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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους 

σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους. 

Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική - µαθητεία των µαθητών. Η 

τελική του διαµόρφωση θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις. 

Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης (οι 

τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία 

πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη σειρά, τη χρονική διάρκεια και τον 

τόπο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα. 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Ο τεχνίτης ηλεκτρολόγος οχηµάτων έχει τις επαγγελµατικές γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν 

ικανό να εκτελεί υπεύθυνα, εµπρόθεσµα και µε επαγγελµατική δεοντολογία µια σειρά εργασιών επισκευής, 

συντήρησης και αντικατάστασης ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συσκευών ενός αυτοκινήτου οχήµατος 

µε βάση: 

� τις γενικές και τεχνικές οδηγίες, 

� τους ισχύοντες κανονισµούς, 

� τις γενικές και ειδικές προδιαγραφές ανά κατηγορία οχήµατος, 

� τις ειδικές οδηγίες συντήρησης των κατασκευαστών, 

µε τη χρήση διαγνωστικών µηχανηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας. 

Βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή εκτέλεση των επαγγελµατικών του καθηκόντων αποτελούν: 

� Η οργάνωση της θέσης εργασίας σύµφωνα µε τα επιστηµονικά πρότυπα και τις προβλεπόµενες 

προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας. 

� Η σωστή επιλογή των συσκευών και εργαλείων ανάλογα µε τις ανάγκες εργασίας, η ορθή χρήση και 

συντήρησή τους. 

� Η σωστή χρήση των εγχειριδίων συντήρησης και επισκευών του οχήµατος. 

� Η ενηµέρωση για τις τεχνικές εξελίξεις και η παρακολούθηση σχετικών προγραµµάτων κατάρτισης. 

Ο τεχνίτης ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων µπορεί να εργασθεί: 

� Ως αυτοαπασχολούµενος σε δικό του συνεργείο ή σε δική του επιχείρηση εµπορίας πάσης φύσης 

ανταλλακτικών των ηλεκτρολογικών συστηµάτων αυτοκινήτων. 

� Με εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε: 

� συνεργεία αντιπροσωπειών εισαγωγής και εµπορίας αυτοκίνητων. 

� ιδιωτικά συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων. 

� βιοµηχανικές µονάδες παραγωγής ή συναρµολόγησης αυτοκινήτων. 

� επιχειρήσεις /καταστήµατα εµπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών 

αυτοκίνητων. 

� βιοτεχνίες συναρµολόγησης διάφορων ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών µονάδων χρησιµοποιούµενων 

στα αυτοκίνητα. 

� Ιδιωτικά και ∆ηµόσια ΚΤΕΟ. 

� Υπουργεία και Οργανισµούς του ∆ηµόσιου τοµέα, ∆ΕΚΟ και ΟΤΑ. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Κατά τη διάρκεια της συνολικής πρακτικής άσκησης θα µεταδοθούν στους µαθητευόµενους γνώσεις 

και δεξιότητες σχετικές µε τα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα: 

 

Επαγγελµατική εκπαίδευση. 

Εργατικό δίκαιο & συµβάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση της επιχείρησης και 

του χώρου εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην 

εργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προστασία Περιβάλλοντος. 

� Επεξήγηση της σηµασίας του Συµφωνητικού Μαθητείας. 

� Αναφορά στα σηµαντικότερα σηµεία του Συµφωνητικού Μαθητείας. 

� Ανάλυση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων των µαθητευοµένων και 

της επιχείρησης που απορρέουν από το Συµφωνητικό Μαθητείας. 

� Αναφορά στις σηµαντικότερες διατάξεις που αφορούν στη σύµβαση 

εργασίας. 

� Ανάλυση των προοπτικών επαγγελµατικής εξέλιξης και περαιτέρω 

εκπαίδευσης. 

 
� Επεξήγηση των βασικών λειτουργιών της συµβαλλόµενης επιχείρη-

σης. 

� Περιγραφή των βασικών αρχών που διέπουν τη συγκεκριµένη επι-

χείρηση, τα επαγγελµατικά επιµελητήρια και τις επαγγελµατικές ε-

νώσεις του κλάδου. 

� ∆ιάταξη των βασικών τµηµάτων του χώρου εργασίας, και αναφορά 

στις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται σ’ αυτά. 

� Αναφορά στα µηχανήµατα, τις συσκευές, τα όργανα και εργαλεία 

του επαγγελµατικού εξοπλισµού της επιχείρησης. 

� Εκπαίδευση των µαθητευοµένων στη χρήση τους και στον ασφαλή 

χειρισµό τους. 

 
� ∆ιερεύνηση και καταγραφή των σηµείων της επικινδυνότητας για 

την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας 

και λήψη µέτρων για την αποφυγή τους. 

� Αναφορά των κανόνων προστασίας του εργαζοµένου σε σχέση µε το 

επάγγελµα και των κανόνων προστασίας σε ατυχήµατα σύµφωνα µε 

τις κείµενες διατάξεις. 

� Αναλυτικά βήµατα που ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήµατος 

και πρώτες βοήθειες. 

