

- Αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ για εργαςιακι 
επικοινωνία. 
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2.Ε Διαχείριςθ χρόνου 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 4 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 4 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Κακοριςμόσ προτεραιοτιτων, Μζκοδοι προγραμματιςμοφ, Κατάςτρωςθ προγράμματοσ, 
Ζλεγχοσ υλοποίθςθσ, Επαναπροςζγγιςθ – Βελτιςτοποίθςθ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Ε.1 Γνωρίηει βαςικζσ αρχζσ διαχείρι-
ςθσ χρόνου (time management). 

- Αξιολόγθςθ μζςα από tests. 
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2.ΣΤ Βιϊςιμθ ανάπτυξθ ζργου 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 4 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 4 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Βαςικζσ αρχζσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ – Εφαρμογι τουσ ςτο Ζργο, Δείκτεσ βιϊςιμθσ ανάπτυ-
ξθσ Ζργου, Ραρακολοφκθςθ ςτόχων και υλοποίθςθσ τουσ ωσ βαςικι υποχρζωςθ του Στε-
λζχουσ για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ του Ζργου 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2ΣΤ.1 Γνωρίηει τισ ζννοιεσ βιϊςιμθ α-
νάπτυξθ, αρχζσ, εφαρμογι, κοι-
νωνικι άδεια και κοινωνικι α-
ποδοχι ζργου. 

- Κατανοεί ςε βάκοσ τισ αρχζσ βιϊςιμθσ ανά-
πτυξθσ και το βάροσ εφαρμογισ τουσ ανάλο-
γα με το είδοσ του ζργου, τισ ευαιςκθςίεσ 
και τισ ανάγκεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν. 

2ΣΤ.2 Βαςικά κζματα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ του ζργου 

- Κατανοεί ςε βάκοσ τισ ευκφνεσ του ωσ Μθ-
χανικόσ, ςε ςχζςθ με τθν περιβαλλοντικι δι-
αχείριςθ του ζργου και  τουσ τρόπουσ προ-
ςαρμογισ του, ϊςτε να είναι διαχειρίςιμο 
περιβαλλοντικά. 
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3. ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΓΛΑ ΜΘΧΑΝΛΚΟΥΣ 

3.Α Κοςτολόγθςθ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 20 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 12 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 8 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Βαςικζσ ζννοιεσ, Κόςτοσ επζνδυςθσ και λειτουργίασ, Άμεςο και Ζμμεςο κόςτοσ και τρόποι 
υπολογιςμοφ τουσ, Στακερά, Μεταβλθτά & Θμιμεταβλθτά κόςτθ, Ανάλυςθ νεκροφ ςθμείου 
παραγωγικισ επιχείρθςθσ – Γραφικόσ & Αρικμθτικόσ υπολογιςμόσ, Σφνδεςθ νεκροφ ςθμεί-
ου με βακμό αξιοποίθςθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ, Ρρότυπο Κόςτοσ, Μθνιαία και Ε-
τιςια Κοςτολογικά Στοιχεία ανά Κζςθ Κόςτουσ, Σφνταξθ αναφορϊν εξζλιξθσ κόςτουσ και 
αιτιολόγθςθ αποκλίςεων 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3Α.1 Γνωρίηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ και 
οριςμοφσ που αφοροφν το κό-
ςτοσ μίασ επιχείρθςθσ (π.χ. κό-
ςτοσ επζνδυςθσ, κόςτοσ λει-
τουργίασ, άμεςο και ζμμεςο κό-
ςτοσ κλπ.). 

- Κατανοεί και χρθςιμοποιεί ςωςτά τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ και οριςμοφσ που αφοροφν το κόςτοσ 
(π.χ. κόςτοσ επζνδυςθσ, κόςτοσ λειτουργίασ, 
άμεςο και ζμμεςο κόςτοσ κλπ.) 

3Α.2 Γνωρίηει τουσ εναλλακτικοφσ 
τρόπουσ υπολογιςμοφ του κό-
ςτουσ μιασ επζνδυςθσ . 

- Υπολογίηει το κόςτοσ μιασ επζνδυςθσ με χρι-
ςθ διαφόρων εναλλακτικϊν τεχνικϊν. 

- Αξιολογεί τθν ακρίβεια των εκτιμιςεων που 
προκφπτουν για τον υπολογιςμό του κόςτουσ 
επζνδυςθσ. 
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3Α.3 Γνωρίηει να υπολογίηει το άμεςο 
και ζμμεςο κόςτοσ λειτουργίασ 
μιασ παραγωγικισ μονάδασ από 
τα επιμζρουσ ςτοιχεία που τα 
ςυνκζτουν. 

- Χρθςιμοποιεί τισ κατάλλθλεσ κατά περίπτωςθ 
τεχνικζσ για τθν εκτίμθςθ των ςτοιχείων που 
ςυνκζτουν το άμεςο και ζμμεςο κόςτοσ λει-
τουργίασ μιασ παραγωγικισ μονάδασ.  

3Α.4 Γνωρίηει να εκπονεί ανάλυςθ 
νεκροφ ςθμείου για μία παρα-
γωγικι μονάδα. 

- Είναι ςε κζςθ να διακρίνει τα κόςτθ ςε ςτα-
κερά, μεταβλθτά και θμιμεταβλθτά. 

- Μπορεί να υπολογίηει το νεκρό ςθμείο με 
τρόπο γραφικό και αρικμθτικό. 

- Μπορεί να υπολογίηει (με τρόπο γραφικό και 
αρικμθτικό) το ςθμείο (ποςοςτό αξιοποίθςθσ 
τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ) κάτω από 
το οποίο επιβάλλεται το κλείςιμο τθσ μονά-
δασ. 

3Α.5 Γνωρίηει να ελζγχει το κόςτοσ 
ανά κζςθ εργαςίασ/λειτουργία 
με ςκοπό τθ βελτίωςθ των οικο-
νομικϊν επιδόςεων τθσ παρα-
γωγικισ μονάδασ. 

- Τθρεί μθνιαία και ετιςια κοςτολογικά ςτοι-
χεία ανά κζςθ εργαςίασ / λειτουργία. 

- Συντάςςει εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ του κό-
ςτουσ  και αιτιολογεί τισ αποκλίςεισ που προ-
κφπτουν. 
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3.Β Οικονομικζσ καταςτάςεισ - Αρικμοδείκτεσ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 8 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 8 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Λςολογιςμόσ, Κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ, Ρίνακασ διάκεςθσ αποτελεςμά-
των και ςτοιχεία που περιλαμβάνουν, Ανάλυςθ ςτοιχείων Λςολογιςμοφ, Κρίςιμα 
ςθμεία καταςτάςεων αποτελεςμάτων χριςθσ,  

β. Αρικμοδείκτεσ και φυςικι τουσ ςθμαςία, αξιολόγθςθ τθσ πορείασ επιχείρθςθσ με 
βάςθ τουσ Αρικμοδείκτεσ 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3Β.1 Γνωρίηει τθν φπαρξθ και τθ χρθ-
ςιμότθτα των οικονομικϊν κα-
ταςτάςεων των επιχειριςεων (ι-
ςολογιςμόσ και καταςτάςεισ α-
ποτελεςμάτων χριςθσ και δια-
νομισ κερδϊν). 

- Κατανοεί τι είναι ο ιςολογιςμόσ και τι είδουσ 
ςτοιχεία περιλαμβάνει. 

- Κατανοεί τι είναι οι καταςτάςεισ αποτελε-
ςμάτων χριςθσ και διανομισ κερδϊν και τι 
είδουσ ςτοιχεία περιλαμβάνουν. 

3Β.2 «Διαβάηει» και κατανοεί ςε βά-
κοσ τα ςτοιχεία ενόσ ιςολογι-
ςμοφ (ςτοιχεία ενεργθτικοφ, 
ςτοιχεία πακθτικοφ). 

- Είναι ςε κζςθ να παρουςιάηει και να αναλφει 
τα ςτοιχεία ενόσ ιςολογιςμοφ 

- Είναι ςε κζςθ να εντοπίηει τα κρίςιμα ςθμεία 
ενόσ ιςολογιςμοφ. 
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3Β.3 «Διαβάηει» και κατανοεί ςε βά-
κοσ τα ςτοιχεία που περιλαμβά-
νονται ςτισ καταςτάςεισ αποτε-
λεςμάτων χριςθσ και διανομισ 
κερδϊν (πωλιςεισ, κόςτοσ πω-
λθκζντων μικτά κζρδθ, κακαρά 
κζρδθ, κζρδθ προσ διάκεςθ). 

- Είναι ςε κζςθ να παρουςιάηει και να αναλφει 
τα ςτοιχεία ενόσ ιςολογιςμοφ 

- Είναι ςε κζςθ να εντοπίηει τα κρίςιμα ςθμεία 
ςε μία κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ. 

3Β.4 Αναλφει τισ οικονομικζσ κατα-
ςτάςεισ με τθ βοικεια αρικμο-
δεικτϊν (ρευςτότθτασ, κεφαλαι-
ακισ επάρκειασ, δραςτθριότθ-
τασ, πίνακασ DuPont). 

- Γνωρίηει τα είδθ των αρικμοδεικτϊν και τθν 
πλθροφορία που δίνει ο κακζνασ από αυ-
τοφσ.  

- Είναι ςε κζςθ να υπολογίηει για ςυγκεκριμζ-
νεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ όλουσ τουσ α-
ρικμοδείκτεσ. 

- Ερμθνεφει ςωςτά τα αποτελζςματα που 
προκφπτουν από τον υπολογιςμό των αρικ-
μοδεικτϊν. 
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3.Γ Αξιολόγθςθ επενδφςεων 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 24 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 16 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 8 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Διαχρονικι αξία χριματοσ, Αναγωγι χρθματοροϊν ςε παροφςα αξία και εφαρμογζσ 
τουσ ςτθ λιψθ επιχειρθματικϊν αποφάςεων, Στοιχεία που ςυνκζτουν τον Ρίνακα 
Ταμειακϊν οϊν – Κατάρτιςθ Ρινάκων Ταμειακϊν οϊν 

β. Κριτιρια Αξιολόγθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων – Κακαρι Ραροφςα Αξία (NPV), Εςωτε-
ρικόσ Βακμόσ Απόδοςθσ (IRR), Χρόνοσ Ανάκτθςθσ Κεφαλαίου  

γ. Ερμθνεία αποτελεςμάτων ςε ό,τι αφορά ελκυςτικότθτα του Επενδυτικοφ Σχεδίου με 
ςυνδυαςτικι κεϊρθςθ των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ, Επίδραςθ πλθκωριςμοφ ςτα 
Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Επενδυτικϊν Σχεδίων 

δ. Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ – Διαχείριςθ Αβεβαιότθτασ ςτισ Ρροβλζψεισ Χρθματοροϊν 
και ςτα Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Επενδυτικϊν Σχεδίων. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3Γ.1 Κατανοεί τθ χρονικι αξία του 
χριματοσ και γνωρίηει τουσ τρό-
πουσ αναγωγισ των χρθματορ-
ροϊν ςε παροφςα αξία. 

- Εφαρμόηει τουσ μακθματικοφσ τφπουσ για 
αναγωγι χρθματορροϊν ςε παροφςα ι μελ-
λοντικι αξία 

- Εφαρμόηει τουσ ανωτζρω μακθματικοφσ τφ-
πουσ για τθν επίλυςθ πρακτικϊν προβλθμά-
των όπωσ θ επιλογι μεταξφ αγοράσ και ενοι-
κίαςθσ εξοπλιςμοφ, θ λιψθ απόφαςθσ για 
ςυντιρθςθ ι αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ 
κλπ.  
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3Γ.2 Γνωρίηει τον τρόπο ςυλλογισ και 
χειριςμοφ των ςτοιχείων που 
ςυνκζτουν τον πίνακα ταμεια-
κϊν ροϊν (απαιτοφμενο κεφά-
λαιο επζνδυςθσ, ετιςια ζςοδα, 
ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ κλπ.) 

- Είναι ςε κζςθ να καταρτίςει ζνα πίνακα τα-
μειακϊν ροϊν με βάςθ τα διακζςιμα πρωτο-
γενι ςτοιχεία. 

3Γ.3 Γνωρίηει τον τρόπο υπολογιςμοφ 
των βαςικϊν κριτθρίων αξιολό-
γθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων 
(Κακαρι Ραροφςα Αξία, Εςωτε-
ρικόσ Βακμόσ Απόδοςθσ επί του 
Κεφαλαίου, Χρόνοσ Ανάκτθςθσ 
Κεφαλαίου). 

- Είναι ςε κζςθ να υπολογίηει τισ τιμζσ των 
βαςικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ για ζνα ε-
πενδυτικό ςχζδιο, να ερμθνεφει ςωςτά τα 
ςχετικά αποτελζςματα και να διατυπϊνει 
αςφαλι ςυμπεράςματα για τθν ελκυςτικό-
τθτα του επενδυτικοφ ςχεδίου, με βάςθ τθ 
ςυνδυαςμζνθ κεϊρθςθ των βαςικϊν κριτθ-
ρίων αξιολόγθςθσ. 

3Γ.4 Γνωρίηει τον τρόπο χειριςμοφ 
ειδικϊν κεμάτων ςτθν αξιολό-
γθςθ επενδφςεων, όπωσ θ επί-
δραςθ του πλθκωριςμοφ και θ 
επιλογι του επιτοκίου προεξό-
φλθςθσ. 

- Είναι ςε κζςθ να αξιολογεί επενδυτικά ςχζ-
δια με βάςθ πίνακεσ ταμειακϊν ροϊν ςε 
τρζχουςεσ ι ςτακερζσ τιμζσ και να ερμθνεφ-
ει ςωςτά τα ςχετικά αποτελζςματα. 

- Είναι ςε κζςθ να επιλζξει το κατάλλθλο επι-
τόκιο προεξόφλθςθσ. 

3Γ.5 Γνωρίηει να διαχειρίηεται τθν 
αβεβαιότθτα που είναι ςφμφυτο 
χαρακτθριςτικό των προβλζψε-
ων των μελλοντικϊν χρθματορ-
ροϊν, διενεργϊντασ ανάλυςθ 
ευαιςκθςίασ και υιοκετϊντασ 
τθν πικανοκρατικι κεϊρθςθ. 

- Διενεργεί ανάλυςθ ευαιςκθςίασ διερευνϊ-
ντασ τθν επίδραςθ τθσ μεταβολισ των πλζον 
κρίςιμων παραγόντων ςτισ τιμζσ των κριτθ-
ρίων αξιολόγθςθσ. 

- Χρθςιμοποιεί τα εργαλεία που παρζχει θ 
κεωρία των πικανοτιτων για τθν ποςοτικο-
ποίθςθ τθσ αβεβαιότθτασ και του κινδφνου 
που είναι ςυνυφαςμζνοσ με τζτοιου είδουσ 
αναλφςεισ. 
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4. ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΛΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 

4.Α Διαχείριςθ Υγείασ & Αςφάλειασ (ΕΛΟΤ 1801) 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 12 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 8 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ανάλυςθ των απαιτιςεων του προτφπου ΕΛΟΤ 1801, Σκοποί και Στόχοι, Ζρευνα για 
τθ ςυμμόρφωςθ με τθ Νομοκεςία, μελζτθ επικινδυνότθτασ και διαμόρφωςθ ςτό-
χων και προγραμμάτων  

β. Βιματα Ανάπτυξθσ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Υγείασ & Αςφάλειασ ςτθν ερ-
γαςία, Εςωτερικζσ Επικεωριςεισ & επί τόπου Ζλεγχοι,  

γ. Διαχείριςθ και Ανάλυςθ Ατυχθμάτων και επικίνδυνων ςυμβάντων, Ραρακολοφκθ-
ςθ, Συντιρθςθ και Συνεχισ Βελτίωςθ του Συςτιματοσ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4Α.1 Γνωρίηει τουσ κινδφνουσ ςτο χϊ-
ρο εργαςίασ, αλλά και τουσ κα-
νόνεσ υγιεινισ & αςφάλειασ για 
τθ μείωςθ ι εξάλειψι τουσ. 

 

- Αναλαμβάνει κακικοντα Υπευκφνου Υγιεινισ 
& Αςφάλειασ για το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Υ-
γιεινισ & Αςφάλειασ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 
1801. 

- Εποπτεφει τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ 
& αςφάλειασ ςτο χϊρο εργαςίασ. 

- Εκπροςωπεί τουσ εργαηομζνουσ ζναντι τθσ 
διοίκθςθσ για κζματα υγιεινισ & αςφάλειασ 
ςτο χϊρο εργαςίασ. 

- Ενθμερϊνει τον Τεχνικό Αςφαλείασ τθσ εται-
ρείασ για πικανοφσ κινδφνουσ, ϊςτε να ανα-
κεωρθκεί θ Μελζτθ Εκτίμθςθσ Επαγγελματι-
κοφ Κινδφνου. 
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4.Β Διαχείριςθ Ρεριβάλλοντοσ (ISO 14001) 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 12 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 8 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ραρουςίαςθ διεκνϊν προτφπων οικογζνειασ 14000 και ανάλυςθ των απαιτιςεων 
του προτφπου ISO 14001, Σκοποί και Στόχοι, Κζματα ςυμμόρφωςθσ με τθ Νομοκε-
ςία, Αξιολόγθςθ Επιπτϊςεων και Διαμόρφωςθ Στόχων και Ρρογραμμάτων 

β. Ανάπτυξθ του Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ, Εςωτερικζσ Επικεωριςεισ 
& επί τόπου Ζλεγχοι 

γ. Διαχείριςθ και Ανάλυςθ Ατυχθμάτων και επικίνδυνων περιςτατικϊν, Ραρακολοφ-
κθςθ, Συντιρθςθ και Συνεχισ Βελτίωςθ του Συςτιματοσ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4Β.1 Γνωρίηει τισ περιβαλλοντικζσ ε-
πιπτϊςεισ που προκφπτουν από 
τισ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ 
και τουσ τρόπουσ διαχείριςισ 
τουσ. 

- Αναλαμβάνει κακικοντα Υπευκφνου Ρερι-
βαλλοντικισ Διαχείριςθσ για το Σφςτθμα Ρε-
ριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ κατά το πρότυπο 
ISO 14001. 

- Εποπτεφει τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν για 
τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ. 