� Κανονισµός των προληπτικών µέτρων που λαµβάνονται για την πυ-

ρασφάλεια. Περιγραφή του σχεδίου δράσης της επιχείρησης σε πε-

ρίπτωση πυρκαγιάς. 

 
� Επεξήγηση στους εκπαιδευοµένους πιθανών λειτουργιών σύννοµων 

µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

� Εφαρµογή κανόνων και µέτρων από τη συµβαλλόµενη επιχείρηση 

για την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε την κείµενη νο-

µοθεσία. 

� Μέτρα για την εξοικονόµηση της ενέργειας και σωστή χρήση των 

υλικών. 

� ∆ιαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων: Να γίνεται στα διάφορα 

υλικά φιλική προς το περιβάλλον διάθεση και ανακύκλωση. 
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά 

τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Γνωστικό αντικείµενο: 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

� Εξαρτήµατα προστασίας 
κυκλωµάτων 

� Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
εξαρτήµατα κυκλωµάτων 

� Καλώδια - Αγωγοί 
κυκλωµάτων 

� ∆ιαγράµµατα καλωδιώσεων 

� Απαριθµούν τα είδη των ε-

ξαρτηµάτων προστασίας των 

ηλεκτρικών κυκλωµάτων του 

αυτοκινήτου και εξηγούν τη 

σκοπιµότητά τους. 

� Περιγράφουν τον τρόπο λει-

τουργίας και αναφέρουν τα 

είδη και τα χαρακτηριστικά 

των θερµικών ασφαλειών και 

ασφαλειοδιακοπτών. 

� Απαριθµούν τους τύπους των 

διακοπτών που χρησιµοποι-

ούνται στα αυτοκίνητα. 

� Περιγράφουν τον τρόπο λει-

τουργίας των ηλεκτρονόµων 

(ρελέ). 

� Αναφέρουν τα ηλεκτρονικά 

εξαρτήµατα που χρησιµοποι-

ούνται στα αυτοκίνητα και: 

� εξηγούν την αρχή λει-

τουργίας των ηµιαγωγών, 

� αναφέρουν τα είδη των 

transistors και εξηγούν 

την αρχή λειτουργίας 

τους, 

� απαριθµούν τα είδη των 

ολοκληρωµένων κυκλω-

µάτων. 

� Κατονοµάζουν τις κατηγορίες 

καλωδιώσεων του αυτοκινή-

του και περιγράφουν τη χρή-

σης τους. 

� Απαριθµούν τις κατηγορίες 

των αγωγών, ορίζουν την ει-

δική αντίσταση και αναγνωρί-

ζουν τις τυποποιηµένες διατο-

µές τους µε τον κώδικα AWG. 

� Αναφέρουν τους τύπους των 

ακροδεκτών και συνδετήρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αναγνωρίζουν τα βασικά η-

λεκτρολογικά και ηλεκτρονι-

κά εξαρτήµατα (ακροδέκτες, 

ασφάλειες, ηλεκτρονόµους, 

πυκνωτές, διόδους, τρανζί-

στορ) των κυκλωµάτων του 

αυτοκινήτου. 

� Αναγνωρίζουν τους συµβολι-

σµούς τους, σχεδιάζουν και 

ερµηνεύουν απλά ηλεκτρολο-

γικά διαγράµµατα. 

� ∆ιακρίνουν και αναγνωρίζουν 

τα καλώδια και τους αγωγούς 

των ηλεκτρικών κυκλωµάτων 

του αυτοκινήτου (κινητήρα, 

αµαξώµατος και οργάνων) και 

τα επιλέγουν ανάλογα µε τη 

χρήσης τους µε βάση τους 

κώδικες χρωµάτων τους από 

σχετικούς πίνακες τυποποίη-

σης. 

� Χρησιµοποιούν τα διάφορα 

κατάλληλα εργαλεία και: 

� ∆ιαµορφώνουν τα άκρα 

αγωγών και καλωδίων µε 

αφαίρεση της µόνωσής 

τους. 

� Επιλέγουν τους κατάλλη-

λους ακροδέκτες και τους 

τοποθετούν στους αγω-

γούς µε κασσιτεροκόλλη-

ση ή συµπίεση. 

� Συνδέουν αγωγούς και 

καλώδια. 

� Οµαδοποιούν τα καλώδια 

σε πλεξούδες. 

 

 

� Εκτιµούν τις προσωπικές τους 

µαθησιακές ελλείψεις και α-

νάγκες, ζητούν καθοδήγηση, 

επιλέγουν τρόπους και εκπαι-

δευτικά µέσα για την κάλυψη 

των αναγκών τους. 

� Αναζητούν, αξιολογούν και 

επιλέγουν πληροφορίες και 

δεδοµένα στο πλαίσιο των ε-

παγγελµατικών δραστηριοτή-

των τους. 

� Επιλύουν, είτε µόνοι τους, εί-

τε ζητώντας την κατάλληλη 

βοήθεια από προϊσταµένους 

και συναδέλφους, τα προβλή-

µατα τα οποία ενδέχεται να 

παρουσιασθούν κατά την ε-

κτέλεση των εργασιών που 

τους ανατίθενται. 
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και περιγράφουν τους τρό-

πους ένωσης αγωγών και α-

κροδεκτών. 

� Απαριθµούν τα είδη των ηλε-

κτρολογικών διαγραµµάτων 

και περιγράφουν τη χρήση 

τους. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

� Ταχύµετρο - Στροφόµετρο. 
� Όργανα µέτρησης - 

Αισθητήρια οργάνων. 
� ∆είκτες θερµοκρασίας - 

ποσότητας καυσίµου - πίεσης 
και στάθµης λαδιού - υγρών 
φρένων. 

� Αµπερόµετρο - Βολτόµετρο. 
� Ενδεικτικά όργανα 

προειδοποίησης. 

� Κατονοµάζουν τα διάφορα 

όργανα και αναφέρουν τη 

σκοπιµότητά τους. 

� Αναφέρουν τα είδη και περι-

γράφουν τη λειτουργία κάθε 

κατηγορίας οργάνων. 

� Περιγράφουν τη λειτουργία 

των διαφόρων κυκλωµάτων 

προειδοποιητικών λυχνιών. 

� Αναφέρουν τις πιθανές βλά-

βες τους και τις αιτίες που τις 

προκαλούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

� Κυκλώµατα φώτων: 
- Θέσης - όγκου - 

πινακίδας 
- ∆ιασταύρωσης (µεσαία - 

πορείας (µεγάλα) και 
οµίχλης 

- ∆εικτών κατεύθυνσης 
(φλας) και εκτάκτου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αναγνωρίζουν όλους του τύ-

πους οργάνων και κατανοούν 

τις ενδείξεις τους. 

� ∆ιαβάζουν και κατανοούν τα 

διαγράµµατα σύνδεσης και 

ενεργοποίησης των διαφόρων 

καταγραφικών και ενδεικτι-

κών οργάνων και ερµηνεύουν 

τη λειτουργία τους. 

� Πραγµατοποιούν την συνδε-

σµολογία των οργάνων µε 

τους αισθητήρες τους. 

� Εφαρµόζουν τις ενδεδειγµένες 

µεθόδους, χρησιµοποιούν τις 

κατάλληλες συσκευές, όργανα 

και εργαλεία και: 

� πραγµατοποιούν ελέγχους 

στα όργανα και στα κυ-

κλώµατα ενεργοποίησής 

τους, 

� εντοπίζουν τις βλάβες και 

τις αιτίες που τις προκά-

λεσαν και τα επισκευά-

ζουν ή τα αντικαθιστούν. 
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ανάγκης (αλάρµ) 
- Τροχοπέδησης και 

οπισθοπορείας 
� Κυκλώµατα εσωτερικού 

φωτισµού και φωτισµού 
πίνακα οργάνων 

� Αναφέρουν τη χρησιµότητα 

και τις απαιτήσεις του συστή-

µατος φωτισµού των αυτοκι-

νήτων. 

� Κατονοµάζουν τα εξωτερικά 

και εσωτερικά, τα κύρια και 

βοηθητικά φώτα του αυτοκι-

νήτου, αναφέρουν και περι-

γράφουν τα κύρια µέρη των 

κυκλωµάτων τους. 

� Κατονοµάζουν τα είδη και 

τους τύπους των χρησιµοποι-

ούµενων λυχνιών και των 

προβολέων, αναφέρουν τα 

χαρακτηριστικά τους και τις 

χρήσεις/θέσεις στα διάφορα 

κυκλώµατα, περιγράφουν την 

κατασκευαστική τους δοµή 

και προσδιορίζουν τις µεταξύ 

τους διαφορές. 

� Περιγράφουν τη µορφή της 

δέσµης των µεσαίων και µε-

γάλων φώτων και τις διαδικα-

σίες ρύθµισής της. 

� Αναφέρουν τα συµπτώµατα 

και τις πιθανές αιτίες βλαβών 

των κυκλωµάτων φωτισµού. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

� Γεννήτρια συνεχούς 
ρεύµατος. 

� Γεννήτρια εναλλασσόµενου 
ρεύµατος - Εναλλακτήρας. 

� Αυτόµατοι ρυθµιστές. 

� Κατονοµάζουν και αναγνωρί-

ζουν τα κατασκευαστικά µέρη 

των γεννητριών Σ.Ρ. και Ε.Ρ. 

και περιγράφουν την αρχή 

λειτουργίας τους. 

� Περιγράφουν την ανορθωτική 

διάταξη µετατροπής του Ε.Ρ. 

σε Σ.Ρ. 

� Αναφέρουν το σκοπό του συ-

στήµατος φόρτισης και την 

αναγκαιότητα των αυτοµάτων 

ρυθµιστών. 

� Κατονοµάζουν και αναγνωρί-

ζουν τα είδη των αυτοµάτων 

 

 

 

 

 

 

 

� ∆ιαβάζουν και κατανοούν τα 

ηλεκτρολογικά διαγράµµατα 

των διαφόρων κυκλωµάτων 

φωτισµού και ερµηνεύουν τη 

λειτουργία τους. 

� Αναγνωρίζουν το κάθε επί 

µέρους κύκλωµα και τα εξαρ-

τήµατά του. 

� Εντοπίζουν και διαβάζουν την 

ονοµαστική τάση και ισχύ σε 

κάθε λαµπτήρα. 

� Αντικαθιστούν λυχνίες, λα-

µπτήρες και τις ασφάλειες 

των κυκλωµάτων. 