- Αναγνωρίηει τισ περιβαλλοντικζσ παραμζ-
τρουσ και προτείνει τρόπουσ διαχείριςισ 
τουσ. 
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4.Γ Διαχείριςθ Ροιότθτασ (ISO 9001) 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 12 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 8 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ραρουςίαςθ και ανάλυςθ απαιτιςεων προτφπου ISO 9001, Σκοποί και Στόχοι 

β. Βιματα ανάπτυξθσ Συςτιματοσ για τθ Διαχείριςθ Ροιότθτασ, Ραρακολοφκθςθ, Ε-
ςωτερικζσ Επικεωριςεισ & επί τόπου Ζλεγχοι, Αξιολόγθςθ – Διαχείριςθ Ρρομθκευ-
τϊν & Υπεργολάβων, Σχεδιαςμόσ & Ανάπτυξθ Νζων Ρροϊόντων 

γ. Ραρακολοφκθςθ, Συντιρθςθ και Συνεχισ Βελτίωςθ του Συςτιματοσ με ζμφαςθ ςε 

πρακτικζσ λφςεισ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των απαιτιςεων του Συςτιμα-
τοσ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4Γ.1 Γνωρίηει όλεσ τισ ποιοτικζσ πα-
ραμζτρουσ που εξαςφαλίηουν τθ 
διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του 
προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ εντόσ 
προδιαγραφϊν και τισ διαδικα-
ςίεσ που επθρεάηουν τθν ποιό-
τθτα. 

- Αναλαμβάνει κακικοντα Υπευκφνου Διαχεί-
ριςθσ Ροιότθτασ για το Σφςτθμα Διαχείριςθσ 
Ροιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 1801 

- Εποπτεφει τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν για 
τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ. 

- Ρροτείνει ενζργειεσ προσ βελτίωςθ τθσ ποιό-
τθτασ του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ. 

- Ρροτείνει ενζργειεσ για αφξθςθ τθσ ικανο-
ποίθςθσ των πελατϊν. 
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5. ΕΡΛΦΑΝΕΛΑΚΘ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΜΕΤΑΛΛΕΛΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΛΩΝ, ΛΛΓΝΛΤΩΥΧΕΛΩΝ ΚΑΛ 
ΜΑΜΑΩΝ 

5.Α Μεταλλεία - Λατομεία 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 32 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 20 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 12 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Βαςικζσ ζννοιεσ υπαίκριων εκμεταλλεφςεων. Σφγχρονα λογιςμικά ςχεδιαςμοφ υ-
παίκριων εκμεταλλεφςεων. Αξιολόγθςθ γεωτρθτικϊν δεδομζνων. Γεωςτατιςτικι ε-
κτίμθςθ αποκεμάτων. Ρροκαταρκτικι οικονομικι αξιολόγθςθ βιωςιμότθτασ τθσ εκ-
μετάλλευςθσ. 

β. Σχεδιαςμόσ βακμίδων και οδϊν πρόςβαςθσ. Υπολογιςμοί κοπϊν και επιχϊςεων (cut 
and fill). Βαςικζσ ζννοιεσ ευςτάκειασ βακμίδων και γενικισ ευςτάκειασ τθσ εκμετάλ-
λευςθσ. Θ ςθμαςία τθσ κλίςθσ των οδϊν πρόςβαςθσ εντόσ τθσ εκμετάλλευςθσ 

γ. Διαχρονικόσ προγραμματιςμόσ παραγωγισ. Επιλεκτικι εκμετάλλευςθ. Σωροί από-
κεςθσ.  

δ. Βαςικζσ αρχζσ επιφανειακϊν ανατινάξεων για παραγωγι και προχαλάρωςθ. 

ε. Εφαρμογζσ ςε πραγματικζσ περιπτϊςεισ (case studies) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

5Α.1 Γνωρίηει βαςικζσ αρχζσ εκμετάλ-
λευςθσ με τθν αςυνεχι μζκοδο – 
ανοικτζσ – κλειςτζσ εκςκαφζσ, 
κατθγορίεσ εξοπλιςμοφ, αξιοπι-
ςτία εξοπλιςμοφ, οργάνωςθ ερ-
γοταξίου. Ραραδείγματα από ε-
πιφανειακζσ εκμεταλλεφςεισ με-
ταλλευμάτων, αδρανϊν και 
μαρμάρων. Χωροκζτθςθ αποκζ-
ςεων. 

- Κατανοεί τισ αρχζσ εκμετάλλευςθσ με ορκζσ 
βακμίδεσ με αςυνεχι μζκοδο. 

- Μπορεί να υπολογίςει τθ δυναμικότθτα του 
απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και πϊσ ο εξοπλι-
ςμόσ «λειτουργεί» βζλτιςτα ςε ζνα εργοτά-
ξιο. 
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5Α.2 Γνωρίηει βαςικζσ αρχζσ ανατίνα-
ξθσ πετρωμάτων – ιδιότθτεσ ε-
κρθκτικϊν – ςυςτιματα ζναυςθσ 
– υπολογιςμόσ φορτίου - ςχεδι-
αςμόσ ανατίναξθσ – νζα ςυςτι-
ματα. 

- Κατανοεί τισ ιδιότθτεσ των εκρθκτικϊν και 
πϊσ αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθ λφςθ τθσ 
ςυνζχειασ του πετρϊματοσ. 

- Μπορεί να ςχεδιάςει, ςε αδρζσ γραμμζσ, μια 
ανατίναξθ ςε επιφανειακι βακμίδα. 
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5.Β Υπαίκρια λιγνιτωρυχεία - Εξοπλιςμόσ εξόρυξθσ και μεταφοράσ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 18 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 10 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 8 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Επιλογι του κφριου και βοθκθτικοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ μονάδασ ωσ ςυ-
νάρτθςθ του εξορυςςομζνου και αποτικζμενου υλικοφ, τθσ αναμενόμενθσ παραγω-
γισ, και τθσ διαχρονικισ χωρικισ εξζλιξθσ τθσ εκμετάλλευςθσ για εξοπλιςμό ςυνε-
χοφσ λειτουργίασ (καδοφόροι εκςκαφείσ, ταινιόδρομοι, αποκζτεσ) 

β. Διαςταςιολόγθςθ του ωσ άνω εξοπλιςμοφ ωσ ςυνάρτθςθ τθσ δυναμικότθτασ τθσ 
παραγωγισ.  

γ. Ανάλυςθ των εννοιϊν τθσ παράλλθλθσ και ςτροφικισ λειτουργίασ για τον χωροχρο-
νικό προγραμματιςμό τθσ παραγωγισ. 

δ. Εφαρμογζσ ςε πραγματικζσ περιπτϊςεισ (case studies) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

5Β.1 Γνωρίηει βαςικζσ αρχζσ εκμετάλ-
λευςθσ με τθ ςυνεχι μζκοδο 
(γερμανικι μζκοδο).   Ζννοια τθσ 
μανδαλωμζνθσ και μεμονωμζ-
νθσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ. 
Χωροταξικζσ απαιτιςεισ. Στρο-
φικι και παράλλθλθ λειτουργία.  
Ρροχποκζςεισ εφαρμογισ, κα-
τθγορίεσ εξοπλιςμοφ, οργάνωςθ 
εργοταξίου.  Σθμαςία του κόμ-
βου ταινιοδρόμων – εςωτερικι 
και εξωτερικι απόκεςθ. 

- Κατανοεί τθν ζννοια τθσ ςυνεχοφσ λειτουργί-
ασ και παρακζτει τα πλεονεκτιματα και μει-
ονεκτιματα 

- Να κατανοεί τθν ζννοια τθσ παράλλθλθσ και 
ςτροφικισ λειτουργίασ. 

- Κατανοεί τθν αναγκαιότθτα του χωρο-
χρονικοφ προγραμματιςμοφ, τθν ζννοια τθσ 
παράλλθλθσ και ςτροφικισ λειτουργίασ. 
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5.Γ Μάρμαρα 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 18 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 10 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 8 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Βαςικζσ ζννοιεσ υπαίκριων και υπόγειων εκμεταλλεφςεων μαρμάρου. Σφγχρονα λο-
γιςμικά ςχεδιαςμοφ εκμεταλλεφςεων μαρμάρου.  

β. Βαςικζσ αρχζσ ελεγχόμενων ανατινάξεων 

γ. Σχεδιαςμόσ βακμίδων και οδϊν πρόςβαςθσ.  

δ. Επιλογι του κφριου και βοθκθτικοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ μονάδασ ωσ ςυ-
νάρτθςθ τθσ αναμενόμενθσ παραγωγισ και των χαρακτθριςτικϊν του υλικοφ. 

ε. Εφαρμογζσ ςε πραγματικζσ περιπτϊςεισ (case studies) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

5Γ.1 Καταρτίηει Σχζδιο Εκμετάλλευ-
ςθσ Λατομείου Μαρμάρου – Γε-
ωλογικι και Μικροτεκτονικι 
Χαρτογράφθςθ 

- Βαςικοί άξονεσ ςχεδίου 

- Αναγκαιότθτα λεπτομεροφσ γεωλογικισ και 
μικροτεκτονικισ χαρτογράφθςθσ . 

- Συντελεςτισ απολθψιμότθτασ και  παράγο-
ντεσ για τθ μεγιςτοποίθςι του. 

- Χωροκζτθςθ τθσ απόκεςθσ ςτείρων. 

5Γ.2 Αποκαλφπτει το κοίταςμα - Κά-
νει ελεγχόμενθ χριςθ εκρθκτι-
κϊν υλϊν. 

- Ρεριπτϊςεισ αποκαλφψεων και εφαρμογζσ. 

- Μθχανιςμόσ Κραφςεωσ του πετρϊματοσ με 
εκρθκτικζσ φλεσ. 

- Ελεγχόμενθ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν για τθν 
αποκάλυψθ κοιτάςματοσ μαρμάρου. 
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5Γ.3 Γνωρίηει τθν εξόρυξθ ογκομαρ-
μάρων και Ορκογωνιςμόσ πλα-
τείασ –Μθχανολογικόσ Εξοπλι-
ςμόσ  

- Τεχνικά Χαρακτθριςτικά τθσ ςυρματοκοπισ. 

- Τεχνικά χαρακτθριςτικά αλυςοπρίονου. 

- Τεχνικά χαρακτθριςτικά ςφρματοσ διαμαντζ. 

- Τεχνικζσ ορκογωνιςμοφ πλατείασ. 

- Καταγραφι του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
εξόρυξθσ, ορκογωνιςμοφ, φόρτωςθσ και  με-
ταφοράσ ενόσ τυπικοφ λατομείου μαρμάρου. 
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6. ΥΡΟΓΕΛΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΜΕΤΑΛΛΕΛΩΝ 

6.Α Μζκοδοι εκμετάλλευςθσ - Αξιολόγθςθ - Επιλογι  

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 16 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 12 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Βαςικζσ ζννοιεσ υπογείων εκμεταλλεφςεων. Επιλογι μεκόδου με βάςθ τον τφπο με-
ταλλοφορίασ, τθν χωρικι εξάπλωςθ και γεωμετρία του κοιτάςματοσ. Δυνατότθτα 
επζκταςθσ κατά πλάτοσ και βάκοσ. Συνδυαςμόσ μεκόδων. Ρροκαταρκτικι κοςτολό-

γθςθ μεκόδου.  

β. Θ ζννοια των ζργων ανάπτυξθσ και ςφνδεςισ τουσ με τα ζργα προςπζλαςθσ και ο 
χρονικόσ προγραμματιςμόσ τουσ.  

γ. Βαςικζσ αρχζσ υποςτιριξθσ και ενίςχυςθσ υπογείων ανοιγμάτων (ζργων προςπζλα-
ςθσ, ανάπτυξθσ, εκμετάλλευςθσ). Ρλαίςια, κοχλίεσ, αγκφρια, εκτοξευόμενο ςκυρό-
δεμα, ςυνδυαςμόσ ςυςτθμάτων. 

δ. Εφαρμογζσ και παραδείγματα από πραγματικζσ περιπτϊςεισ (case studies) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

6Α.1 Γνωρίηει βαςικζσ μεκόδουσ εκ-
μετάλλευςθσ – κατθγοριοποίθςθ 
– εφαρμογζσ 

- Ζχει τθν ικανότθτα να αξιολογεί τισ διαφορε-
τικζσ μεκόδουσ εκμετάλλευςθσ και να παρα-
κζτει πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα. 

- Μπορεί να επιλζξει μζκοδο εκμετάλλευςθσ 
ςε διαφορετικζσ περιπτϊςεισ. 

- Μπορεί να επιλζξει και να ςχεδιάςει ζργα 
ανάπτυξθσ για τθν βζλτιςτθ απόλθψθ του 
μεταλλεφματοσ. 
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6.Β Ζργα προςπζλαςθσ και ανάπτυξθσ, μεταφορά υλικϊν 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 16 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 10 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 6 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Βαςικζσ αρχζσ προςπζλαςθσ υπογείων κοιταςμάτων. Τα πλεονεκτιματα και μειονε-
κτιματα κάκε ςυςτιματοσ προςπζλαςθσ. Διαςταςιολόγθςθ των ζργων ωσ ςυνάρτθ-
ςθ τθσ δυναμικότθτασ τθσ παραγωγισ και του χρόνου ηωισ τθσ εκμετάλλευςθσ. 
Ρροκαταρκτικι κοςτολόγθςθ και χρονικόσ προγραμματιςμόσ.  

β. Θ μεταφορά ωσ ςυνάρτθςθ τθσ προςπζλαςθσ. Οι ζννοιεσ τθσ ανζλκυςθσ, μεταφοράσ 

με χωματουργικό εξοπλιςμό, με ταινιοδρόμουσ. Μεταφορά εντόσ τθσ εκμετάλλευ-
ςθσ (ταινιόδρομοι, ςιδθροδρομικι μεταφορά, ςυμβατικι μεταφορά)  

γ. Διαςταςιολόγθςθ του ωσ άνω εξοπλιςμοφ ωσ ςυνάρτθςθ τθσ δυναμικότθτασ τθσ 
παραγωγισ.  

δ. Εφαρμογζσ και παραδείγματα από πραγματικζσ περιπτϊςεισ (case studies) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

6Β.1 Γνωρίηει τισ αρχζσ προςπζλαςθσ 
υπογείων κοιταςμάτων. 

- Ζχει τθν ικανότθτα να αξιολογεί τα διαφορε-
τικά ςυςτιματα προςπζλαςθσ και να παρα-
κζτει πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα. 

- Επιλζγει και ςχεδιάηει ζργα προςπζλαςθσ 
για τθν βζλτιςτθ απόλθψθ του μεταλλεφμα-
τοσ. 

6Β.2 Γνωρίηει τα βαςικά ςυςτιματα 
μεταφοράσ ςτα υπόγεια και από 
τα υπόγεια ςτθν επιφάνεια. 

- Ζχει τθν ικανότθτα να αξιολογεί τα διαφορε-
τικά ςυςτιματα μεταφοράσ και να παρακζ-
τει πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα. 
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6.Γ Αρχζσ αεριςμοφ, φωτιςμοφ, υγιεινισ και αςφάλειασ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 8 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 6 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 2 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Βαςικζσ αρχζσ αεριςμου υπογείων εκμεταλλεφςεων. Λδιότθτεσ του αζρα, θ υγραςία 
ςτον αζρα, απλά κυκλϊματα αεριςμοφ, καμπφλεσ αεριςμοφ, αντίςταςθ κλάδων και 
κυκλϊματοσ. Επιλογι τφπου, αρικμοφ και κζςεων ανεμιςτιρων. Ρροκαταρκτικι οι-
κονομικι αξιολόγθςθ κόςτουσ αεριςμοφ εκμετάλλευςθσ. 

β. Συνκικεσ εργαςίεσ ςτα υπόγεια, κζματα κόπωςθσ. 

γ. Φωτιςμόσ υπογείων και βοθκθτικά κυκλϊματα 

δ. Εφαρμογζσ και παραδείγματα από πραγματικζσ περιπτϊςεισ (case studies) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

6Γ.1 Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ αερι-
ςμοφ/ φωτιςμοφ, υγιεινισ και 
αςφάλειασ ςτισ υπόγειεσ εκμε-
ταλλεφςεισ.  

- Κατανοεί τισ βαςικζσ αρχζσ και παρακζτει 
πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα. 

- Εφαρμόηει τισ βαςικζσ αρχζσ ςε διάφορεσ 
τυπικζσ περιπτϊςεισ εκμετάλλευςθσ. 



Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ: Β43Ξ46Ψ842-5ΝΡ) του ΣΕΕ για ςυμμετοχή ςτη δράςη «Κατάρτιςη, με επι-
χορήγηςη (training voucher), ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Β’ τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» 

                     
 

259 

7. ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ ΚΑΛ ΕΜΡΛΟΥΤΛΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΛ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΟΥΚΤΩΝ 

7.Α Σχεδιαςμόσ διαγραμμάτων ροισ εργοςταςίων επεξεργαςίασ - εμπλουτιςμοφ  

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 20 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 12 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 8 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Εμπλουτιςμόσ μεταλλευμάτων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν 

β. Διαμόρφωςθ διαγράμματοσ ροισ κατεργαςίασ ςυγκεκριμζνου μεταλλεφματοσ ι βι-
ομθχανικοφ ορυκτοφ από δεδομζνα εργαςτθριακισ διερεφνθςθσ εμπλουτιςμοφ 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

7Α.1 Γνωρίηει τον τρόπο διαμόρφω-
ςθσ διαγραμμάτων ροισ ζχοντασ 
ωσ δεδομζνα τα φυςικοχθμικά 
χαρακτθριςτικά τθσ τροφοδοςί-
ασ των ορυκτϊν πρϊτων υλϊν, 
τα εργαςτθριακά αποτελζςματα 
ι τα αποτελζςματα κατεργαςίασ 
ορυκτϊν πρϊτων υλϊν ςε 
pilotplant. 

- Αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ διαμόρφωςθσ 
ενόσ διαγράμματοσ ροισ κατεργαςίασ ςυ-
γκεκριμζνθσ ορυκτισ πρϊτθσ φλθσ 

7Α.2 Διαμορφϊνει τα ιςοηφγια βαρϊν 
και περιεκτικοτιτων για δεδομζ-
νθ δυναμικότθτα εργοςταςίου 

- Αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ διαμόρφωςθσ 
του αντίςτοιχου ιςοηυγίου βαρϊν και περιε-
κτικοτιτων για δεδομζνθ παροχι τροφοδο-
ςίασ. 
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7.Β Επιλογι - Διαςταςιολόγθςθ εξοπλιςμοφ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 12 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 8 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Επιλογι του κφριου και βοθκθτικοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ μονάδασ (ςυ-
νάρτθςθ τθσ κατεργαηόμενθσ ορυκτισ πρϊτθσ φλθσ, των φυςικοχθμικϊν τθσ χαρα-
κτθριςτικϊν, του μεγζκουσ αποδζςμευςθσ, τθσ μεκόδου κατεργαςίασ κλπ.) 