� Ρυθµίζουν τη δέσµη των µε-

σαίων φώτων. 

� Εφαρµόζουν τις ενδεδειγµένες 

µεθόδους, χρησιµοποιούν τις 

κατάλληλες συσκευές, όργανα 

και εργαλεία και: 

� ελέγχουν τη συνέχεια των 

κυκλωµάτων. 

� πραγµατοποιούν ελέγχους 

στα εξαρτήµατα που απο-

τελούν το κάθε κύκλωµα. 

� εντοπίζουν τις βλάβες και 

τις αιτίες που τις προκά-

λεσαν και εκτελούν τις 

απαραίτητες εργασίες α-

ποκατάστασής τους. 

� συντηρούν και ρυθµίζουν 

τα κυκλώµατα φωτισµού. 

 

 

 

 

� Πραγµατοποιούν ελέγχους και 

εντοπίζουν αστοχίες και βλά-

βες στη λειτουργία του συ-

στήµατος φόρτισης και στη 

λειτουργία των γεννητριών 

Σ.Ρ. και Ε.Ρ και των αυτόµα-

των ρυθµιστών τους. 

� Αφαιρούν τις γεννήτριες από 

το όχηµα και τις αποσυναρ-

µολογούν. 

� Πραγµατοποιούν οπτικούς και 

κατά βάση ηλεκτρολογικούς 

ελέγχους (έλεγχος συνέχειας 
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ρυθµιστών των γεννητριών 

Σ.Ρ. και Ε.Ρ., περιγράφουν 

την κατασκευαστική τους δι-

αµόρφωση και τη συνδεσµο-

λογία τους µε τις γεννήτριες 

και εξηγούν τον τρόπο λει-

τουργίας τους. 

� Αναφέρουν τα ενδεικτικά όρ-

γανα φόρτισης και εξηγούν τη 

λειτουργία τους. 

� Αναφέρουν τις πιθανές βλά-

βες του συστήµατος φόρτισης 

και περιγράφουν τις διαδικα-

σίες εντοπισµού και αποκα-

τάστασής τους. 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Συσσωρευτής (µπαταρία). 

� Εξηγούν το ρόλο και αναφέ-

ρουν τα είδη των χρησιµοποι-

ούµενων στα οχήµατα συσ-

σωρευτών. 

� Κατονοµάζουν και αναγνωρί-

ζουν τα κύρια µέρη ενός συσ-

σωρευτή και αναφέρουν το 

σκοπό τους. 

� Εξηγούν την αρχή λειτουργίας 

ενός συσσωρευτή µολύβδου 

και αναφέρουν τις χηµικές α-

ντιδράσεις κατά τη διάρκεια 

της φόρτισης και εκφόρτισής 

του. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τους απαραίτητους διαγνω-

στικούς ελέγχους για την κα-

τάσταση των συσσωρευτών. 

� Ορίζουν την τάση και τη χω-

ρητικότητα των συσσωρευτών 

και περιγράφουν τη διαδικα-

σία ελέγχου τους. 

� Περιγράφουν τους τρόπους 

φόρτισης και αναφέρουν τις 

κατηγορίες των φορτιστών. 

� Αναφέρουν τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη διάρκεια 

ζωής τους. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

συντήρησης και ασφαλούς 

αποθήκευσής τους. 

 

 

 

 

 

τυλιγµάτων, µόνωσης ως προς 

το σώµα κ.ά.). 

� Αποκαθιστούν πιθανές βλάβες 

τους στο µέτρο του εφικτού, 

τις επανασυναρµολογούν και 

τις επανατοποθετούν στο ό-

χηµα. 

� Επανελέγχουν την όλη λει-

τουργία του κυκλώµατος. 

� Εκτελούν τις απαιτούµενες 

κατά περίπτωση ρυθµίσεις και 

επισκευές στο σύστηµα και 

αντικαθιστούν, όταν αυτό ε-

πιβάλλεται, τα κατεστραµµέ-

να µέρη του. 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν, 

τις κατάλληλες κατά περί-

πτωση συσκευές, εργαλεία 

και όργανα και εκτελούν µε 

ασφάλεια όλες τις παραπάνω 

εργασίες. 

 

� Πραγµατοποιούν οπτικούς ε-

λέγχους για εξακρίβωση της 

στάθµης του ηλεκτρολύτη και 

ύπαρξης οξείδωσης στους πό-

λους. 

� Ελέγχουν την πυκνότητα του 

ηλεκτρολύτη (µε πυκνόµετρο) 

για εξακρίβωση της κατάστα-

σης φόρτισής του. 

� Πραγµατοποιούν έλεγχο για 

πιθανές διαρροές (µε βολτό-

µετρο). 

� Ελέγχουν την τάση λειτουργί-

ας του συσσωρευτή µε βολ-

τόµετρο ταχείας εκφόρτισης. 

� Παρασκευάζουν ηλεκτρολύτη 

και ελέγχουν την πυκνότητά 

του. 

� Επιλέγουν τις κατάλληλες κα-

τά περίπτωση συσκευές φόρ-

τισης, εκτελούν τις απαιτού-

µενες συνδεσµολογίες και 

πραγµατοποιούν εργασίες 

φόρτισης συσσωρευτών µε 

σταθερή τάση (παράλληλη 

φόρτιση) ή µε σταθερή έντα-

ση (φόρτιση σε σειρά), για 

µπαταρίες του ίδιου τύπου και 

χωρητικότητας. 

� Πραγµατοποιούν συνδεσµο-

λογίες εκκίνησης σε εκφορτι-

σµένη µπαταρία µε βοηθητικό 

όχηµα ή µε άλλη φορτισµένη 

µπαταρία. 

� Εφαρµόζουν τις κατάλληλες 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Σύστηµα εκκίνησης - Εκκινητής 

(µίζα). 

� Εξηγούν το ρόλο του συστή-

µατος εκκίνησης και κατονο-

µάζουν τα µέρη από τα οποία 

αποτελείται. 

� Κατονοµάζουν και αναγνωρί-

ζουν τα βασικά µέρη του εκ-

κινητή και εξηγούν την αρχή 

λειτουργίας του. 

� Αναφέρουν τα διάφορα είδη 

των εκκινητών και περιγρά-

φουν τους τρόπους εµπλοκής 

σε κάθε ένα απ’ αυτά. 

� Περιγράφουν το ηλεκτρικό 

κύκλωµα του εκκινητή. 

� Αναφέρουν τις διαδικασίες 

ελέγχου και συντήρησης του 

συστήµατος και των εκκινη-

τών. 

� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τις βασικές µορφές των 

κυκλωµάτων εκκίνησης. 

διαδικασίες για την αποθή-

κευση των µπαταριών, ανάλο-

γα µε το χρονικό διάστηµα. 

 

� Συµβουλεύονται το εγχειρίδιο 

του κατασκευαστή του οχή-

µατος και εκτελούν στη λει-

τουργία του συστήµατος εκκί-

νησης: 

� Έµµεσο έλεγχο µε το σύ-

στηµα φωτισµού. 

� Έλεγχο κατανάλωσης 

ρεύµατος. 

� Έλεγχο κυκλώµατος 

πλευράς γείωσης. 

� Έλεγχο αντίστασης στο 

κύκλωµα του σωληνοει-

δούς. 

� Έλεγχο µη περιστροφής 

του εκκινητή. 

� ∆οκιµές εκκίνησης χωρίς 

φορτίο και µε φορτίο. 

� Εκτιµούν τα αποτελέσµατα 

των ελέγχων, αποκαθιστούν 

τις όποιες αστοχίες / βλάβες 

και ρυθµίζουν το σύστηµα. 

� Αφαιρούν τον εκκινητή από 

το όχηµα, τον αποσυναρµολο-

γούν και πραγµατοποιούν: 

� Έλεγχο του συστήµατος 

εµπλοκής. 

� Μηχανικούς ελέγχους των 

ηλεκτρικών µερών του 

(επιθεώρηση ψηκτρών, 

συλλέκτη, ψηκτροφορέα 

και ελατηρίων ψηκτρών). 

� Ηλεκτρικούς ελέγχους 

(πηνίων διέγερσης, , τυ-

λίγµατος δροµέα, συλλέ-

κτη, µόνωσης ψηκτροφο-

ρέα). 

� Εκτιµούν τα αποτελέσµατα 

των ελέγχων, συντηρούν, επι-

σκευάζουν στο βαθµό του ε-

φικτού ή αντικαθιστούν τα 

µέρη που παρουσιάζουν βλά-

βες, επανασυναρµολογούν και 

επανατοποθετούν τον εκκινη-

τή στο όχηµα και ελέγχουν εκ 

νέου το όλο σύστηµα. 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

τις κατάλληλες κατά περί-

πτωση συσκευές, εργαλεία 

και όργανα και εκτελούν µε 

ασφάλεια όλες τις παραπάνω 

εργασίες. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά 

τη διάρκεια της µαθητείας – πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

� Συµβατικό σύστηµα 
ανάφλεξης 

� Ηλεκτρονικά συστήµατα 
ανάφλεξης 

� Κατονοµάζουν τις κύριες µο-

νάδες του συµβατικού συστή-

µατος ανάφλεξης, αναφέρουν 

το σκοπό που εξυπηρετεί η 

κάθε µονάδα και περιγράφουν 

τη λειτουργία τους. 

� Ορίζουν την έννοια της προ-

πορείας ανάφλεξης, και της 

γωνίας dweil, αναφέρουν τα 

συµπτώµατα από αντικανονι-

κή τιµή της και τις αιτίες που 

την προκαλούν. 

� Κατονοµάζουν τα είδη των 

ηλεκτρονικών συστηµάτων 

ανάφλεξης, τα στοιχεία που 

τα απαρτίζουν, περιγράφουν 

την ηλεκτρική τους συνδε-

σµολογία και τη λειτουργία 

τους. 

� Αναφέρουν τις γενικές αρχές 

συντήρησης του συµβατικού 

και των ηλεκτρονικών συστη-

µάτων, τα προβλήµατα δυσ-

λειτουργίας και τις βλάβες 

τους, τους απαιτούµενους για 

τον εντοπισµό τους ελέγχους 

και τους τρόπους αποκατά-

στασής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αναγνωρίζουν τις επιµέρους 

µονάδες του συµβατικού συ-

στήµατος ανάφλεξης και κα-

τανοούν τα συµπτώµατα δυσ-

λειτουργίας του. 