β. Διαςταςιολόγθςθ του εξοπλιςμοφ ωσ ςυνάρτθςθ τθσ δυναμικότθτασ τθσ ςχεδιαηό-
μενθσ μονάδασ-Εφαρμογζσ με βάςθ τα δεδομζνα χαρακτθριςτικά καταςκευαςτϊν 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

7Β.1 Γνωρίηει τον τρόπο επιλογισ των 
κατάλλθλων μθχανθμάτων για 
τθν επεξεργαςία και τθ διαςτα-
ςιολόγθςι τουσ ςφμφωνα με τα 
εργαςτθριακά δεδομζνα, τα φυ-
ςικομθχανικά χαρακτθριςτικά 
του υλικοφ, τισ προδιαγραφζσ 
και τισ απαιτιςεισ ποιότθτασ των 
τελικϊν προϊόντων και για γνω-
ςτι δυναμικότθτα μονάδασ. 

- Αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ και ικανότθτασ επι-
λογισ των κατάλλθλων μθχανθμάτων κατερ-
γαςίασ, που διαμορφϊνουν το παραπάνω 
διάγραμμα ροισ. 

- Αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ επιλογισ των κα-
τάλλθλων μθχανθμάτων, ςφμφωνα με τα 
χαρακτθριςτικά τθσ τροφοδοςίασ και τισ α-
παιτιςεισ ποιότθτασ των τελικϊν προϊόντων. 
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7.Γ Επιλογι κζςθσ εγκατάςταςθσ, κοςτολόγθςθ, προμελζτθ ςκοπιμότθτασ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 12 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 8 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ζνταξθ τθσ ςχεδιαηόμενθσ μονάδασ ςε ςυγκεκριμζνο ανάγλυφο-ςχεδιαςμόσ οδϊν 
προςπζλαςθσ-μεταφοράσ 

β. Σχεδίαςθ απλοποιθμζνου ολοκλθρωμζνου διαγράμματοσ κατεργαςίασ-Εφαρμογζσ 

γ. Σχεδίαςθ υπό κλίμακα κατόψεων, τομϊν και πλάγιων όψεων μεμονωμζνων τμθμά-
των τθσ μονάδασ κατεργαςίασ (π.χ. κυκλωμάτων κραφςθσ-κοςκίνιςθσ, κυκλωμάτων 
εμπλουτιςμοφ-κατεργαςίασ, κυκλωμάτων πφκνωςθσ διικθςθσ, τμθμάτων φόρτω-
ςθσ-μεταφοράσ κλπ.)-Εφαρμογζσ 

δ. Ρροκαταρκτικι οικονομικι αξιολόγθςθ βιωςιμότθτασ τθσ μονάδασ με βάςθ τθ μζ-
κοδο κατεργαςίασ, τισ τρζχουςεσ τιμζσ των προϊόντων και τισ εκτιμιςεισ διακφμαν-

ςθσ τιμϊν-Εφαρμογζσ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

7Γ.1 Γνωρίηει τον τρόπο και τθ μεκο-
δολογία εγκατάςταςθσ των μθ-
χανθμάτων και τθν αλλθλοςφν-
δεςιτουσ, εκμεταλλευόμενοσ τισ 
αρχζσ τθσ φυςικισ και μθχανικισ 
για τθ διευκόλυνςθ τθσ διακίνθ-
ςθσ των προϊόντων και των εν-
διάμεςων ροϊν υλικοφ και τθ 
μείωςθ του κόςτουσ κατεργαςί-
ασ. 

- Αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ ςχεδίαςθσ υπό 
κλίμακα κατόψεων, τομϊν και πλάγιων ό-
ψεων των επιλεγζντων μθχανθμάτων, μεμο-
νωμζνα και με ςυνδεςμολογία αυτϊν που 
ζπονται. 

- Αξιολόγθςθ των διαφόρων επιπζδων εγκα-
ταςτάςεων και βακμιδωτϊν ςτο ςχεδιαςμό 
και διαμόρφωςθ του κυκλϊματοσ. 
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7Γ.2 Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ επι-
λογισ των κατάλλθλων κζςεων 
ανζγερςθσ τθσ μονάδασ και τθ 
διαμόρφωςθ των οδϊν προςπζ-
λαςθσ, ςφμφωνα με το ανάγλυ-
φο και τθν προετοιμαςία του 
περιβάλλοντοσ χϊρου. 

- Σχεδιάηει και διαμορφϊνει, με τθ βοικεια 
χάρτθ ιςοχψϊν, το επίπεδο ι τα επίπεδα τθσ 
εγκατάςταςθσ και αξιοποιεί το ανάγλυφο 
τθσ περιοχισ εγκατάςταςθσ. 

7Γ.3 Μπορεί να εκπονιςει μια προ-
καταρκτικι μελζτθ ςκοπιμότθ-
τασ αξιοποιϊντασ τισ τιμζσ των 
προϊόντων, το κόςτοσ κατεργα-
ςίασ, τθ δυναμικότθτα τθσ μονά-
δασ κλπ., τα οικονομικά χαρα-
κτθριςτικά τθσ χρθματοδότθςθσ 
κλπ. 

- Αξιολογεί προκαταρκτικά τθ βιωςιμότθτα τθσ 
ςχεδιαηόμενθσ επζνδυςθσ αξιοποιϊντασ όλα τα 
απαραίτθτα δεδομζνα. 
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8. ΕΡΛΛΟΓΘ - ΣΥΝΤΘΘΣΘ - ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟΥ Ε-

ΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΜΕΤΑΛΛΕΛΩΝ – ΛΑΤΟΜΕΛΩΝ 

8.Α Κινθτόσ εξοπλιςμόσ επιφανειακϊν ζργων 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 20 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 12 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 8 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Οι ζννοιεσ τθσ αξιοπιςτίασ και απόδοςθσ ενόσ ςτοιχείου εξοπλιςμοφ ι / και ενόσ 
ςυςτιματοσ εξοπλιςμοφ  

β. Συντιρθςθ του εξοπλιςμοφ (προγραμματιςμζνθ, μθ προγραμματιςμζνθ) και αντί-
ςτοιχθ κοςτολόγθςθ 

γ. Θ επιλογι του εξοπλιςμοφ ωσ ςυνάρτθςθ του χρόνου ηωισ τθσ εκμετάλλευςθσ, τθσ 
αξιοπιςτίασ, τθσ απόδοςθσ, τθσ δυνατότθτασ απομακρυςμζνθσ ςυντιρθςθσ, τθσ δι-
ακεςιμότθτασ ςυνεργείων/ανταλλακτικϊν, τθσ δυνατότθτασ διαςφνδεςθσ με υφι-

ςτάμενο ςφςτθμα, κλπ 

δ. Αναβάκμιςθ / αντικατάςταςθ γθραςμζνου εξοπλιςμοφ. Ρλεονεκτιματα / μειονε-
κτιματα  

ε. Εφαρμογζσ και παραδείγματα από πραγματικζσ περιπτϊςεισ (case studies) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

8Α.1 Γνωρίηει τουσ υπάρχοντεσ τφ-
πουσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
που εν δυνάμει μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ωσ ςυνάρτθςθ 
δεδομζνθσ μεκόδου εκμετάλ-
λευςθσ. 

- Μπορεί να προτείνει ςυνδυαςμό τφπων μθ-
χανολογικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και εναλλα-
κτικζσ δυνατότθτεσ εφαρμογισ ςε ςυγκεκρι-
μζνθ μζκοδο εκμετάλλευςθσ. 
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8Α.2 Γνωρίηει και μπορεί να εκτιμιςει 
τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ 
μεταξφ διαφορετικϊν τφπων μθ-
χανολογικοφ εξοπλιςμοφ μετα-
φοράσ ωσ ςυνάρτθςθ τθσ μεκό-
δου εκμετάλλευςθσ, αλλά και 
του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ 
επεξεργαςίασ  & εμπλουτιςμοφ. 

- Μπορεί να προτείνει πάνω από ζνα ςφςτθμα 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςε υφιςτάμενθ 
μζκοδο εκμετάλλευςθσ και επεξεργαςίασ. 

- Μπορεί, για τισ ίδιεσ παραμζτρουσ, να ανα-
γνωρίςει πλεονεκτιματα / μειονεκτιματα 
του κάκε ςυςτιματοσ, κακϊσ και τα αντί-
ςτοιχα bottlenecks. 

- Μπορεί να ςυνδυάςει τθν κάκε επιλογι ςυ-
ςτιματοσ με τισ αντίςτοιχεσ επιπτϊςεισ ςε 
επίπεδο περιβάλλοντοσ, κακϊσ και να προε-
κτιμιςει τα μζτρα που εξ’ αρχισ κα πρζπει 
να λθφκοφν. 

8Α.3 Γνωρίηει και μπορεί να διαςυν-
δζςει τθν επιλογι μθχανολογι-
κοφ εξοπλιςμοφ με τθν εν γζνει 
οικονομικότθτα του ζργου, ςε 
βραχυχρόνιο και κυρίωσ ςε μα-
κροχρόνιο επίπεδο λειτουργίασ.  

- Μπορεί να αποτιμιςει τισ επιπτϊςεισ τθσ 
κάκε επιλογισ ςε ςυγκριτικό επίπεδο CAPEX, 
αλλά και κόςτουσ λειτουργίασ, κακϊσ και 
πϊσ αυτζσ οι παράμετροι μποροφν να επθ-
ρεάςουν τισ χρθματοπροζσ του ζργου (NPV) 
και κατεπζκταςθ τθν οικονομικότθτά του ωσ 
επζνδυςθ. 

8Α.4 Γνωρίηει τθν αναγκαιότθτα τθσ 
ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ ε-
ξοπλιςμοφ ςε ςχζςθ με τθν επί-
τευξθ του επικυμθτοφ efficiency 
ςε κάκε ςφςτθμα, κακϊσ και 
τουσ τφπουσ ςυντιρθςθσ (προ-
γραμματιςμζνθ, προλθπτικι 
κ.λπ.).  

8Α.5 Γνωρίηει τουσ βαςικοφσ άξονεσ 
για τθν επίτευξθ ενόσ επιτυχοφσ 
και λειτουργικοφ προγράμματοσ 
ςυντιρθςθσ ωσ ςυνάρτθςθ του 
τφπου του εξοπλιςμοφ (π.χ. θλε-
κτροκίνθτοσ v/s πετρελαιοκίνθ-
τοσ).  

- Είναι ςε κζςθ να προτείνει τουσ βαςικοφσ 
άξονεσ προγράμματοσ ςυντιρθςθσ μθχανο-
λογικοφ εξοπλιςμοφ και τθσ απαραίτθτθσ 
υποδομισ, που απαιτείται για τθ διαςφάλι-
ςι του. 

- Μπορεί να προδιαγράψει, με βάςθ το υφι-
ςτάμενο πρόγραμμα λειτουργίασ παραγωγισ 
για δεδομζνο ςτόλο μθχανολογικϊν μονά-
δων, τισ βαςικζσ ποςοςτιαίεσ παραμζτρουσ 
(διακεςιμότθτα, εφεδρεία, ςυντιρθςθ) με 
ςκοπό τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνθσ λειτουρ-
γικότθτασ ςυςτιματοσ. 
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8.Β Κινθτόσ εξοπλιςμόσ υπογείων ζργων 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 12 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 8 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Θ επιλογι και ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ ωσ ςυνάρτθςθ του χρόνου ηωισ τθσ εκμε-
τάλλευςθσ, τθσ αξιοπιςτίασ, τθσ απόδοςθσ, τθσ δυνατότθτασ απομακρυςμζνθσ ςυ-
ντιρθςθσ, τθσ διακεςιμότθτασ ςυνεργείων/ανταλλακτικϊν, τθσ δυνατότθτασ δια-
ςφνδεςθσ με υφιςτάμενο ςφςτθμα, κλπ 

β. Θλεκτροκίνθτοσ / Ρετρελαιοκίνθτοσ εξοπλιςμόσ. Ρλεονεκτιματα / Μειονεκτιματα. 

γ. Υπόγεια και υπαίκρια ςυνεργεία. Ρλεονεκτιματα / Μειονεκτιματα.  

δ. Αναβάκμιςθ / αντικατάςταςθ γθραςμζνου εξοπλιςμοφ. Ρλεονεκτιματα / μειονε-
κτιματα  

ε. Εφαρμογζσ και παραδείγματα από πραγματικζσ περιπτϊςεισ (case studies) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

8Β.1 Γνωρίηει τουσ υπάρχοντεσ τφ-
πουσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
που εν δυνάμει μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ωσ ςυνάρτθςθ 
δεδομζνθσ μεκόδου εκμετάλ-
λευςθσ. 

- Μπορεί να προτείνει ςυνδυαςμό τφπων μθ-
χανολογικοφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και εναλλα-
κτικζσ δυνατότθτεσ εφαρμογισ, ςε ςυγκε-
κριμζνθ μζκοδο εκμετάλλευςθσ. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ δεςμεφςεισ και 
τουσ περιοριςμοφσ που εκ προοιμίου κζτουν 
θ γεωλογία του κοιτάςματοσ και θ επιλε-
χκείςα μζκοδοσ εκμετάλλευςθσ ςτθν επιλο-
γι μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
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8Β.2 Γνωρίηει και μπορεί να εκτιμιςει 
τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ 
μεταξφ διαφορετικϊν τφπων μθ-
χανολογικοφ εξοπλιςμοφ μετα-
φοράσ ωσ ςυνάρτθςθ τθσ μεκό-
δου εκμετάλλευςθσ, αλλά και 
του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ 
επεξεργαςίασ και εμπλουτιςμοφ. 

- Μπορεί να προτείνει πάνω από ζνα ςφςτθμα 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, ςε υφιςτάμενθ 
μζκοδο εκμετάλλευςθσ και επεξεργαςίασ. 

-  Μπορεί, για τισ ίδιεσ παραμζτρουσ, να ανα-
γνωρίςει πλεονεκτιματα / μειονεκτιματα 
του κάκε ςυςτιματοσ, κακϊσ και τα αντί-
ςτοιχα bottlenecks. 

- Μπορεί να ςυνδυάςει τθν κάκε επιλογι ςυ-
ςτιματοσ με τισ αντίςτοιχεσ επιπτϊςεισ ςε 
επίπεδο περιβάλλοντοσ, κακϊσ και να προε-
κτιμιςει τα μζτρα που εξ’ αρχισ κα πρζπει 
να λθφκοφν. 

8Β.3 Γνωρίηει και μπορεί να διαςυν-
δζςει τθν επιλογι μθχανολογι-
κοφ εξοπλιςμοφ με τθν εν γζνει 
οικονομικότθτα του ζργου, ςε 
βραχυχρόνιο, και κυρίωσ ςε μα-
κροχρόνιο επίπεδο λειτουργίασ.  

- Μπορεί να αποτιμιςει τισ επιπτϊςεισ τθσ 
κάκε επιλογισ ςε ςυγκριτικό επίπεδο CAPEX, 
αλλά και του κόςτουσ λειτουργίασ, κακϊσ 
και πϊσ αυτζσ οι παράμετροι μποροφν να 
επθρεάςουν τισ χρθματορροζσ του ζργου 
(NPV) και κατ’επζκταςθ τθν οικονομικότθτά 
του ωσ επζνδυςθ. 

- Μπορεί να αποτιμιςει τθν επίπτωςθ που 
μπορεί να ζχει θ επιλογι ςυγκεκριμζνου μθ-
χανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτο βακμό απόλθ-
ψθσ του κοιτάςματοσ και κατ’ επζκταςθ ςτθ 
ςυνολικι οικονομικότθτα του ζργου. 
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8Β.4 Γνωρίηει τθν αναγκαιότθτα τθσ 
ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ ε-
ξοπλιςμοφ ςε ςχζςθ με τθν επί-
τευξθ του επικυμθτοφ  efficiency 
ςε κάκε ςφςτθμα, κακϊσ και 
τουσ τφπουσ ςυντιρθςθσ (προ-
γραμματιςμζνθ, προλθπτικι 
κ.λπ.). 

8Β.5 Γνωρίηει τουσ βαςικοφσ άξονεσ 
για τθν επίτευξθ ενόσ επιτυχοφσ 
και λειτουργικοφ προγράμματοσ 
ςυντιρθςθσ ωσ ςυνάρτθςθ του 
τφπου του εξοπλιςμοφ (π.χ. θλε-
κτροκίνθτοσ v/s πετρελαιοκίνθ-
τοσ).  

- Είναι ςε κζςθ να προτείνει τουσ βαςικοφσ 
άξονεσ προγράμματοσ ςυντιρθςθσ μθχανο-
λογικοφ εξοπλιςμοφ και τθσ απαραίτθτθσ 
υποδομισ που απαιτείται για τθ διαςφάλιςι 
του. 

- Μπορεί να προδιαγράψει, με βάςθ το υφι-
ςτάμενο πρόγραμμα λειτουργίασ παραγωγισ 
για δεδομζνο ςτόλο μθχανολογικϊν μονά-
δων, τισ βαςικζσ ποςοςτιαίεσ παραμζτρουσ 
(διακεςιμότθτα, εφεδρεία, ςυντιρθςθ) με 
ςκοπό τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνθσ λειτουρ-
γικότθτασ ςυςτιματοσ. 
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8.Γ Στακερόσ εξοπλιςμόσ επεξεργαςίασ - εμπλουτιςμοφ, μεταφοράσ, προςταςίασ πε-

ριβάλλοντοσ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 18 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 12 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 6 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Θ επιλογι και ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ ωσ ςυνάρτθςθ τθσ μεκόδου εμπλουτι-
ςμοφ, ςυνεργείων/ανταλλακτικϊν, τθσ δυνατότθτασ διαςφνδεςθσ με υφιςτάμενο 
ςφςτθμα, κλπ 

β. Θλεκτροκίνθτοσ / Ρετρελαιοκίνθτοσ εξοπλιςμόσ. Ρλεονεκτιματα / Μειονεκτιματα.  

γ. Αυτόνομα και διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ (monitoring) περιβαλ-
λοντικϊν δεικτϊν. Θ ζννοια τθσ βακμονόμθςθσ. Αυτόματεσ καταγραφζσ, ςυςτιματα 
alert.  

δ. Αξιολόγθςθ και ςφγκριςθ μεκόδων εμπλουτιςμοφ κατάλλθλων για τθν κατεργαςία 

δεδομζνου κοιτάςματοσ (ορυκτολογικι ςφςταςθ και μζγεκοσ αποδζςμευςθσ) 

ε. Ρεριβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ μεκόδων κατεργαςίασ-εμπλουτιςμοφ και μζκοδοι α-
ντιμετϊπιςθσ 

ςτ. Διερεφνθςθ μεκόδων εμπλουτιςμοφ με ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ από πλευράσ χρι-
ςθσ πόρων - Eνεργειακι αριςτοποίθςθ τθσ μεκόδου κατεργαςίασ   

η. Εφαρμογζσ και παραδείγματα από πραγματικζσ περιπτϊςεισ (case studies) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

8Γ.1 Γνωρίηει τα βαςικά κριτιρια επι-
λογισ μεκόδων εμπλουτιςμοφ 
ωσ ςυνάρτθςθ διαφοράσ φυςι-
κοχθμικϊν ιδιοτιτων μεταξφ υ-
λικϊν προσ διαχωριςμό και ςε 
ςχζςθ με τον εκάςτοτε τφπο του 
κοιτάςματοσ και του βακμοφ 
αποδζςμευςθσ. 

- Είναι ςε κζςθ να προτείνει δφο τουλάχιςτον 
μεκόδουσ εμπλουτιςμοφγια δεδομζνο τφπο 
κοιτάςματοσ και βακμοφ αποδζςμευςθσ. 
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8Γ.2 Μπορεί να αποτιμιςει τισ ανα-
μενόμενεσ μορφζσ επίπτωςθσ 
ςτο περιβάλλον από επιλογι ςυ-
γκεκριμζνθσ μεκόδου κατεργα-
ςίασ & εμπλουτιςμοφ. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει,για δεδομζνθ μζκο-
δο εμπλουτιςμοφ, τουσ τομείσ επίπτωςθσ 
ςτο περιβάλλον, ςτουσ οποίουσ αναμζνεται 
και κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ με τθν μορ-
φι μζτρων πρόλθψθσ, καταγραφϊν μετρι-
ςεων και αποκατάςταςθσ. 

- Μπορεί να αναγνωρίςει,για δεδομζνθ μζκο-
δο εμπλουτιςμοφ, τουσ περιοριςμοφσ ςε υ-
φιςτάμενουσ φυςικοφσ πόρουσ ςε ςχζςθ με 
τουσ απαιτοφμενουσ και να αντιπροτείνει 
εναλλακτικζσ (τόςο ςε επίπεδο μεκόδου, 
όςο και μζτρων εξοικονόμθςθσ). 

8Γ.3 Μπορεί να αναγνωρίςει πϊσ ο 
ςχεδιαςμόσ τθσ εκμετάλλευςθσ 
και θ επιλογι τθσ μεκόδου επθ-
ρεάηουν τθ διαςταςιολόγθςθ και 
το ςχεδιαςμό των διαδικαςιϊν 
κατεργαςίασ & εμπλουτιςμοφ. 

- Είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςει και να εντοπί-
ςει τα bottlenecks που κζτει ςυγκεκριμζνοσ 
ςχεδιαςμόσ εκμετάλλευςθσ ςτισ μθχανολο-
γικζσ εγκαταςτάςεισ κατεργαςίασ & εμπλου-
τιςμοφ και μπορεί να προτείνει τρόπουσ ςυ-
νεργαςίασ ι αναςχεδιαςμοφ (ςυνδυαςμόσ 
αναςχεδιαςμοφ εκμετάλλευςθσ / κινθτοφ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ / ςτακεροφ μθ-
χανολογικοφ κατεργαςίασ – εμπλουτιςμοφ). 
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8Γ.4 Γνωρίηει τθν αναγκαιότθτα τθσ 
ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ ε-
ξοπλιςμοφ ςε ςχζςθ με τθν επί-
τευξθ του επικυμθτοφ  efficiency 
ςε κάκε ςφςτθμα, κακϊσ και 
τουσ τφπουσ ςυντιρθςθσ  (προ-
γραμματιςμζνθ, προλθπτικι 
κ.λπ.). 

8Γ.5 Γνωρίηει τουσ βαςικοφσ άξονεσ 
για τθν επίτευξθ ενόσ επιτυχοφσ 
και λειτουργικοφ προγράμματοσ 
ςυντιρθςθσ ωσ ςυνάρτθςθ του 
τφπου του εξοπλιςμοφ (π.χ. θλε-
κτροκίνθτοσ v/s πετρελαιοκίνθ-
τοσ).  

- Είναι ςε κζςθ να προτείνει τουσ βαςικοφσ 
άξονεσ προγράμματοσ ςυντιρθςθσ μθχανο-
λογικοφ εξοπλιςμοφ και τθσ απαραίτθτθσ 
υποδομισ που απαιτείται για τθ διαςφάλιςι 
του. 

- Μπορεί να προδιαγράψει,με βάςθ υφιςτά-
μενο πρόγραμμα λειτουργίασ παραγωγισ για 
δεδομζνο ςτόλο μθχανολογικϊν μονάδων, 
τισ βαςικζσ ποςοςτιαίεσ παραμζτρουσ (δια-
κεςιμότθτα, εφεδρεία, ςυντιρθςθ) με ςκοπό 
τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργικότθ-
τασ ςυςτιματοσ. 
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x. Εξόρυξθ και Επεξεργαςία Ρετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου 

Κεματικζσ Ενότθτεσ και Υποενότθτεσ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων : 

1. ΚΕΣΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ: ΥΓΕΛΑ & ΑΣΦΑΛΕΛΑ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΣΤΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΑ ΡΕ-
ΤΕΛΑΛΟΥ & ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ 

Α. Ελλθνικι νομοκεςία διυλιςτθρίων, εκνικά και διεκνι πρότυπα τθσ βιο-
μθχανίασ πετρελαίου. 

Β. Αςφαλισ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ και ζργων ανα-
βάκμιςθσ – Άδειεσ & διαδικαςίεσ εργαςίασ 

Γ. Ρρϊτεσ βοικειεσ - Μεταφορά και φροντίδα τραυματιϊν 
Δ. Ενεργθτικι & πακθτικι πυροπροςταςία - Μζςα και μζκοδοι πυρόςβε-

ςθσ 
Ε. Σενάρια ατυχθμάτων και τρόποι αντιμετϊπιςθσ. Βιομθχανικά Ατυχιμα-

τα Μεγάλθσ Ζκταςθσ. 

2. ΟΓΑΝΩΣΘ ΕΓΟΥ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ   

Α. Διοικθτικι και οικονομικι λειτουργία τθσ ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ 

Β. Οργάνωςθ επιχείρθςθσ και ζργου  
Γ. Θγεςία, παρακίνθςθ και επικοινωνία 
Δ. Εκπαίδευςθ - Ανάπτυξθ προςωπικοφ 
Ε. Διαχείριςθ χρόνου 
ΣΤ.  Βιϊςιμθ ανάπτυξθ ζργου 

3. ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΓΛΑ ΜΘΧΑΝΛΚΟΥΣ 

Α. Κοςτολόγθςθ 
Β. Οικονομικζσ καταςτάςεισ - Αρικμοδείκτεσ  
Γ. Αξιολόγθςθ Επενδφςεων 

4. ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΛΑΣ ΚΑΛ ΑΣΦΑ-
ΛΕΛΑΣ 

Α. Διαχείριςθ Υγείασ & Αςφάλειασ (ΕΛΟΤ 1801) 
Β. Διαχείριςθ Ρεριβάλλοντοσ (ISO 14001) 
Γ. Διαχείριςθ Ροιότθτασ (ISO 9001) 
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5. ΔΛΕΓΑΣΛΕΣ 

Α. Τα είδθ των πετρελαιοειδϊν και οι βαςικζσ ιδιότθτεσ τουσ 
Β. Διαγράμματα εγκαταςτάςεων – Είδθ και ςυμβολιςμόσ  
Γ. Φυςικζσ διεργαςίεσ πετρελαίου – Ραράμετροι λειτουργίασ και προϊό-

ντα 
Δ. Χθμικζσ διεργαςίεσ πετρελαίου – Είδθ, παράμετροι λειτουργίασ και 

προϊόντα 
Ε. Οικονομικά διυλιςτθρίων 

6. ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

Α. Στακερόσ εξοπλιςμόσ 
Β. Στρεπτόσ εξοπλιςμόσ 
Γ. Συςτιματα ελζγχου 
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1. ΚΕΣΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ: ΥΓΕΛΑ & ΑΣΦΑΛΕΛΑ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΣΤΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΑ ΡΕΤΕ-
ΛΑΛΟΥ & ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ 

1.Α Ελλθνικι νομοκεςία διυλιςτθρίων, εκνικά και διεκνι πρότυπα τθσ βιομθχανίασ 
πετρελαίου. 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 12 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 12 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Νομοκεςία διυλιςτθρίων και εταιρειϊν εμπορίασ (π.χ. Υ.Α.34458/90, βαςικζσ ενό-
τθτεσ και προδιαγραφζσ) 

β. Κϊδικεσ American Petroleum Institute (π.χ. ςκοπόσ, δομι, χριςθ αυτϊν, παραδείγ-
ματα) 

γ. Διεκνείσ κϊδικεσ ναυτιλίασ (π.χ. ISGOTT, OCIMF, MARPOL, ISPS) 

δ. Βζλτιςτεσ εταιρικζσ πρακτικζσ (π.χ. ExxonMobil, Chevron κλπ.) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1Α.1 Γνωρίηει τα βαςικά νομοκετιμα-
τα περί διυλιςτθρίων και το πε-
ριεχόμενο τουσ (αρχζσ) 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει τον τίτλο του νομο-
κετιματοσ με το βαςικό περιεχόμενο του (ε-
ρωτήςεισ αντιςτοίχιςησ) 

1Α.2 Αντιλαμβάνεται τθν εφαρμογι 
τθσ νομοκεςίασ ςτον ςχεδιαςμό 
και τθν λειτουργία τθσ πετρελαϊ-
κισ βιομθχανίασ 

- Μπορεί να εφαρμόςει τισ αρχζσ τθσ νομοκε-
ςίασ ςε κεωρθτικά παραδείγματα (εργαςία- 
αςκήςεισ) 

1Α.3 Γνωρίηει τα πλζον διαδεδομζνα 
εκνικά & διεκνι πρότυπα τθσ 
βιομθχανίασ πετρελαίου 

- Μπορεί να φζρει ςυγκεκριμζνα παραδείγμα-
τα προτφπων, του περιεχομζνου και τθσ ε-
φαρμογισ τουσ (εργαςία) 
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1.Β Αςφαλισ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ και ζργων αναβάκμιςθσ –
Άδειεσ & διαδικαςίεσ εργαςίασ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 18 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 12 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 6 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Άδειεσ εργαςίασ (π.χ. είδθ και εφαρμογζσ, επιλογι μζτρων αςφαλείασ,  ςκοπόσ και 
διαδικαςία ζκδοςθσ, παραδείγματα) 

β. Μζτρθςθ αερίων (π.χ. ηϊνθ αναφλεξιμότθτασ- εκρθκτικότθτασ, αρχζσ οργάνων μζ-
τρθςθσ, όρια και εφαρμογζσ) 

γ. Μζςα ατομικισ προςταςίασ (π.χ. μζςα προςταςίασ κεφαλισ, ςϊματοσ, άκρων, όρα-
ςθσ, ακοισ, αναπνοισ, ζναντι πτϊςθσ) 

δ. Ζλεγχοι αςφαλοφσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςτο πεδίο (μεκοδολογία και βαςικά ςθμεία) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1Β.1 Γνωρίηει και εφαρμόηει τθν δια-
δικαςία ζκδοςθσ βαςικϊν α-
δειϊν εργαςίασ (κερμζσ- ψυ-
χρζσ) 

- Γνωρίηει τθν διαδοχι των βαςικϊν βθμάτων 
για τθν ζκδοςθ μιασ άδειασ εργαςίασ (ερω-
τήςεισ αντιςτοίχιςησ) 

- Γνωρίηει τα κριτιρια κατθγοριοποίθςθσ μιασ 
άδειασ ςε «ψυχρισ» ι «κερμισ» εργαςίασ 
(ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ) 

1Β.2 Γνωρίηει και εφαρμόηει τθν δια-
δικαςία ζκδοςθσ ςυμπλθρωμα-
τικϊν αδειϊν εργαςίασ (περιο-
ριςμζνου χϊρου-εκςκαφισ-
ραδιενεργισ πθγισ) 

- Γνωρίηει τισ περιπτϊςεισ που απαιτοφν τθν 
ζκδοςθ ςυμπλθρωματικϊν αδειϊν εργαςίασ 
(ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ) 

- Γνωρίηει τθν διαδοχι των βαςικϊν βθμάτων 
για τθν ζκδοςθ μιασ ςυμπλθρωματικισ ά-
δειασ εργαςίασ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ) 
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1Β.3 Γνωρίηει και εφαρμόηει τθν δια-
δικαςία θλεκτρολογικισ απομό-
νωςθσ (tag-out / tag-in) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ βαςικζσ αρχζσ 
τθσ νομοκεςίασ ΥΑΕ (ερωτήςεισ πολλαπλήσ 
επιλογήσ) 

1Β.4 Γνωρίηει και να επιλζγει τισ βα-
ςικά μζτρα αςφαλείασ για τισ 
ςυχνότερεσ κατθγορίεσ εργα-
ςιϊν (π.χ. κοπι-κόλλθςθ αγω-
γϊν, εργαςίεσ ςε φψοσ, ςυντι-
ρθςθ ςτρεπτοφ εξοπλιςμοφ) 

- Μπορεί να επιλζξει τουσ απαιτοφμενουσ τφ-
πουσ αδειϊν και τα απαραίτθτα μζτρα α-
ςφαλείασ για βαςικζσ (generic) εργαςίεσ (ερ-
γαςία- casestudy) 

1Β.5 Γνωρίηει και εφαρμόηει τθν κεω-
ρία και πρακτικι πραγματοποί-
θςθσ μετριςεων εφφλεκτων & 
τοξικϊν αερίων και οξυγόνου 

- Γνωρίηει τθν διαδοχι των βαςικϊν βθμάτων 
για τθν μζτρθςθ αερίων (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ) 

- Μπορεί να πραγματοποιιςει μζτρθςθ αερί-
ων (ςε ςυνθήκεσ προςομοίωςησ και ςτο πε-
δίο) 

1Β.6 Γνωρίηει τα βαςικά Μζςα Ατομι-
κισ Ρροςταςίασ, τισ προδιαγρα-
φζσ και κάνει κατάλλθλθ επιλο-
γι και ορκι χριςθ αυτϊν 

- Μπορεί να επιλζξει τα απαιτοφμενα Μ.Α.Ρ. 
για βαςικζσ (generic) εργαςίεσ (εργαςία- 
casestudy) 

1Β.7 Γνωρίηει πωσ να πραγματοποιεί 
ελζγχουσ για τθν τιρθςθ των 
προβλεπόμενων ςτθν άδεια (-εσ) 
μζτρων αςφαλείασ 

- Μπορεί να πραγματοποιιςει ελζγχουσ τι-
ρθςθσ των μζτρων ΥΑΕ (ςτο πεδίο)  

- Μπορεί να αναγνωρίςει βαςικζσ παραλεί-
ψεισ μζτρων ΥΑΕ ςε οπτικοακουςτικό υλικό 
εργαςία- casestudy) 
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1.Γ Ρρϊτεσ βοικειεσ - Μεταφορά και φροντίδα τραυματιϊν 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 8 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 6 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 2 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Συμπτϊματα και αντιμετϊπιςθ ςοκ, κερμοπλθξίασ/ κρυοπλθξίασ, τραυμάτων, εγκαυμά-
των, θλεκτροπλθξίασ, αιμοραγγίασ, καταγμάτων, τεχνθτι αναπνοι, καρδιοαναπνευςτικι 
ανάνθψθ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1Γ.1 Γνωρίηει τισ πρϊτεσ βοικειεσ ςε 
περίπτωςθ εγκαυμάτων (λόγω 
ψφχουσ, χθμικϊν, κερμότθτασ) 

- Ξζρει να αναγνωρίηει τα είδθ των εγκαυμά-
των και να εφαρμόηει τισ πρϊτεσ βοικειεσ 
αντιμετϊπιςθσ τουσ (αςκήςεισ προςομοίω-
ςησ) 

1Γ.2 Γνωρίηει τθν τεχνικι καρδιοανα-
πνευςτικισ ανάνθψθσ (CPR) με-
τά και άνευ ειδικοφ εξοπλιςμοφ  

- Γνωρίηει τα ςυμπτϊματα που απαιτοφν ε-
φαρμογι CPR και εφαρμόηει τισ αντίςτοιχεσ 
τεχνικζσ (αςκήςεισ προςομοίωςησ) 

1Γ.3 Γνωρίηει τισ μεκόδουσ και τον 
εξοπλιςμό μεταφοράσ τραυμα-
τιϊν   

- Ξζρει να αξιολογεί τισ περιπτϊςεισ που α-
παιτοφν τθν χριςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ (φο-
ρεία) και τον τρόπο χριςθσ αυτϊν (αςκήςεισ 
προςομοίωςησ) 

1Γ.4 Γνωρίηει βαςικζσ τεχνικζσ επίδε-
ςθσ τραυμάτων και καταγμάτων 

- Ξζρει να αναγνωρίηει τα είδθ των τραυμά-
των/ καταγμάτων και να εφαρμόηει τισ πρϊ-
τεσ βοικειεσ αντιμετϊπιςθσ τουσ (αςκήςεισ 
προςομοίωςησ) 
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1.Δ Ενεργθτικι & πακθτικι πυροπροςταςία - Μζςα και μζκοδοι πυρόςβεςθσ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 8 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 6 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 2 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Το τρίγωνο τθσ φωτιάσ (καφςιμο, οξυγόνο, ανάφλεξθ) 

β. Αίτια ανάφλεξθσ (γυμνι φλόγα, θλεκτρικοί ςπινκιρεσ, κερμζσ επιφάνειεσ, αυτανά-
φλεξθ οξείδωςθ) 

γ. Τφποι καυςίμων και μζςα πυρόςβεςθσ (A, B, C, D) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1Δ.1 Γνωρίηει τθν βαςικι κεωρία (χθ-
μεία και φυςικι) ςχετικά με τθν 
φωτιά και τθν ζκρθξθ   

- Γνωρίηει το «τρίγωνο τθσ φωτιάσ», τα όρια 
αναφλεξιμότθτασ και εκρθκτικότθτασ, τα εί-
δθ των πυρκαγιϊν (π.χ. jetfire, poolfire) και 
εκριξεων (π.χ. vaporcloudexplosion, BLEVE), 
τισ προχποκζςεισ και τισ επιπτϊςεισ αυτϊν 
(ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ, πολλαπλήσ επιλο-
γήσ, εργαςίεσ- casestudies) 