� Πραγµατοποιούν γενικό έλεγ-

χο του συστήµατος, εντοπί-

ζουν τη βλάβη και την αποκα-

θιστούν. 

� Ελέγχουν τη µόνωση του 

πολλαπλασιαστή, µετρούν τις 

αντιστάσεις των τυλιγµάτων 

του και την τιµή της προαντί-

στασης και συγκρίνουν µε αυ-

τές των κατασκευαστών του. 

� Πραγµατοποιούν στο διανο-

µέα έλεγχο: 

� για ελαττωµατικό καπάκι 

ή ράουλο, 

� του φυγοκεντρικού ρυθ-

µιστή, 

� του ρυθµιστή κενού, 

� των πλατινών (έλεγχος 

για βραχυκύκλωµα, έλεγ-

χοι επαφών, διακένου και 

τάσης ελατηρίου και ρύθ-

µιση γωνίας επαφής), 

� ρύθµιση των πλατινών και 

έλεγχό τους για βραχυκύ-

κλωµα, ελέγχους του εκ-

κέντρου του και των επα-

φών του, έλεγχο και ρύθ-

µιση της γωνίας επαφής). 

� Ελέγχουν τον πυκνωτή. 

� Ελέγχουν τα καλώδια υψηλής 

τάσης (έλεγχος διαρροής και 

ωµικής αντίστασης). 

� Επιθεωρούν και ελέγχουν 

τους αναφλεκτήρες, τους α-

ντικαθιστούν ή τους καθαρί-

ζουν και τους ρυθµίζουν. 

� Ρυθµίζουν την προπορεία (α-

βανς) του κινητήρα µε στρο-

 
� Παρέχουν τις κατάλληλες 

πληροφορίες και συνεργάζο-

νται αρµονικά µε τους άλλους 

τεχνικούς που εµπλέκονται 

στην επισκευή και συντήρηση 

των αυτοκινήτων. 

� Εφαρµόζουν τις επαγγελµατι-

κές τους γνώσεις και δεξιότη-

τες σε διαφορετικά περιβάλ-

λοντα εργασίας αναλαµβάνο-

ντας πρωτοβουλίες και προ-

σαρµόζοντας τη συµπεριφορά 

τους στις εκάστοτε συνθήκες. 

� Λειτουργούν µε επιχειρηµατι-

κό τρόπο, λαµβάνοντας απο-

φάσεις για θέµατα προγραµ-

µατισµού εργασιών και δια-

χείρισης δαπανών ως υπάλλη-

λοι σε ένα συνεργείο αυτοκι-

νήτων. 

� Αναπτύσσουν βασικές ικανό-

τητες επικοινωνίας. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

� Ηλεκτρικοί 
υαλοκαθαριστήρες 

� Σύστηµα πλύσης υαλοπίνακα 
� Ηλεκτρικά παράθυρα 
� Ηλεκτρικές κλειδαριές 
� Ραδιοκασετόφωνο -Ηχητικά 

συστήµατα 
� Θερµαινόµενος πίσω 

υαλοπίνακας 
� Ηλεκτρικό καλοριφέρ 
� Σύστηµα κλιµατισµού 
� Αντικλεπτικά συστήµατα 

� Κατονοµάζουν τους διάφο-

ρους ηλεκτρικούς καταναλω-

τές αναφέρουν τα µέρη τους 

και περιγράφουν τη λειτουρ-

γία τους. 

� Περιγράφουν την ηλεκτρική 

τους συνδεσµολογία. 

� Αναφέρουν τις συνήθεις βλά-

βες τους και περιγράφουν τις 

διαδικασίες ελέγχου και απο-

κατάστασής τους. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 

� Οξυγόνου 
� Θερµοκρασίας νερού 
� Θερµοκρασίας αέρα 

εισαγωγής 
� Μέτρησης στροφών 

κινητήρα 
� Θέσης εκκεντροφόρου 
� Θέσης πεταλούδας 
� Ροής µάζας αέρα 
� Ροής όγκου αέρα 

φές που ορίζει ο κατασκευα-

στής. 

� Εκτελούν µε ηλεκτρονική δι-

αγνωστική συσκευή µε παλ-

µογράφο ελέγχους µέσω της 

εκτίµησης των κυµατοµορφών 

τους στα κυκλώµατα (πρω-

τεύον - δευτερεύον) σε: 

� επαγωγικά συστήµατα µε 

πολλαπλασιαστή υψηλής 

απόδοσης, 

� επαγωγικά συστήµατα 

ηλεκτρονικής ανάφλεξης 

� µε τρανζίστορ, 

� χωρίς πλατίνες, µε 

απλή γεννήτρια παλ-

µών, 

� µε απλή γεννήτρια 

παλµών τύπου Hall. 

� Εκτιµούν τα αποτελέσµατα 

των ελέγχων, συντηρούν, επι-

σκευάζουν στο βαθµό του ε-

φικτού ή αντικαθιστούν τα 

µέρη που παρουσιάζουν βλά-

βη. 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν, 

τις κατάλληλες κατά περίπτω-

ση συσκευές, εργαλεία και 

όργανα και εκτελούν µε α-

σφάλεια όλες τις παραπάνω 

εργασίες. 