1Δ.2 Γνωρίηει τισ διάφορεσ μεκόδουσ 
και εξοπλιςμό πυρόςβεςθσ και 
τισ εφαρμόηει αναλόγωσ του εί-
δουσ και τθσ ζκταςθσ του περι-
ςτατικοφ 

- Γνωρίηει να διακρίνει τθν κατάλλθλθ μζκοδο 
πυρόςβεςθσ ανάλογα με το μζγεκοσ του πε-
ριςτατικοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ) 

- Επιλζγει το κατάλλθλο μζςο πυρόςβεςθσ 
(π.χ. αφρό, ξθρι ςκόνθ, διοξείδιο του άν-
κρακα) αναλόγωσ του ςθμείου τθσ φωτιάσ 
και του καιγόμενου υλικοφ (π.χ. θλεκτρολο-
γικόσ εξοπλιςμόσ, υδρογονάνκρακεσ) και 
εφαρμόηει τισ ςωςτζσ τεχνικζσ χριςθσ του 
(ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ, αςκήςεισ προςο-
μοίωςησ) 
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1Δ.3 Γνωρίηει τθν χριςθ του ατομικοφ 
προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ και 
των μεκόδων και εξοπλιςμοφ 
διάςωςθσ 

- Επιλζγει τα κατάλλθλα Μ.Α.Ρ. (π.χ. πυρίμαχθ 
ςτολι, αναπνευςτικι ςυςκευι) αναλόγωσ 
του ςθμείου τθσ φωτιάσ και του καιγόμενου 
υλικοφ (π.χ. θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ, υ-
δρογονάνκρακεσ) και εφαρμόηει τισ ςωςτζσ 
τεχνικζσ χριςθσ του (ερωτήςεισ αντιςτοίχι-
ςησ, αςκήςεισ προςομοίωςησ) 

- Γνωρίηει τθν χριςθ του εξοπλιςμοφ και με-
κόδων διάςωςθσ αναλόγωσ του είδουσ του 
περιςτατικοφ (π.χ. περιοριςμζνοσ χϊροσ, νζ-
φοσ τοξικϊν αερίων) και τισ εφαρμόηει ανα-
λόγωσ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ, αςκήςεισ 
προςομοίωςησ) 
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1.Ε Σενάρια ατυχθμάτων και τρόποι αντιμετϊπιςθσ. Βιομθχανικά Ατυχιματα Μεγά-
λθσ Ζκταςθσ. 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 15 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 12 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 3 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Νομοκεςία-  οδθγίεσ, προζλευςθ και ςκοπόσ 

β. Επικίνδυνεσ ουςίεσ, πολιτικι πρόλθψθσ/ μελζτθ αςφαλείασ, ςχζδια ζκτακτθσ ανά-
γκθσ 

γ. Ραραδείγματα & επιπτϊςεισ, βαςικά ςτοιχεία ςχεδίων ζκτακτθσ ανάγκθσ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1Ε.1 Γνωρίηει τθν ζννοια του Β.Α.Μ.Ε. 
και τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ 
ςχετικισ νομοκεςίασ (οδθγία 
SEVEZO) 

- Κατανοεί τθν ζννοια του Β.Α.Μ.Ε. και τισ βα-
ςικζσ απαιτιςεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ 
(ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ) 

1Ε.2 Αντιλαμβάνεται τισ προχποκζ-
ςεισ εκδιλωςθσ Β.Α.Μ.Ε. και τισ 
βραχυπρόκεςμεσ και μακρο-
πρόκεςμεσ  οικονομικζσ, κοινω-
νικζσ και νομικζσ ςυνζπειεσ τουσ 

- Κατανοεί τισ αντίςτοιχεσ ζννοιεσ από αντί-
ςτοιχεσ μελζτεσ περιπτϊςεων (π.χ. Bhobal, 
Chernobyl) και μπορεί να τισ καταγράψει 
(εργαςία –casestudy) 

1Ε.3 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ αρ-
χζσ ανταπόκριςθσ ςε βιομθχανι-
κά ατυχιματα από πλευράσ λει-
τουργικϊν ενεργειϊν 

- Γνωρίηει τισ βαςικζσ ενζργειεσ ςε αντίςτοιχεσ 
(generic) περιπτϊςεισ βιομθχανικϊν ςυμβά-
ντων (π.χ. διαρροι αερίου ι υγροφ, φωτιά, 
απϊλεια βοθκθτικϊν παροχϊν) ςτουσ χϊ-
ρουσ των μονάδων παραγωγισ (ερωτήςεισ 
αντιςτοίχιςησ και ςωςτοφ-λάθουσ, εργαςίεσ 
casestudies) 
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2. ΟΓΑΝΩΣΘ ΕΓΟΥ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ   

2.Α Διοικθτικι και οικονομικι λειτουργία τθσ ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 6 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 6 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Τι είναι Επιχείρθςθ, θ Επιχείρθςθ ωσ Οικονομικι Μονάδα, Βαςικζσ Οικονομικζσ Αρ-
χζσ, Κατθγορίεσ Δραςτθριοτιτων που αναπτφςςει θ Επιχείρθςθ, Εγκακίδρυςθ Διοι-
κθτικϊν Οργάνων, Διοικθτικζσ κζςεισ μζςα ςτθν Επιχείρθςθ – Ζργο. 

β. Τι είναι Διοίκθςθ, Σκοποί – Στόχοι Επιχείρθςθσ ι Ζργου, Κατθγοριοποίθςθ Σκοπϊν – 
Στόχων, Οριςμόσ άςκθςθσ Διοίκθςθσ (management), πϊσ ορίηεται ςτθ λειτουργία 
του ο manager – Ρροϊςτάμενοσ, βαςικζσ του Λδιότθτεσ,  

γ. Άςκθςθ και μοντζλα διευκυντικισ λειτουργίασ, Ρρογραμματιςμόσ, Βαςικά χαρα-
κτθριςτικά του ςφγχρονου management 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να  

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Α.1 Γνωρίηει το πλαίςιο τθσ διοικθτι-
κισ και οικονομικισ λειτουργίασ 
τθσ ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ. 

 Να κατανοθκεί και να μπορεί να εξειδικεφ-
ςει το γενικό πλαίςιο διοικθτικισ, οικονομι-
κισ και οργανωτικισ λειτουργίασ τθσ ςφγ-
χρονθσ επιχείρθςθσ. 

2Α.2 Γνωρίηει τουσ βαςικοφσ άξονεσ 
τθσ διευκυντικισ λειτουργίασ και 
πωσ αυτι εξειδικεφεται ςτισ επι-
μζρουσ βακμίδεσ όπωσ και τα 
κοινά βαςικά χαρακτθριςτικά 
τθσ λειτουργίασ ενόσ ςτελζχουσ 
ςτθν επιχείρθςθ. 

- Αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ του εκπαιδευόμενου 
ςτα βαςικά κζματα τθσ διευκυντικισ λει-
τουργίασ και των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν 
του ςτελζχουσ-προϊςταμζνου ςε κζςεισ ερ-
γαςίασ ι ζργου ςυνολικά. Αποτίμθςθ του 
κριτικοφ πνεφματοσ με το οποίο εξειδικεφει 
ο εκπαιδευόμενοσ τα παραπάνω ςε διάφορα 
μοντζλα επιχειριςεων και ειδϊν ζργου, 
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2Α.3 Γνωρίηει τα βαςικά μοντζλα- 
πρότυπα τθσ διοίκθςθσ. 

- Να μπορεί ςε ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ περί-
πτωςθσ (casestudies)  να εφαρμόςει μοντζλα 
διοίκθςθσ με βάςθ τισ ανάγκεσ ζργου. 
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2.Β Οργάνωςθ επιχείρθςθσ και ζργου  

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 14 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 10 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Οργάνωςθ, ιεραρχία, αρχζσ αποτελεςματικισ οργάνωςθσ, εφροσ ευκφνθσ, ενιαίοι αντι-
κειμενικοί ςτόχοι, αρχι εξουςιοδότθςθσ, ενιαίο των εντολϊν 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Β.1 Γνωρίηει βαςικζσ αρχζσ τθσ ςφγ-
χρονθσ οργάνωςθσ επιχειριςε-
ων και ζργου. 

- Αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ του εκπαιδευόμενου 
ςτα βαςικά κζματα τθσ διευκυντικισ λει-
τουργίασ και των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν 
του ςτελζχουσ-προϊςταμζνου ςε κζςεισ ερ-
γαςίασ ι ζργου ςυνολικά. Αποτίμθςθ του 
κριτικοφ πνεφματοσ με το οποίο εξειδικεφει ο 
εκπαιδευόμενοσ τα παραπάνω ςε διάφορα 
μοντζλα επιχειριςεων και ειδϊν ζργου 

2Β.2 Γνωρίηει τθ λειτουργία οργανο-
γραμμάτων και ιεραρχίασ όπωσ 
και μεκόδουσ περιγραφισ κζ-
ςεων εργαςίασ και μεκόδουσ 
περιγραφισ κακθκόντων εργα-
ςίασ (jobdescription, jobspecifi-
cation). 

- Να αξιολογθκεί θ γνϊςθ του εκπαιδευόμε-
νου ςε ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ περίπτωςθσ 
(casestudies)  όπου κα κλθκεί να επιλζξει και 
ςχεδιάςει οργανογράμματα όπωσ και να ε-
φαρμόςει τεχνικισ περιγραφισ κζςεων ερ-
γαςίασ. 
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2.Γ Θγεςία, παρακίνθςθ και επικοινωνία 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 4 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 4 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ρροςδιοριςμόσ Θγετικισ Λκανότθτασ, Θγετικι Λειτουργία και Δεξιότθτεσ, θ Θγεςία 
ςτο Ανκρϊπινο Δυναμικό και ςτο Ζργο, Θγετικι Δράςθ ανάλογα με τον Άνκρωπο 
και το Ζργο, επιτυχθμζνθ ανάκεςθ κακθκόντων, Ραρακίνθςθ, Κεωρία Κινιτρων, 
πυραμίδα Maslow, Ραράγοντεσ Λκανοποίθςθσ – Δυςαρζςκειασ Εργαηομζνων, Κίνθ-
τρα και Αντικίνθτρα Εργαςιακισ Απόδοςθσ,  

β. Οργανωτικοί παράγοντεσ ςυμπεριφοράσ Εργαηομζνων, Εργαςιακι Επικοινωνία και 
μοντζλα τθσ, Εντολι, Ζλεγχοσ, Ραρατιρθςθ, Κριτικι 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Γ.1 Γνωρίηει τα κζματα θγεςίασ και 
παρακίνθςθσ. Γνωρίηει τα μοντζ-
λα θγετικισ δράςθσ ανάλογα με 
τθν φφςθ και τισ ανάγκεσ του ζρ-
γου (ενδεχόμενθ θγεςία) 

- Να κατανοεί ςε βάκοσ τα βαςικά κζματα θ-
γεςίασ και παρακίνθςθσ προςωπικοφ. Να 
χειρίηεται τθν ενδεχόμενθ θγεςία με επιλο-
γζσ του τρόπου άςκθςισ τθσ με βάςθ τισ 
διάφορεσ κατθγορίεσ προςωπικοφ. 

2Γ.2 Γνωρίηει βαςικά κζματα εργαςι-
ακισ επικοινωνίασ. 

- Να αξιολογθκεί θ ικανότθτά του για εργαςι-
ακι επικοινωνία. 
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2.Δ Εκπαίδευςθ - Ανάπτυξθ προςωπικοφ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 4 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 4 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Βαςικζσ Αρχζσ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ, Επιλογι τρόπων και είδουσ Εκπαίδευςθσ  

β. Οργάνωςθ & Αξιολόγθςθ Εκπαίδευςθσ, Ανάγκεσ Ζργου και Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ, Κίνθτρα Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Δ.1 Γνωρίηει  βαςικζσ αρχζσ εκπαίδευ-
ςθσ προςωπικοφ. 

- Να κατανοεί ςε βάκοσ τα βαςικά κζματα θγεςίασ 
και παρακίνθςθσ προςωπικοφ. Να χειρίηεται τθν 
ενδεχόμενθ θγεςία με επιλογζσ του τρόπου ά-
ςκθςισ τθσ με βάςθ τισ διάφορεσ κατθγορίεσ 
προςωπικοφ. 

2Δ.2 Γνωρίηει βαςικζσ μεκόδουσ και τε-
χνικζσ ελζγχου  αποτελζςματοσ, 
αποτίμθςθσ εργαςίασ, επιτίμθςθσ 
του κακοφ αποτελζςματοσ. 

- Να αξιολογθκεί θ ικανότθτά του για εργαςιακι 
επικοινωνία. 
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2.Ε Διαχείριςθ χρόνου 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 4 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 4 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Κακοριςμόσ προτεραιοτιτων, Μζκοδοι προγραμματιςμοφ, Κατάςτρωςθ προγράμματοσ, 
Ζλεγχοσ υλοποίθςθσ, Επαναπροςζγγιςθ – Βελτιςτοποίθςθ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2Ε.1 Γνωρίηει βαςικζσ αρχζσ διαχείρι-
ςθσ χρόνου (timemanagement)  

- Αξιολόγθςθ μζςα από tests. 
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2.ΣΤ Βιϊςιμθ ανάπτυξθ ζργου 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 4 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 4 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Βαςικζσ αρχζσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ – Εφαρμογι τουσ ςτο Ζργο, Δείκτεσ βιϊςιμθσ ανάπτυ-
ξθσ Ζργου, Ραρακολοφκθςθ ςτόχων και υλοποίθςθσ τουσ ωσ βαςικι υποχρζωςθ του Στε-
λζχουσ για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ του Ζργου 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

2ΣΤ.1 Γνωρίηει τθν ζννοια τθσ βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ, αρχζσ, εφαρμογι, 
κοινωνικι άδεια και κοινωνικι 
αποδοχι ζργου. 

 

- Να κατανοεί ςε βάκοσ τισ αρχζσ βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ και που είναι το βάροσ εφαρμο-
γισ τουσ ανάλογα με το είδοσ του ζργου, τισ 
ευαιςκθςίεσ και τισ ανάγκεσ των τοπικϊν 
κοινωνιϊν. 

2ΣΤ.2 Βαςικά κζματα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ του ζργου 

 

- Να κατανοεί ςε βάκοσ ωσ μθχανικόσ τισ ευ-
κφνεσ του ςε ςχζςθ με τθν περιβαλλοντικι 
διαχείριςθ του ζργου και  τουσ τρόπουσ 
προςαρμογισ του ζργου ϊςτε να είναι δια-
χειρίςιμο περιβαλλοντικά. 
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3. ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΓΛΑ ΜΘΧΑΝΛΚΟΥΣ 

3.Α Κοςτολόγθςθ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 20 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 12 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 8 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

Βαςικζσ ζννοιεσ, Κόςτοσ επζνδυςθσ και λειτουργίασ, Άμεςο και Ζμμεςο κόςτοσ και τρόποι 
υπολογιςμοφ τουσ, Στακερά, Μεταβλθτά & Θμιμεταβλθτά κόςτθ, Ανάλυςθ νεκροφ ςθμεί-
ου παραγωγικισ επιχείρθςθσ – Γραφικόσ & Αρικμθτικόσ υπολογιςμόσ, Σφνδεςθ νεκροφ 

ςθμείου με βακμό αξιοποίθςθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ, Ρρότυπο Κόςτοσ, Μθνιαία 
και Ετιςια Κοςτολογικά Στοιχεία ανά Κζςθ Κόςτουσ, Σφνταξθ αναφορϊν εξζλιξθσ κόςτουσ 
και αιτιολόγθςθ αποκλίςεων 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3Α.1 Γνωρίηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ και 
οριςμοφσ που αφοροφν το κό-
ςτοσ ςε μία επιχείρθςθ (π.χ. κό-
ςτοσ επζνδυςθσ, κόςτοσ λει-
τουργίασ, άμεςο και ζμμεςο κό-
ςτοσ κλπ.) 

- Κατανοεί και χρθςιμοποιεί ςωςτά τισ βαςι-
κζσ ζννοιεσ και οριςμοφσ που αφοροφν το 
κόςτοσ (π.χ. κόςτοσ επζνδυςθσ, κόςτοσ λει-
τουργίασ, άμεςο και ζμμεςο κόςτοσ κλπ.) 

3Α.2 Γνωρίηει τουσ εναλλακτικοφσ 
τρόπουσ υπολογιςμοφ του κό-
ςτουσ μιασ επζνδυςθσ  

- Υπολογίηει το κόςτοσ μιασ επζνδυςθσ με 
χριςθ διαφόρων εναλλακτικϊν τεχνικϊν. 

- Αξιολογεί τθν ακρίβεια των εκτιμιςεων που 
προκφπτουν για τον υπολογιςμό του κό-
ςτουσ επζνδυςθσ. 
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3Α.3 Γνωρίηει να υπολογίηει το άμεςο 
και ζμμεςο κόςτοσ λειτουργίασ 
μιασ παραγωγικισ μονάδασ από 
τα επιμζρουσ ςτοιχεία που τα 
ςυνκζτουν  

- Χρθςιμοποιεί τισ κατάλλθλεσ κατά περίπτω-
ςθ τεχνικζσ για τθν εκτίμθςθ των ςτοιχείων 
που ςυνκζτουν το άμεςο και ζμμεςο κόςτοσ 
λειτουργίασ μιασ παραγωγικισ μονάδασ.  

3Α.4 Γνωρίηει να εκπονεί ανάλυςθ 
νεκροφ ςθμείου για μία παρα-
γωγικι μονάδα 

- Είναι ςε κζςθ να διακρίνει τα κόςτθ ςε ςτα-
κερά, μεταβλθτά και θμιμεταβλθτά 

- Μπορεί να υπολογίηει το νεκρό ςθμείο με 
τρόπο γραφικό και αρικμθτικό 

- Μπορεί να υπολογίηει (με τρόπο γραφικό και 
αρικμθτικό) το ςθμείο (ποςοςτό αξιοποίθ-
ςθσ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ) κάτω 
από το οποίο επιβάλλεται το κλείςιμο τθσ 
μονάδασ. 

3Α.5 Γνωρίηει να ελζγχει το κόςτοσ 
ανά κζςθ εργαςίασ/λειτουργία 
με ςκοπό τθ βελτίωςθ των οικο-
νομικϊν επιδόςεων τθσ παρα-
γωγικισ μονάδασ 

- Να τθρεί μθνιαία και ετιςια κοςτολογικά 
ςτοιχεία ανά κζςθ εργαςίασ / λειτουργία 

- Να ςυντάςςει εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ 
του κόςτουσ  και αιτιολογεί τισ αποκλίςεισ 
που προκφπτουν  
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3.Β Οικονομικζσ καταςτάςεισ - Αρικμοδείκτεσ  

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 8 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 8 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Λςολογιςμόσ, Κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ, Ρίνακασ διάκεςθσ αποτελεςμά-
των και ςτοιχεία που περιλαμβάνουν, Ανάλυςθ ςτοιχείων Λςολογιςμοφ, Κρίςιμα 
ςθμεία καταςτάςεων αποτελεςμάτων χριςθσ,  

β. Αρικμοδείκτεσ και φυςικι τουσ ςθμαςία, αξιολόγθςθ τθσ πορείασ επιχείρθςθσ με 

βάςθ τουσ Αρικμοδείκτεσ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3Β.1 Γνωρίηει τθν φπαρξθ και τθ χρθ-
ςιμότθτα των οικονομικϊν κα-
ταςτάςεων των επιχειριςεων (ι-
ςολογιςμόσ και καταςτάςεισ α-
ποτελεςμάτων χριςθσ και δια-
νομισ κερδϊν). 

- Να κατανοεί τι είναι ο ιςολογιςμόσ και τι εί-
δουσ ςτοιχεία περιλαμβάνει 

- Να κατανοεί τι είναι οι καταςτάςεισ αποτε-
λεςμάτων χριςθσ και διανομισ κερδϊν και 
τι είδουσ ςτοιχεία περιλαμβάνουν  

3Β.2 «Διαβάηει» και κατανοεί ςε βά-
κοσ τα ςτοιχεία ενόσ ιςολογι-
ςμοφ (ςτοιχεία ενεργθτικοφ, 
ςτοιχεία πακθτικοφ). 

- Να είναι ςε κζςθ να παρουςιάηει και να α-
ναλφει τα ςτοιχεία ενόσ ιςολογιςμοφ 

- Να είναι ςε κζςθ να εντοπίηει τα κρίςιμα 
ςθμεία ενόσ ιςολογιςμοφ. 
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3Β.3 «Διαβάηει» και κατανοεί ςε βά-
κοσ τα ςτοιχεία που περιλαμβά-
νονται ςτισ καταςτάςεισ αποτε-
λεςμάτων χριςθσ και διανομισ 
κερδϊν (πωλιςεισ, κόςτοσ πω-
λθκζντων μικτά κζρδθ, κακαρά 
κζρδθ, κζρδθ προσ διάκεςθ). 

- Να είναι ςε κζςθ να παρουςιάηει και να α-
ναλφει τα ςτοιχεία ενόσ ιςολογιςμοφ 

- Να είναι ςε κζςθ να εντοπίηει τα κρίςιμα 
ςθμεία ςε μία κατάςταςθ αποτελεςμάτων 
χριςθσ. 

3Β.4 Αναλφει τισ οικονομικζσ κατα-
ςτάςεισ με τθ βοικεια αρικμο-
δεικτϊν (ρευςτότθτασ, κεφαλαι-
ακισ επάρκειασ, δραςτθριότθ-
τασ, πίνακασ DuPont). 

- Να γνωρίηει τα είδθ των αρικμοδεικτϊν και 
τθν πλθροφορία που δίνει ο κακζνασ από 
αυτοφσ  

- Να είναι ςε κζςθ να υπολογίηει για ςυγκε-
κριμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ όλουσ 
τουσ αρικμοδείκτεσ. 

- Να ερμθνεφει ςωςτά τα αποτελζςματα που 
προκφπτουν από τον υπολογιςμό των αρικ-
μοδεικτϊν. 
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3.Γ Αξιολόγθςθ Επενδφςεων 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 24 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 16 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 8 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Διαχρονικι αξία χριματοσ, Αναγωγι χρθματοροϊν ςε παροφςα αξία και εφαρμογζσ 
τουσ ςτθ λιψθ επιχειρθματικϊν αποφάςεων, Στοιχεία που ςυνκζτουν τον Ρίνακα 
Ταμειακϊν οϊν – Κατάρτιςθ Ρινάκων Ταμειακϊν οϊν 

β. Κριτιρια Αξιολόγθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων – Κακαρι Ραροφςα Αξία (NPV), Εςωτε-

ρικόσ Βακμόσ Απόδοςθσ (IRR), Χρόνοσ Ανάκτθςθσ Κεφαλαίου  

γ. Ερμθνεία αποτελεςμάτων ςε ό,τι αφορά ελκυςτικότθτα του Επενδυτικοφ Σχεδίου με 
ςυνδυαςτικι κεϊρθςθ των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ, Επίδραςθ πλθκωριςμοφ ςτα 
Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Επενδυτικϊν Σχεδίων 

δ. Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ – Διαχείριςθ Αβεβαιότθτασ ςτισ Ρροβλζψεισ Χρθματοροϊν 
και ςτα Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Επενδυτικϊν Σχεδίων. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

3Γ.1 Κατανοεί τθ χρονικι αξία του 
χριματοσ και γνωρίηει τουσ τρό-
πουσ αναγωγισ των χρθματορ-
ροϊν ςε παροφςα αξία. 

- Εφαρμόηει τουσ μακθματικοφσ τφπουσ για 
αναγωγι χρθματορροϊν ςε παροφςα ι μελ-
λοντικι αξία 

- Εφαρμόηει τουσ ανωτζρω μακθματικοφσ τφ-
πουσ για τθν επίλυςθ πρακτικϊν προβλθμά-
των όπωσ θ επιλογι μεταξφ αγοράσ και ενοι-
κίαςθσ εξοπλιςμοφ, θ λιψθ απόφαςθσ για 
ςυντιρθςθ ι αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ 
κλπ.  
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3Γ.2 Γνωρίηει τον τρόπο ςυλλογισ και 
χειριςμοφ των ςτοιχείων που 
ςυνκζτουν τον πίνακα ταμεια-
κϊν ροϊν (απαιτοφμενο κεφά-
λαιο επζνδυςθσ, ετιςια ζςοδα, 
ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ κλπ.) 

- Είναι ςε κζςθ να καταρτίςει ζνα πίνακα τα-
μειακϊν ροϊν με βάςθ τα διακζςιμα πρωτο-
γενι ςτοιχεία. 

3Γ.3 Γνωρίηει τον τρόπο υπολογιςμοφ 
των βαςικϊν κριτθρίων αξιολό-
γθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων 
(Κακαρι Ραροφςα Αξία, Εςωτε-
ρικόσ Βακμόσ Απόδοςθσ επί του 
Κεφαλαίου, Χρόνοσ Ανάκτθςθσ 
Κεφαλαίου). 

- Είναι ςε κζςθ να υπολογίηει τισ τιμζσ των 
βαςικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ για ζνα ε-
πενδυτικό ςχζδιο, να ερμθνεφει ςωςτά τα 
ςχετικά αποτελζςματα και να διατυπϊνει 
αςφαλι ςυμπεράςματα για τθν ελκυςτικό-
τθτα του επενδυτικοφ ςχεδίου με βάςθ τθ 
ςυνδυαςμζνθ κεϊρθςθ των βαςικϊν κριτθ-
ρίων αξιολόγθςθσ. 

3Γ.4 Γνωρίηει τον τρόπο χειριςμοφ 
ειδικϊν κεμάτων ςτθν αξιολό-
γθςθ επενδφςεων όπωσ θ επί-
δραςθ του πλθκωριςμοφ και θ 
επιλογι του επιτοκίου προεξό-
φλθςθσ. 

- Είναι ςε κζςθ να αξιολογεί επενδυτικά ςχζ-
δια με βάςθ πίνακεσ ταμειακϊν ροϊν ςε 
τρζχουςεσ ι ςτακερζσ τιμζσ και να ερμθνεφ-
ει ςωςτά τα ςχετικά αποτελζςματα. 

- Είναι ςε κζςθ να επιλζξει το κατάλλθλο επι-
τόκιο προεξόφλθςθσ. 

3Γ.5 Γνωρίηει να διαχειρίηεται τθν 
αβεβαιότθτα που είναι ςφμφυτο 
χαρακτθριςτικό των προβλζψε-
ων των μελλοντικϊν χρθματορ-
ροϊν, διενεργϊντασ ανάλυςθ 
ευαιςκθςίασ και υιοκετϊντασ 
τθν πικανοκρατικι κεϊρθςθ. 

- Διενεργεί ανάλυςθ ευαιςκθςίασ διερευνϊ-
ντασ τθν επίδραςθ τθσ μεταβολισ των πλζον 
κρίςιμων παραγόντων ςτισ τιμζσ των κριτθ-
ρίων αξιολόγθςθσ. 

- Χρθςιμοποιεί τα εργαλεία που παρζχει θ 
κεωρία των πικανοτιτων για τθν ποςοτικο-
ποίθςθ τθσ αβεβαιότθτασ και του κινδφνου 
που είναι ςυνυφαςμζνοσ με τζτοιου είδουσ 
αναλφςεισ. 
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4. ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΛΑΣ ΚΑΛ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 

4.Α Διαχείριςθ Υγείασ & Αςφάλειασ (ΕΛΟΤ 1801) 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 6 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 6 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ανάλυςθ των απαιτιςεων του προτφπου ΕΛΟΤ 1801, Σκοποί και Στόχοι, Ζρευνα για 
τθ ςυμμόρφωςθ με τθ Νομοκεςία, μελζτθ επικινδυνότθτασ και διαμόρφωςθ ςτό-
χων και προγραμμάτων  

β. Βιματα Ανάπτυξθσ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Υγείασ & Αςφάλειασ ςτθν ερ-
γαςία, Εςωτερικζσ Επικεωριςεισ & επί τόπου Ζλεγχοι,  

γ. Διαχείριςθ και Ανάλυςθ Ατυχθμάτων και επικίνδυνων ςυμβάντων, Ραρακολοφκθ-
ςθ, Συντιρθςθ και Συνεχισ Βελτίωςθ του Συςτιματοσ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4Α.1 Γνωρίηει τουσ κινδφνουσ ςτο χϊ-
ρο εργαςίασ, αλλά και τουσ κα-
νόνεσ υγιεινισ & αςφάλειασ για 
τθ μείωςθ ι εξάλειψι τουσ 

 

- Αναλάβει κακικοντα Υπευκφνου Υγιεινισ & 
Αςφάλειασ για το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Υγι-
εινισ & Αςφάλειασ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 
1801 

- Εποπτεφει τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ 
& αςφάλειασ ςτο χϊρο εργαςίασ  

- Εκπροςωπεί τουσ εργαηομζνουσ ζναντι τθσ 
διοίκθςθσ για κζματα υγιεινισ & αςφάλειασ 
ςτο χϊρο εργαςίασ 

- Ενθμερϊνει τον Τεχνικό Αςφαλείασ τθσ εται-
ρείασ για πικανοφσ κινδφνουσ, ϊςτε να ανα-
κεωρθκεί θ Μελζτθ Εκτίμθςθσ Επαγγελματι-
κοφ Κινδφνου 
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4.Β Διαχείριςθ Ρεριβάλλοντοσ (ISO 14001) 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 6 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 6 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ραρουςίαςθ διεκνϊν προτφπων οικογζνειασ 14000 και ανάλυςθ των απαιτιςεων 
του προτφπου ISO 14001, Σκοποί και Στόχοι, Κζματα ςυμμόρφωςθσ με τθ Νομοκε-
ςία, Αξιολόγθςθ Επιπτϊςεων και Διαμόρφωςθ Στόχων και Ρρογραμμάτων 

β. Ανάπτυξθ του Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ, Εςωτερικζσ Επικεωριςεισ 

& επί τόπου Ζλεγχοι 

γ. Διαχείριςθ και Ανάλυςθ Ατυχθμάτων και επικίνδυνων περιςτατικϊν, Ραρακολοφ-
κθςθ, Συντιρθςθ και Συνεχισ Βελτίωςθ του Συςτιματοσ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4Β.1 Γνωρίηει τισ περιβαλλοντικζσ ε-
πιπτϊςεισ που προκφπτουν από 
τισ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ 
και τουσ τρόπουσ διαχείριςθσ 
τουσ 

- Αναλάβει κακικοντα Υπευκφνου Ρεριβαλλο-
ντικισ Διαχείριςθσ για το Σφςτθμα Ρεριβαλ-
λοντικισ Διαχείριςθσ κατά το πρότυπο ISO 
14001 

- Εποπτεφει τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν για 
τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ. 

- Αναγνωρίηει τισ περιβαλλοντικζσ παραμζ-
τρουσ και προτείνει τρόπουσ διαχείριςισ 
τουσ. 
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4.Γ Διαχείριςθ Ροιότθτασ (ISO 9001) 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 6 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 6 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 0 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Ραρουςίαςθ και ανάλυςθ απαιτιςεων προτφπου ISO 9001, Σκοποί και Στόχοι 

β. Βιματα ανάπτυξθσ Συςτιματοσ για τθ Διαχείριςθ Ροιότθτασ, Ραρακολοφκθςθ, Ε-
ςωτερικζσ Επικεωριςεισ & επί τόπου Ζλεγχοι, Αξιολόγθςθ – Διαχείριςθ Ρρομθκευ-
τϊν & Υπεργολάβων, Σχεδιαςμόσ & Ανάπτυξθ Νζων Ρροϊόντων 

γ. Ραρακολοφκθςθ, Συντιρθςθ και Συνεχισ Βελτίωςθ του Συςτιματοσ με ζμφαςθ ςε 
πρακτικζσ λφςεισ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των απαιτιςεων του Συςτιμα-
τοσ. 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

4Γ.1 Γνωρίηει όλεσ τισ ποιοτικζσ πα-
ραμζτρουσ που εξαςφαλίηουν τθ 
διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του 
προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ εντόσ 
προδιαγραφϊν και τισ διαδικα-
ςίεσ που επθρεάηουν τθν ποιό-
τθτα 

- Αναλάβει κακικοντα Υπευκφνου Διαχείριςθσ 
Ροιότθτασ για το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιό-
τθτασ κατά το πρότυπο ISO 1801 

- Εποπτεφει τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν για 
τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ. 

- Ρροτείνει ενζργειεσ προσ βελτίωςθ τθσ ποιό-
τθτασ του προϊόντοσ ι υπθρεςίασ 

- Ρροτείνει ενζργειεσ για αφξθςθ τθσ ικανο-
ποίθςθσ των πελατϊν 
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5. ΔΛΕΓΑΣΛΕΣ 

5.Α Τα είδθ των πετρελαιοειδϊν και οι βαςικζσ ιδιότθτεσ τουσ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 24 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 20 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Κλαςματικι απόςταξθ και παράγωγα αυτισ βάςει «ςθμείου ηζςεωσ» (π.χ. υγραζρια, 
βενηίνθ, κεροηίνθ, ντιηελ, υπολειμματικά καφςιμα) 

β. Βαςικζσ ιδιότθτεσ κατ’αντιςτοιχία με τθν εφαρμογι (π.χ. RON/MON, αρικμόσ κετα-
νίου, ςθμείο ανάφλεξθσ, ειδικό βάροσ, περιεκτικότθτα ςε κείο, χρϊμα, διαβρωτικό-
τθτα, περιεκτικότθτα ςε νερό κτλ.) 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα  
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

5Α.1 Γνωρίηει τισ κατθγορίεσ  των πε-
τρελαιοειδϊν (0, Λ, ΛΛ, ΛΛΛ) και βα-
ςικζσ περιπτϊςεισ αυτϊν (π.χ. 
βενηίνθ, κθροηίνθ κλπ.) 

- Γνωρίηει τα κριτιρια διάκριςθσ των επιμζ-
ρουσ κατθγοριϊν (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ) 

- Μπορεί να κατθγοριοποιιςει τα βαςικά είδθ 
πετρελαιοειδϊν ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ 
(ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ) 

5Α.2 Γνωρίηει τισ βαςικζσ ιδιότθτεσ 
των πετρελαιοειδϊν (π.χ. τοξικό-
τθτα, ευφλεκτότθτα, τάςθ α-
τμϊν, αρχικό & τελικό ςθμείο 
βραςμοφ κλπ.) και τθν επίδραςθ 
αυτϊν ςτθν αςφαλι τουσ δια-
χείριςθ 

- Γνωρίηει τισ βαςικζσ ιδιότθτεσ των πετρελαι-
οειδϊν (ερωτήςεισ ςωςτό- λάθοσ) 

- Μπορεί να παρακζςει παραδείγματα ιδιοτι-
των ςε αντιςτοίχιςθ με ςυγκεκριμζνα κλά-
ςματα και τθν ςθμαςία αυτϊν (εργαςία- 
casestudy) 
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5Α.3 Γνωρίηει τισ βαςικζσ προδιαγρα-
φζσ των προϊόντων πετρελαίου 
και των αναλφςεων που ςχετίηο-
νται με αυτζσ 

- Μπορεί να παρακζςει παραδείγματα προδι-
αγραφϊν ςε αντιςτοίχιςθ με ςυγκεκριμζνα 
προϊόντα και τθν ςθμαςία αυτϊν (εργαςία- 
casestudy) 

- Μπορεί να αντιλθφκεί τθν ςθμαςία των βα-
ςικϊν χθμικϊν αναλφςεων (π.χ. ειδικό βά-
ροσ, ςθμείο ανάφλεξθσ, περιεκτικότθτα ςε 
κείο) και να πραγματοποιιςει κάποιεσ από 
αυτζσ (άςκηςη ςτο εργαςτήριο) 
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5.Β Διαγράμματα εγκαταςτάςεων – Είδθ και ςυμβολιςμόσ  

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 12 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 6 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 6 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Είδθ διαγραμμάτων αναλόγωσ ςκοποφ (π.χ. διάγραμμα ροισ, διεργαςίασ και οργά-
νων, ςωλθνουργικό, ιςομετρικό) 

β. Σφμβολα και ςυντμιςεισ, ςχθματικι αναπαράςταςθ, ςφμβολα εξοπλιςμοφ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα  
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

5Β.1 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ δια-
γραμμάτων (π.χ. ροισ, διεργα-
ςιϊν και οργάνων) και τισ δια-
φορζσ αυτϊν 

- Μπορεί να διακρίνει μεταξφ παραδειγμάτων 
διαγραμμάτων διαφορετικοφ είδουσ (αςκή-
ςεισ- casestudy) 

5Β.2 Αναγνωρίςει τα ςφμβολα του 
εξοπλιςμοφ (π.χ. αντλίεσ, εναλ-
λάκτεσ) επί των διαγραμμάτων 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τον ςυμβολιηόμενο 
εξοπλιςμό επί των διαγραμμάτων (αςκήςεισ- 
casestudy) 