 

 

� Αναγνωρίζουν τους διάφο-

ρους ηλεκτρικούς καταναλω-

τές και τα επιµέρους εξαρτή-

µατά τους. 

� ∆ιαβάζουν και κατανοούν τα 

διαγράµµατα της ηλεκτρικής 

τους συνδεσµολογίας. 

� Αποσυναρµολογούν και συ-

ναρµολογούν µε ασφάλεια 

τους ηλεκτρικούς καταναλω-

τές. 

� Αναγνωρίζουν τις βλάβες 

τους, πραγµατοποιούν ελέγ-

χους και προσδιορίζουν τις αι-

τίες τους. 

� Συντηρούν και επισκευάζουν 

ή αντικαθιστούν, τοποθετούν 

και συνδέουν στο όχηµα τους 

ηλεκτρικούς καταναλωτές. 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

τα κατάλληλα κατά περίπτω-

ση όργανα και εργαλεία και 

εκτελούν µε ασφάλεια τις 

σχετικές εργασίες. 
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� Πίεσης πολλαπλής εισαγωγής 
� Αισθητήρας προανάφλεξης 
� Αισθητήρας λάµδα 

� Κατονοµάζουν τα είδη, τις 

θέσεις, το σκοπό και τη χρήση 

των παραπάνω αισθητήρων. 

� Περιγράφουν τις µορφές των 

εισόδων και τη µορφή της ε-

ξόδου τους και εξηγούν τη 

λειτουργία τους. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

ελέγχου καλής λειτουργίας µε 

πολύµετρο και παλµογράφο. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 

� Μηχανικό σύστηµα 
ψεκασµού καυσίµου Κ - 
Jetronic 

� Μηχανικό σύστηµα 
ψεκασµού καυσίµου KE - 
Jetronic 

� Ηλεκτρονικό Σύστηµα 
ψεκασµού καυσίµου L - 
Jetronic 

� Ηλεκτρονικό Σύστηµα 
ψεκασµού καυσίµου Mono - 
Jetronic 

� Ηλεκτρονικό Σύστηµα 
ψεκασµού καυσίµου 
Motronic 

� Ηλεκτρονικό Σύστηµα 
ψεκασµού καυσίµου 
Monomotronic 

� Κατονοµάζουν τα συστήµατα 

ψεκασµού, περιγράφουν τη 

συγκρότηση τους, αναφέρουν 

τα επιµέρους εξαρτήµατά και 

περιγράφουν την ηλεκτρική 

τους συνδεσµολογία και τη-

λειτουργία τους. 

� Αναφέρουν τις συνηθέστερες 

βλάβες και δυσλειτουργίες 

τους. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

ελέγχου: 

� ολοκλήρου του συστήµα-

τος µε διαγνωστική συ-

σκευή, 

� των επιµέρους εξαρτηµά-

των τους µε πολύµετρο 

και παλµογράφο, 

και της αποκατάστασής καλής 

λειτουργίας τους ή της αντι-

κατάστασής τους. 

 

 

 

� Αναγνωρίζουν τους διάφο-

ρους αισθητήρες. 

� Εκτελούν µετρήσεις της αντί-

στασης και της τάσης τροφο-

δοσίας µε πολύµετρο. 

� Αναγνωρίζουν τις κυµατο-

µορφές που δηµιουργούν και 

πραγµατοποιούν ελέγχους 

παλµογράφο. 

� Εκτιµούν από τις ενδείξεις 

των µετρήσεων την κατάστα-

ση του αισθητήρα και αποφα-

σίζουν αν απαιτείται καθαρι-

σµός ή αντικατάστασή του. 

� Αποσυναρµολογούν και συ-

ναρµολογούν τους αισθητήρες 

από το όχηµα (θέσεις και ηλε-

κτρική συνδεσµολογία). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αναγνωρίζουν τα συστήµατα 

ψεκασµού και τα επιµέρους 

εξαρτήµατα τους και τα κυ-

κλώµατα ηλεκτρικής συνδε-

σµολογίας και ελέγχου τους. 

� Αποσυναρµολογούν και συ-

ναρµολογούν τα συστήµατα 

ψεκασµού. 

� * Πραγµατοποιούν ελέγχους 

και µετρήσεις µε διαγνωστική 

συσκευή, πολύµετρο και παλ-

µογράφο (και συγκρίνουν τις 

τιµές µε αυτές του κατασκευ-

αστή). 

� Αναγνωρίζουν τυχόν δυσλει-

τουργίες των συστηµάτων και 

βλάβες των επιµέρους εξαρ-

τηµάτων τους, πραγµατοποι-

ούν ρυθµίσεις και αποκατά-

σταση δυσλειτουργιών, συ-

ντηρούν και - στο µέτρο του 

δυνατού - επισκευάζουν τα 
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διάφορα εξαρτήµατα ή τα α-

ντικαθιστούν. 