5Β.3 Μπορεί να αντιλθφκεί τον ςυμ-
βολιςμό διατάξεων παρακολοφ-
κθςθσ, καταγραφισ και ελζγχου 
(controlloops) βαςικϊν παραμζ-
τρων επί των διαγραμμάτων 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα controlloops επί 
των διαγραμμάτων (αςκήςεισ- casestudy) 

- Μπορεί να διακρίνει μεταξφ διαφορετικϊν 
ειδϊν loops (π.χ. πίεςθσ, κερμοκραςίασ, το-
πικά ι απομακρυςμζνα) επί των διαγραμμά-
των (αςκήςεισ- casestudy) 
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5Β.4 Μπορεί να βρει βαςικζσ πλθρο-
φορίεσ των διαγραμμάτων (π.χ. 
παραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ του 
εξοπλιςμοφ, υπόμνθμα, ςθ-
μειϊςεισ, αρικμόσ ανακεϊρθ-
ςθσ) και τθν ςφνδεςθ τουσ με 
άλλα ςχζδια- ζγγραφα (π.χ. λί-
ςτα γραμμϊν, φφλλο προδια-
γραφϊν εξοπλιςμοφ) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ βαςικζσ πλθρο-
φορίεσ επί των διαγραμμάτων (αςκήςεισ- 
casestudy) 

5Β.5 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ του ςτα-
τικοφ εξοπλιςμοφ (π.χ. πφργοι, 
δοχεία, φοφρνοι, εναλλάκτεσ) 
και τον ρόλο αυτϊν 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τον ςτατικό εξοπλι-
ςμό από ςχζδια και φωτογραφίεσ και να α-
ντιλθφκεί τον βαςικό του ρόλο (ερωτήςεισ 
αντιςτοίχιςησ) 

5Β.6 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ του ςω-
λθνουργικοφ εξοπλιςμοφ (π.χ. 
αγωγοί, βαλβίδεσ, ανεπίςτροφα) 
και τον ρόλο αυτϊν 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τον ςωλθνουργικό 
εξοπλιςμό από ςχζδια και φωτογραφίεσ και 
να αντιλθφκεί τον βαςικό του ρόλο (ερωτή-
ςεισ αντιςτοίχιςησ) 

5Β.7 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ του 
ςτρεπτοφ εξοπλιςμοφ (π.χ. α-
ντλίεσ, ςυμπιεςτζσ, αεροψυγεία) 
και τον ρόλο αυτϊν 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τον ςτρεπτό εξοπλι-
ςμό από ςχζδια και φωτογραφίεσ και να α-
ντιλθφκεί τον βαςικό του ρόλο (ερωτήςεισ 
αντιςτοίχιςησ) 

5Β.8 Γνωρίηει τα είδθ των βαςικϊν 
οργάνων μζτρθςθσ (π.χ. κερμο-
ςτοιχεία, μανόμετρα) και ελζγ-
χου- ρφκμιςθσ (π.χ. βάνεσ ελζγ-
χου) παραμζτρων  

- Μπορεί να αναγνωρίςει τον ςχετικό εξοπλι-
ςμό από ςχζδια και φωτογραφίεσ και να α-
ντιλθφκεί τον βαςικό του ρόλο (ερωτήςεισ 
αντιςτοίχιςησ) 

 



Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ: Β43Ξ46Ψ842-5ΝΡ) του ΣΕΕ για ςυμμετοχή ςτη δράςη «Κατάρτιςη, με επι-
χορήγηςη (training voucher), ανζργων ςτον παραγωγικό τομζα Β’ τησ οικονομίασ με υποχρεωτική απαςχόληςη» 

                     
 

300 

5.Γ Φυςικζσ διεργαςίεσ πετρελαίου – Ραράμετροι λειτουργίασ και προϊόντα 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 22 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 18 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 4 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Απόςταξθ (π.χ. αρχζσ, τμθματικι απόςταξθ, κλαςματικι απόςταξθ, ατμοςφαιρικι/ 
κενοφ) 

β. Απορρόφθςθ (π.χ. αρχζσ, εφαρμογζσ- παραδείγματα, βαςικόσ εξοπλιςμόσ) 

γ. Εκχφλιςθ (π.χ. νόμοι, διαλυτικό μζςο, εφαρμογζσ- παραδείγματα, βαςικόσ εξοπλι-
ςμόσ) 

δ. Ρροςρόφθςθ (π.χ. αρχζσ, προςροφθτικά μζςα, εφαρμογζσ- παραδείγματα, βαςικόσ 
εξοπλιςμόσ) 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα  
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

5Γ.1 Γνωρίηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
απόςταξθσ (π.χ. ςθμείο βρα-
ςμοφ- ηζςεωσ, καμπφλθ απόςτα-
ξθσ)  

- Γνωρίηει  τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ςθμαςία 
τουσ (εργαςία) 

5Γ.2 Γνωρίηει το διάγραμμα ροισ τθσ 
διαδικαςίασ απόςταξθσ του αρ-
γοφ πετρελαίου 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ (αςκήςεισ) 

5Γ.3 Γνωρίηει τον βαςικό εξοπλιςμό 
που χρθςιμοποιείται ςτθν διαδι-
καςία απόςταξθσ του αργοφ πε-
τρελαίου 

- Μπορεί να αναγνωρίςει επί (generic) δια-
γράμματοσ τον επιμζρουσ εξοπλιςμό (αςκή-
ςεισ) 
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5Γ.4 Γνωρίηει τισ βαςικζσ παραμζ-
τρουσ ελζγχου (π.χ. παροχι, πίε-
ςθ, κερμοκραςία) τθσ διαδικα-
ςίασ απόςταξθσ του αργοφ πε-
τρελαίου 

- Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ παραμζτρουσ 
ελζγχου (ανά ςθμείο τθσ διαδικαςίασ) και 
τθν επίδραςθ τουσ (εργαςία- casestudy) 

5Γ.5 Γνωρίηει εφαρμογζσ τθσ απόςτα-
ξθσ ςτα κλάςματα πζραν του αρ-
γοφ πετρελαίου (ωσ επιμζρουσ 
διεργαςίεσ άλλων π.χ. χθμικϊν 
διεργαςιϊν) 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ και ςε άλλεσ περι-
πτϊςεισ απόςταξθσ όπωσ π.χ. τθν επεξεργα-
ςία των ελαφρϊν κλαςμάτων (αςκήςεισ) 

5Γ.6 Γνωρίηει τα είδθ και τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ των διαδικαςιϊν προς-
ρόφθςθσ - απορρόφθςθσ- εκχφ-
λιςθσ (π.χ. PSA υδρογόνου, 
MEROX, απορρόφθςθ MEA)  

- Γνωρίηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ςθμαςία 
τουσ (εργαςία) 

5Γ.7 Γνωρίηει το διάγραμμα ροισ των 
βαςικϊν διεργαςιϊν προςρόφθ-
ςθσ - απορρόφθςθσ- εκχφλιςθσ 
και τουσ αντίςτοιχουσ «καταλφ-
τεσ» - χθμικά 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ (αςκήςεισ) 

5Γ.8 Γνωρίηει το βαςικό εξοπλιςμό 
που χρθςιμοποιείται ςτισ βαςι-
κζσ διεργαςίεσ προςρόφθςθσ- 
απορρόφθςθσ- εκχφλιςθσ 

- Μπορεί να αναγνωρίςει επί (generic) δια-
γράμματοσ τον επιμζρουσ εξοπλιςμό (αςκή-
ςεισ) 

5Γ.9 Γνωρίηει τισ βαςικζσ παραμζ-
τρουσ ελζγχου (π.χ. παροχι, πίε-
ςθ, κερμοκραςία) των διαδικα-
ςιϊν προςρόφθςθσ- απορρόφθ-
ςθσ- εκχφλιςθσ 

- Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ παραμζτρουσ 
ελζγχου (ανά ςθμείο τθσ διαδικαςίασ) και 
τθν επίδραςθ τουσ (εργαςία- casestudy) 
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5.Δ Χθμικζσ διεργαςίεσ πετρελαίου – Είδθ, παράμετροι λειτουργίασ και προϊόντα 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 43 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 30 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 13 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Καφςθ  

β. Ρυρόλυςθ (καταλυτικι, κερμικι, υδρογονοπυρόλυςθ) 

γ. Υδρογόνωςθ 

δ. Αλκυλίωςθ 

ε. Αναμόρφωςθ 

ςτ. Διεργαςίεσ ανάκτθςθσ κείου 

η. Καταλφτεσ και εφαρμογζσ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα  
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

5Δ.1 Γνωρίηει τα είδθ τισ βαςικζσ ζν-
νοιεσ τθσ υδρογονοκατεργαςίασ 
(π.χ. hydrotreatment, hy-
drocracking)  

- Γνωρίηει  τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ςθμαςία 
τουσ (εργαςία) 

5Δ.2 Γνωρίηει το διάγραμμα ροισ τθσ 
διαδικαςίασ υδρογονοκατεργα-
ςίασ ελαφρϊν και μζςων κλα-
ςμάτων και τουσ αντίςτοιχουσ 
καταλφτεσ 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ (αςκήςεισ) 
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5Δ.3 Γνωρίηει τον βαςικό εξοπλιςμό 
και τουσ καταλφτεσ που χρθςι-
μοποιοφνται ςτισ διαδικαςίασ 
υδρογονοκατεργαςίασ (π.χ. 
φοφρνοι, αντιδραςτιρεσ) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει επί (generic) δια-
γράμματοσ τον επιμζρουσ εξοπλιςμό (αςκή-
ςεισ) 

5Δ.4 Γνωρίηει τισ βαςικζσ παραμζ-
τρουσ ελζγχου (π.χ. παροχι, πίε-
ςθ, κερμοκραςία) τθσ διαδικα-
ςίασ υδρογονοκατεργαςίασ 

- Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ παραμζτρουσ 
ελζγχου (ανά ςθμείο τθσ διαδικαςίασ) και 
τθν επίδραςθ τουσ (εργαςία- casestudy) 

5Δ.5 Γνωρίηει τισ υποςτθρικτικζσ δι-
εργαςίεσ τθσ υδρογονοκατεργα-
ςίασ (π.χ. παραγωγι υδρογόνου, 
aminetreatment, μονάδεσ Claus) 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ των υποςτθρικτικϊν 
διεργαςιϊν (αςκήςεισ) 

5Δ.6 Γνωρίηει τα είδθ και τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ τθσ πυρόλυςθσ (π.χ. FCC, 
coking)  

- Γνωρίηει  τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ςθμαςία 
τουσ (εργαςία) 

5Δ.7 Γνωρίηει το διάγραμμα ροισ τθσ 
διαδικαςίασ πυρόλυςθσ και τουσ 
αντίςτοιχουσ καταλφτεσ 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ (αςκήςεισ) 

5Δ.8 Γνωρίηει τον βαςικό εξοπλιςμό 
και τουσ καταλφτεσ που χρθςι-
μοποιοφνται ςτισ διαδικαςίεσ 
πυρόλυςθσ (π.χ. φοφρνοι, αντι-
δραςτιρεσ) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει επί (generic) δια-
γράμματοσ τον επιμζρουσ εξοπλιςμό (αςκή-
ςεισ) 

5Δ.9 Γνωρίηει τισ βαςικζσ παραμζ-
τρουσ ελζγχου (π.χ. παροχι, πίε-
ςθ, κερμοκραςία) τθσ διαδικα-
ςίασ πυρόλυςθσ 

- Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ παραμζτρουσ 
ελζγχου (ανά ςθμείο τθσ διαδικαςίασ) και 
τθν επίδραςθ τουσ (εργαςία- casestudy) 
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5Δ.10 Γνωρίηει τα είδθ και τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ των διαδικαςιϊν μετα-
τροπισ (π.χ. ιςομερείωςθ, αλκυ-
λίωςθ)  

- Γνωρίηει  τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ςθμαςία 
τουσ (εργαςία) 

5Δ.11 Γνωρίηει το διάγραμμα ροισ των 
βαςικϊν διεργαςιϊν μετατροπισ 
και τουσ αντίςτοιχουσ καταλφτεσ 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ (αςκήςεισ) 

5Δ.12 Γνωρίηει τον βαςικό εξοπλιςμό 
και τουσ καταλφτεσ που χρθςι-
μοποιοφνται ςτισ βαςικζσ διερ-
γαςίεσ μετατροπισ 

- Μπορεί να αναγνωρίςει επί (generic) δια-
γράμματοσ τον επιμζρουσ εξοπλιςμό (αςκή-
ςεισ) 

5Δ.13 Γνωρίηει τισ βαςικζσ παραμζ-
τρουσ ελζγχου (π.χ. παροχι, πίε-
ςθ, κερμοκραςία) των διαδικα-
ςιϊν μετατροπισ 

- Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ παραμζτρουσ 
ελζγχου (ανά ςθμείο τθσ διαδικαςίασ) και 
τθν επίδραςθ τουσ (εργαςία- casestudy) 

5Δ.14 Γνωρίηει τα είδθ και τισ βαςικζσ 
εφαρμογζσ τθσ καφςεωσ (π.χ. 
αζρια- υγρά καφςιμα, φοφρνοι, 
πυρςοί κλπ.)  

- Γνωρίηει  τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ςθμαςία 
τουσ (εργαςία) 

5Δ.15 Γνωρίηει το διάγραμμα ροισ των 
βαςικϊν διεργαςιϊν καφςθσ 

- Μπορεί να αναπαράγει τα βαςικά ςτοιχεία 
του διαγράμματοσ ροισ (αςκήςεισ) 

5Δ.16Γνωρίηει τον βαςικό εξοπλιςμό 
που χρθςιμοποιείται ςτισ βαςι-
κζσ διεργαςίεσ καφςθσ 

- Μπορεί να αναγνωρίςει επί (generic) δια-
γράμματοσ τον επιμζρουσ εξοπλιςμό (αςκή-
ςεισ) 

5Δ.17 Γνωρίηει τισ βαςικζσ παραμζ-
τρουσ ελζγχου (π.χ. παροχι, πίε-
ςθ, κερμοκραςία) των διαδικα-
ςιϊν καφςθσ 

- Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ παραμζτρουσ 
ελζγχου (ανά ςθμείο τθσ διαδικαςίασ) και 
τθν επίδραςθ τουσ (εργαςία- casestudy) 
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5.Ε Οικονομικά διυλιςτθρίων 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 8 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 6 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 2 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Κακοριςμόσ τιμισ αργοφ - προϊόντων 

β. Ρερικϊριο διφλιςθσ / εμπορίασ 

γ. Διαμόρφωςθ - πολυπλοκότθτα διυλιςτθρίων, utilization 

δ. Στοιχεία κόςτουσ λειτουργίασ 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα  
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

5Ε.1 Αντιλαμβάνεται τθν ζννοια του 
«περικωρίου διφλιςθσ» και των 
παραγόντων που το επθρεάηουν 

- Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που το κακορίηουν 
και μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ ςε α-
πλουςτευμζνα παραδείγματα (ερωτήςεισ 
πολλαπλήσ επιλογήσ- αςκήςεισ) 

5Ε.2 Αντιλαμβάνεται τθν ζννοια του 
«περικωρίου εμπορίασ» και των 
παραγόντων που το επθρεάηουν 

- Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που το κακορίηουν 
και μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ ςε α-
πλουςτευμζνα παραδείγματα (ερωτήςεισ 
πολλαπλήσ επιλογήσ- αςκήςεισ) 

5Ε.3 Γνωρίηει πωσ γίνεται θ κοςτολό-
γθςθ του αργοφ πετρελαίου και 
των προϊόντων του 

- Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που τθν κακορί-
ηουν και μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ ςε 
απλουςτευμζνα παραδείγματα (ερωτήςεισ 
πολλαπλήσ επιλογήσ- αςκήςεισ) 

5Ε.4 Αντιλαμβάνεται τθν ζννοια του 
«ιςοηυγίου μάηασ διυλιςτθρίου» 
(yieldaccounting) και τον τρόπο 
υπολογιςμοφ του 

- Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που το κακορίηουν 
και μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ ςε α-
πλουςτευμζνα παραδείγματα (ερωτήςεισ 
πολλαπλήσ επιλογήσ- αςκήςεισ) 
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5Ε.5 Κατανοεί τισ ζννοιεσ του “give-
awayquality” (υπερ-ποιότθτασ) 
και των “oillosses” (απωλειϊν) 
και τθσ επίδραςθσ τουσ ςτα οι-
κονομικά αποτελζςματα 

- Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που τισ κακορί-
ηουν και μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ ςε 
απλουςτευμζνα παραδείγματα (ερωτήςεισ 
πολλαπλήσ επιλογήσ- αςκήςεισ) 

5Ε.6 Γνωρίηει τθν ζννοια του «κό-
ςτουσ διφλιςθσ» και των παρα-
μζτρων που το κακορίηουν 

- Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που το κακορίηουν 
και μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ ςε α-
πλουςτευμζνα παραδείγματα (ερωτήςεισ 
πολλαπλήσ επιλογήσ- αςκήςεισ) 

5Ε.7 Γνωρίηει τθν βαςικι δομι ενόσ 
ιςολογιςμοφ και τα ςτοιχεία που 
τον απαρτίηουν 

- Γνωρίηει τουσ παράγοντεσ που το κακορίηουν 
και μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ ςε α-
πλουςτευμζνα παραδείγματα (ερωτήςεισ 
πολλαπλήσ επιλογήσ- αςκήςεισ) 
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6. ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

6.Α Στακερόσ εξοπλιςμόσ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 32 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 24 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 8 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Φοφρνοι (π.χ. είδθ, βαςικά μζρθ των φοφρνων, καυςτιρεσ, εφαρμογζσ- παραδείγ-
ματα) 

β. Εναλλάκτεσ κερμότθτασ (π.χ. αρχζσ, είδθ και κατάταξθ, εφαρμογζσ- παραδείγματα, 
αναβραςτιρεσ, εξατμιςτζσ, ςυμπυκνωτζσ, ψυγεία, αεροψυγεία) 

γ. Δοχεία διεργαςιϊν (π.χ. πφργοι, διαχωριςτζσ, αντιδραςτιρεσ, βαςικά μζρθ αυτϊν, 
εφαρμογζσ- παραδείγματα) 

δ. Δεξαμενζσ αποκικευςθσ (π.χ. ςτακερισ οροφισ, πλωτισ οροφισ, υπό πίεςθ/ ψφξθ, 

αποκικευςθ ςτερεϊν χφδθν, βαςικά μζρθ αυτϊν, εφαρμογζσ- παραδείγματα) 
 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

6Α.1 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ του ςω-
λθνουργικοφ εξοπλιςμοφ (π.χ. 
ςωλθνϊςεισ, βαλβίδεσ κλπ.) και 
τθν χριςθ αυτϊν 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα είδθ και τθν ςθ-
μαςία του ςωλθνουργικοφ εξοπλιςμοφ (ερω-
τήςεισ αντιςτοίχιςησ) 

6Α.2 Γνωρίηει τισ βαςικζσ προδιαγρα-
φζσ (π.χ. πίεςθ, κερμοκραςία), 
κανόνεσ και κϊδικεσ (π.χ. ΑΛ) 
ςχεδιαςμοφ και καταςκευισ αυ-
τϊν 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
ςωλθνουργικοφ εξοπλιςμοφ επί των ςχεδίων 
ι των φωτογραφιϊν αυτοφ (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ- εργαςία) 
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6Α.3 Αναγνωρίςει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ του 
ςωλθνουργικοφ εξοπλιςμοφ από 
τισ μακροςκοπικζσ ενδείξεισ αυ-
τϊν 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ του ςωλθνουργικοφ εξο-
πλιςμοφ με τα αντίςτοιχα «ςυμπτϊματα» (ε-
ρωτήςεισ αντιςτοίχιςησ –εργαςίεσ casestudy) 

6Α.4 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ δοχείων 
(π.χ. δοχεία τροφοδοςίασ, δια-
χωριςμοφ, πφργοι, αντιδραςτι-
ρεσ) και τισ εφαρμογζσ αυτϊν 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει εί-
δθ δοχείων και τισ χριςεισ τουσ (ερωτήςεισ 
αντιςτοίχιςησ) 

6Α.5 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ πα-
ραμζτρουσ (π.χ. πίεςθ, κερμο-
κραςία, χρόνοσ χϊρου), κανόνεσ 
και κϊδικεσ (π.χ. ΑΛ, ASME, 
PED)  ςχεδιαςμοφ και κατα-
ςκευισ των δοχείων κακϊσ και 
τα βαςικά τουσ καταςκευαςτικά 
μζρθ (π.χ. διαχωριςτικά, ςτόμια, 
δίςκοι, διανομείσ κλπ.) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
δοχείων επί των ςχεδίων ι των φωτογρα-
φιϊν αυτϊν (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργα-
ςία) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα επιμζρουσ κατα-
ςκευαςτικά μζρθ επί των φωτογραφιϊν αυ-
τϊν (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργαςία) 

6Α.6 Αναγνωρίςει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
δοχείων από τισ μακροςκοπικζσ 
ενδείξεισ αυτϊν 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των δοχείων με τα αντί-
ςτοιχα «ςυμπτϊματα» (ερωτήςεισ αντιςτοί-
χιςησ –εργαςίεσ casestudy) 

6Α.7 Αναγνωρίηει τα διάφορα βαςικά 
είδθ εναλλακτϊν (π.χ. κελφφουσ- 
αυλϊν, εξατμιςτιρεσ, plate, 
spiral κλπ.)  

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ εναλλακτϊν (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ) 
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6Α.8 Γνωρίηει τισ βαςικζσ διαφορζσ 
των κυρίων ειδϊν εναλλάκτθ και 
τισ χαρακτθριςτικζσ χριςεισ τουσ 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ εναλλακτϊν βάςει των χαρακτθριςτι-
κϊν τουσ και τισ εφαρμογζσ αυτϊν (ερωτή-
ςεισ αντιςτοίχιςησ) 

6Α.9 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ πα-
ραμζτρουσ (π.χ. πίεςθ, παροχι, 
κερμοχωρθτικότθτα ρευςτοφ, 
ςυντελεςτι κερμικισ μετάδο-
ςθσ) ςχεδιαςμοφ, κανόνεσ και 
κϊδικεσ (π.χ. ΑΛ, ΤΕΜΑ, PED) 
και καταςκευισ των εναλλακτϊν 
κακϊσ και τα βαςικά τουσ κατα-
ςκευαςτικά μζρθ (π.χ. αυλοί, δι-
αχωριςτικά) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
εναλλακτϊν επί των ςχεδίων ι των φωτο-
γραφιϊν αυτοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- 
εργαςία) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα επιμζρουσ κατα-
ςκευαςτικά μζρθ επί των φωτογραφιϊν αυ-
τοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργαςία) 

- Μπορεί να κάνει βαςικοφσ υπολογιςμοφσ 
εναλλακτϊν (μετάδοςθσ κερμότθτασ) επί 
απλουςτευμζνων αςκιςεων 

6Α.10 Αναγνωρίςει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
εναλλακτϊν από τισ μακροςκο-
πικζσ ενδείξεισ αυτϊν 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των εναλλακτϊν με τα 
αντίςτοιχα «ςυμπτϊματα» (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ –εργαςίεσ casestudy) 

6Α.11 Αναγνωρίηει τα διάφορα βαςικά 
είδθ φοφρνων ανάλογα με τθν 
καταςκευι (π.χ. ενόσ ι δφο φλο-
γοκαλάμων, φυςικοφ ι τεχνθτοφ 
ελκυςμοφ κλπ.) και τθν χριςθ 
αυτϊν (π.χ. προκζρμανςθ αρ-
γοφ, καφςθ υπολειμμάτων διερ-
γαςίασ, φοφρνοι- αντιδραςτιρεσ 
κλπ.) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ φοφρνων (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ) 
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6Α.12 Γνωρίηει τισ βαςικζσ διαφορζσ 
των κυρίων ειδϊν φοφρνων και 
τισ χαρακτθριςτικζσ χριςεισ τουσ 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ φοφρνων βάςει των χαρακτθριςτικϊν 
τουσ και τισ εφαρμογζσ αυτϊν (ερωτήςεισ 
αντιςτοίχιςησ) 

6Α.13 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ πα-
ραμζτρουσ (π.χ. πίεςθ, παροχι, 
κερμοχωρθτικότθτα ρευςτοφ, 
κερμογόνοσ δφναμθ καυςίμου), 
κανόνεσ και κϊδικεσ (π.χ. ΑΛ)  
ςχεδιαςμοφ  και καταςκευισ των 
φοφρνων κακϊσ και τα βαςικά 
τουσ καταςκευαςτικά μζρθ (π.χ. 
φλογοκάλαμοι, ηϊνθ ςυναγω-
γισ, καμινάδα, καυςτιρεσ κλπ.) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
φοφρνων επί των ςχεδίων ι των φωτογρα-
φιϊν αυτοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργα-
ςία) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα επιμζρουσ κατα-
ςκευαςτικά μζρθ επί των φωτογραφιϊν αυ-
τοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργαςία) 

- Μπορεί να κάνει βαςικοφσ υπολογιςμοφσ 
καυςτιρων (παραγωγισ κερμότθτασ) επί α-
πλουςτευμζνων αςκιςεων 

6Α.14 Αναγνωρίςει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
φοφρνων από τισ μακροςκοπικζσ 
ενδείξεισ αυτϊν 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των φοφρνων με τα αντί-
ςτοιχα «ςυμπτϊματα» (ερωτήςεισ αντιςτοί-
χιςησ –εργαςίεσ casestudy) 

6Α.15 Αναγνωρίηει τα διάφορα βαςικά 
είδθ δεξαμενϊν (π.χ. ςτακερισ- 
πλωτισ οροφισ κλπ.)  

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει εί-
δθ δεξαμενϊν (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ) 

6Α.16 Γνωρίηει τισ βαςικζσ διαφορζσ 
των κυρίων ειδϊν δεξαμενϊν και 
τισ χαρακτθριςτικζσ χριςεισ τουσ 
(π.χ. αποκικευςθ εφφλεκτων 
υγρϊν, υγραερίων κλπ.) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει εί-
δθ δεξαμενϊν βάςει των χαρακτθριςτικϊν 
τουσ και τισ εφαρμογζσ αυτϊν (ερωτήςεισ 
αντιςτοίχιςησ) 
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6Α.17 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ πα-
ραμζτρουσ (π.χ. πίεςθ, κερμο-
κραςία), κανόνεσ και κϊδικεσ 
(π.χ. ΑΛ, PED) ςχεδιαςμοφ  και 
καταςκευισ των δεξαμενϊν κα-
κϊσ και τα βαςικά τουσ κατα-
ςκευαςτικά μζρθ (π.χ. κζλυφοσ, 
οροφι, πυκμζνασ κλπ.) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
δεξαμενϊν επί των ςχεδίων ι των φωτογρα-
φιϊν αυτοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργα-
ςία) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα επιμζρουσ κατα-
ςκευαςτικά μζρθ επί των φωτογραφιϊν αυ-
τοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργαςία) 

6Α.18 Αναγνωρίςει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
δεξαμενϊν από τισ μακροςκοπι-
κζσ ενδείξεισ αυτϊν 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των δεξαμενϊν με τα α-
ντίςτοιχα «ςυμπτϊματα» (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ –εργαςίεσ casestudy) 
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6.Β Στρεπτόσ εξοπλιςμόσ 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 30 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 24 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 6 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Αντλίεσ (π.χ. βαςικζσ αρχζσ και κατάταξθ, παλινδρομικζσ, περιςτροφικζσ, φυγοκε-
ντρικζσ, αξονικισ ορισ, βαςικά ςτοιχεία τθσ αντλίασ και ο ρόλοσ τουσ, ςυνικεισ τφ-
ποι βλαβϊν- δυςλειτουργίασ) 

β. Συμπιεςτζσ (π.χ. βαςικζσ αρχζσ και κατάταξθ, είδθ και εφαρμογζσ, ςυνικεισ τφποι 
βλαβϊν- δυςλειτουργίασ) 

γ. Ανεμιςτιρεσ (fans -π.χ. βαςικζσ αρχζσ και κατάταξθ, είδθ και εφαρμογζσ, ςυνικεισ 
τφποι βλαβϊν- δυςλειτουργίασ) 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα  
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

6Β.1 Γνωρίηει τα διάφορα είδθ κινθ-
τιρων (π.χ. ατμοφ, εςωτερικισ 
καφςθσ, θλεκτρικοί) και χαρα-
κτθριςτικζσ εφαρμογζσ αυτϊν 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ κινθτιρων με τισ χαρακτθριςτικζσ χρι-
ςεισ τουσ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ) 

6Β.2 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ θλεκτρι-
κϊν κινθτιρων (π.χ. εναλλαςςό-
μενου- ςυνεχοφσ ρεφματοσ) και 
εκκινθτϊν και τισ εφαρμογζσ αυ-
τϊν (π.χ. αντλίεσ, ςυμπιεςτζσ, 
βάνεσ MOV κλπ.)  

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ κινθτιρων και τισ εφαρμογζσ αυτϊν (ε-
ρωτήςεισ αντιςτοίχιςησ) 
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6Β.3 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ πα-
ραμζτρουσ (π.χ. τάςθ, ιςχφσ), 
κανόνεσ και κϊδικεσ (π.χ. ΑΛ, 
ATEX) ςχεδιαςμοφ  και κατα-
ςκευισ των θλεκτρικϊν κινθτι-
ρων και ειδικά αυτϊν του «αντι-
εκρθκτικοφ τφπου» (ΑΤΕΧ classi-
fication) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
κινθτιρων επί των ςχεδίων ι των φωτογρα-
φιϊν αυτοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργα-
ςία) 

- Μπορεί να αποκωδικοποιιςει τθν διαβάκ-
μιςθ «αντιεκρθκτικότθτασ» ενόσ κινθτιρα 
(ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ) 

6Β.4 Αναγνωρίςει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
κινθτιρων από τισ μακροςκοπι-
κζσ ενδείξεισ αυτϊν 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των κινθτιρων με τα α-
ντίςτοιχα «ςυμπτϊματα» (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ –εργαςίεσ casestudy) 

6Β.5 Αναγνωρίηει τα διάφορα βαςικά 
είδθ αντλιϊν (π.χ. περιςτροφι-
κζσ, διαφράγματοσ, γραναηωτζσ) 
και να τισ κατατάςςει ςε βαςικζσ 
κατθγορίεσ (π.χ. δυναμικζσ, κε-
τικισ εκτοπίςεωσ) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ αντλιϊν (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ) 

6Β.6 Γνωρίηει τισ βαςικζσ διαφορζσ 
των κυρίων ειδϊν αντλίασ και τισ 
χαρακτθριςτικζσ χριςεισ τουσ 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ αντλιϊν βάςει των χαρακτθριςτικϊν 
τουσ και τισ εφαρμογζσ αυτϊν (ερωτήςεισ 
αντιςτοίχιςησ) 

6Β.7 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ πα-
ραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ (π.χ. πί-
εςθ, παροχι, χαρακτθριςτικι 
καμπφλθ) και καταςκευισ των 
αντλιϊν κακϊσ και τα βαςικά 
τουσ καταςκευαςτικά μζρθ (π.χ. 
άξονασ, κζλυφοσ, impeller κλπ.) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
αντλιϊν επί των ςχεδίων ι των φωτογρα-
φιϊν αυτοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργα-
ςία) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα επιμζρουσ κατα-
ςκευαςτικά μζρθ επί των φωτογραφιϊν αυ-
τοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργαςία) 
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6Β.8 Αναγνωρίςει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
αντλιϊν από τισ μακροςκοπικζσ 
ενδείξεισ αυτϊν 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των αντλιϊν με τα αντί-
ςτοιχα «ςυμπτϊματα» (ερωτήςεισ αντιςτοί-
χιςησ –εργαςίεσ casestudy) 

6Β.9 Αναγνωρίηει τα διάφορα βαςικά 
είδθ ςυμπιεςτϊν (π.χ. περι-
ςτροφικζσ, εμβολοφόροι)  

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ ςυμπιεςτϊν (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ) 

6Β.10 Γνωρίηει τισ βαςικζσ διαφορζσ 
των κυρίων ειδϊν ςυμπιεςτι και 
τισ χαρακτθριςτικζσ χριςεισ τουσ 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ ςυμπιεςτϊν βάςει των χαρακτθριςτι-
κϊν τουσ και τισ εφαρμογζσ αυτϊν (ερωτή-
ςεισ αντιςτοίχιςησ) 

6Β.11 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ πα-
ραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ (π.χ. πί-
εςθ, παροχι, χαρακτθριςτικι 
καμπφλθ) και καταςκευισ των 
ςυμπιεςτϊν κακϊσ και τα βαςι-
κά τουσ καταςκευαςτικά μζρθ 
(π.χ. άξονασ, κζλυφοσ, ζμβολο 
κλπ.) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τισ προδιαγραφζσ 
ςυμπιεςτϊν επί των ςχεδίων ι των φωτο-
γραφιϊν αυτοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- 
εργαςία) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα επιμζρουσ κατα-
ςκευαςτικά μζρθ επί των φωτογραφιϊν αυ-
τοφ (ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ- εργαςία) 

6Β.12 Αναγνωρίςει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
ςυμπιεςτϊν από τισ μακροςκο-
πικζσ ενδείξεισ αυτϊν 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των ςυμπιεςτϊν με τα 
αντίςτοιχα «ςυμπτϊματα» (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ –εργαςίεσ casestudy) 
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6.Γ Συςτιματα ελζγχου 

Γενικά Στοιχεία 

Επίπεδο 6 

Συνολικόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ 32 

Σφνολο ωρϊν κεωρίασ 24 

Σφνολο ωρϊν πρακτικισ 8 

Εκπαιδευτικι Φλθ – Μακιματα (ενδεικτικά) 

α. Πργανα μζτρθςθσ (π.χ. πίεςθσ, κερμοκραςίασ, ςτάκμθσ, ροισ) 

β. Χθμικοί αναλυτζσ  

γ. Βαλβίδεσ ελζγχου (π.χ. είδθ και βαςικά χαρακτθριςτικά αυτϊν, βαςικά μζρθ αυτϊν, 
εφαρμογζσ- παραδείγματα) 

δ. Συςτιματα ρφκμιςθσ (π.χ. PID control loops, βαςικά ςτοιχεία, παράμετροι ρφκμιςθσ, 
εφαρμογζσ- παραδείγματα) 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα  
Ο Ωφελοφμενοσ κα είναι ικανόσ να: 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

6Γ.1 Γνωρίηει τα είδθ των οργάνων 
μζτρθςθσ και τισ εφαρμογζσ αυ-
τϊν (π.χ. πίεςθσ, ςτάκμθσ, κερ-
μοκραςίασ, ροισ κλπ.)  

- Γνωρίηει  τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ςθμαςία 
τουσ (εργαςία) 

6Γ.2 Γνωρίηει τα είδθ των βαλβίδων 
(βανϊν) ελζγχου (π.χ. gate, ball, 
butterfly) και τισ χαρακτθριςτι-
κζσ προδιαγραφζσ αυτϊν (ςυ-
μπεριλαμβανομζνου του actua-
tor) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει και να κατατάξει 
είδθ βανϊν βάςει των χαρακτθριςτικϊν τουσ 
και τισ εφαρμογζσ αυτϊν (ερωτήςεισ αντι-
ςτοίχιςησ) 

- Γνωρίηει τουσ κανόνεσ και κϊδικεσ ςχεδια-
ςμοφ (π.χ. ΑΛ) 
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6Γ.3 Γνωρίηει τθν βαςικι διαμόρφω-
ςθ ενόσ απλοφ βρόγχου ελζγχου 
(controlloop) και τα χαρακτθρι-
ςτικά μεγζκθ αυτοφ (PID) 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα μζρθ ενόσ απλοφ 
βρόγχου ελζγχου και τθν ςθμαςία αυτϊν 
(εργαςία) 

- Μπορεί να αναφζρει τα χαρακτθριςτικά με-
γζκθ ενόσ controlloop και τθν επίδραςθ αυ-
τϊν ςτον τρόπο και τθν ευαιςκθςία απόκρι-
ςθσ του ςυςτιματοσ (εργαςία) 

6Γ.4 Γνωρίηει τα βαςικά είδθ ςυςτθ-
μάτων αυτοματιςμοφ (π.χ. τοπι-
κά, SCADA, DCS, APC), τα κφρια 
μζρθ τουσ και τισ εφαρμογζσ αυ-
τϊν 

- Μπορεί να αναγνωρίςει τα μζρθ ενόσ ςυ-
ςτιματοσ ελζγχου και τθν ςθμαςία αυτϊν 
(εργαςία) 

6Γ.5 Αναγνωρίςει τισ πλζον ςυνικεισ 
δυςλειτουργίεσ/ αςτοχίεσ των 
ςυςτθμάτων ελζγχου από τισ 
μακροςκοπικζσ ενδείξεισ αυτϊν 

- Μπορεί να αντιςτοιχίςει ςυνικεισ δυςλει-
τουργίεσ/ αςτοχίεσ των ςυςτθμάτων ελζγχου 
με τα αντίςτοιχα «ςυμπτϊματα» (ερωτήςεισ 
αντιςτοίχιςησ –εργαςίεσ casestudy) 

 
 