 

* Πραγµατοποιούν µετρήσεις και ελέγχους: 

� Στο σύστηµα Κ-Jetronic 
Μέτρηση πίεσης και παροχής καυσίµου, έλεγχος εγχυτήρων για διαρροή, έ-

λεγχος αισθητήρα θερµοκρασίας ψυκτικού (µέτρηση ωµικής αντίστασης), έ-

λεγχος θερµικού χρονοδιακόπτη, έλεγχος τάσης τροφοδοσίας και ωµικής α-

ντίστασης βαλβίδας πρόσθετου αέρα, έλεγχος ρυθµιστή προθέρµανσης, έλεγ-

χος διακόπτη πεταλούδας γκαζιού). 

� Στο σύστηµα KE -Jetronic 

Μέτρηση πίεσης και παροχής καυσίµου, έλεγχος εγχυτήρων (µορφής ψεκα-

σµού και παροχής καυσίµου), έλεγχος αισθητήρα θερµοκρασίας ψυκτικού 

(µέτρηση ωµικής αντίστασης), έλεγχος θερµικού χρονοδιακόπτη, έλεγχος τά-

σης τροφοδοσίας και ωµικής αντίστασης βαλβίδας πρόσθετου αέρα, έλεγχος 

διακοπτών (ρελαντί και φουλ) πεταλούδας γκαζιού, µέτρηση τάσης λειτουρ-

γίας αισθητήρα οξυγόνου, έλεγχος ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου του συ-

στήµατος). 

� Στο σύστηµα L-Jetronic 

Στο σύστηµα τροφοδοσία: 

� Μέτρηση πίεσης και παροχής καυσίµου, έλεγχος ρυθµιστή πίεσης, έλεγ-

χος εγχυτήρων (µέτρηση ωµικής αντίστασης, τάσης τροφοδοσίας, έλεγχος 

µορφής ψεκασµού και διαρροής), έλεγχος θερµικού χρονοδιακόπτη. 

Στο σύστηµα εισαγωγής αέρα: 

� Ρύθµιση στροφών ρελαντί, ρύθµιση µονοξειδίου του άνθρακα, µέτρηση 

ωµικής αντίστασης αισθητήρα εισερχόµενου αέρα, ρύθµιση διακόπτη θέ-

σης πεταλούδας γκαζιού, µέτρηση ωµικής αντίστασης βαλβίδας πρόσθε-

του αέρα. 

� Στο σύστηµα Mono-Jetronic 

� Έλεγχος µε σύνδεση της διαγνωστικής συσκευής στο πολύπριζο της συ-

σκευής αυτοδιάγωσης του κινητήρα. Ανάγνωση κωδικού βλάβης, έλεγ-

χος, ρύθµιση ή αντικατάσταση ελαττωµατικού εξαρτήµατος, επαναλει-

τουργία του κινητήρα και επανάληψη του ελέγχου. 

� Επιµέρους έλεγχοι και µετρήσεις στο σύστηµα τροφοδοσίας στο σύστηµα 

εισαγωγής αέρα και στο σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου (έλεγχος αισθη-

τήρων, βαλβίδας κανίστρου ενεργού άνθρακα, τάσης τροφοδοσίας της 

ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου). 

� Στα συστήµατα Motronic και Monomotronic 

� Έλεγχος µε διαγνωστική συσκευή. 
� Επιµέρους έλεγχοι και µετρήσεις: 

� Στο σύστηµα τροφοδοσίας (πίεσης καυσίµου, παροχής αντλίας καυ-

σίµου, έλεγχος ρελέ και µέτρηση τάσης τροφοδοσίας αντλίας καυσί-

µου, µέτρηση ωµικής αντίστασης και τάσης τροφοδοσίας εγχυτήρων). 
� Στο σύστηµα εισαγωγής αέρα (µέτρηση ωµικής αντίστασης και τάσης 

τροφοδοσίας του αισθητήρα εισαγωγής αέρα, τάσης τροφοδοσίας και 

τάσης σήµατος εισόδου του αισθητήρα υποπίεσης, µέτρηση ωµικής 

αντίστασης, τάσης τροφοδοσίας και τάσης σήµατος εισόδου του αι-

σθητήρα θέσης πεταλούδας, µέτρηση ωµικής αντίστασης και τάσης 

τροφοδοσίας της βαλβίδας ρύθµισης ρελαντί). 
� Στο σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου (µέτρηση ωµικής αντίστασης, δι-

ακένου και παραγόµενης τάσης του αισθητήρα θέσης στροφαλοφό-

ρου, µέτρηση τάσης και έλεγχος κυµατοµορφής λειτουργίας του αι-

σθητήρα προανάφλεξης, µέτρηση ωµικής αντίστασης και τάσης τρο-

φοδοσίας του αισθητήρα θερµοκρασίας ψυκτικού, έλεγχος κυµατο-

µορφής του αισθητήρα ταχύτητας, µέτρηση τάσης τροφοδοσίας του 

κεντρικού ρελέ, έλεγχος των γειώσεων και µέτρηση τάσης λειτουργί-

ας, και τάσης γειώσεων της ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου). 
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� Στο σύστηµα εκποµπών ρύπων του κινητήρα (µέτρηση ωµικής αντί-

στασης, τάσης τροφοδοσίας και τάσης λειτουργίας του αισθητήρα ο-

ξυγόνου, µέτρηση ωµικής αντίστασης, τάσης τροφοδοσίας και έλεγ-

χος λειτουργίας της βαλβίδας κανίστρου ενεργού άνθρακα). 


