
ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) 

1 

 

 

 

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) 

2 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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

ξιοτήτων 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. Το 

τελικό περιεχόµενό του θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµ-

µα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων, µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις. 

Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο (οι τοµείς δραστηριοτήτων / 

µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία πραγµατοποιείται η 

πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη χρονική σειρά και διάρκεια καθώς και τον τόπο εκπαί-

δευσης στον οποίο θα υλοποιείται η κάθε δραστηριότητα. 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο Τεχνίτης Αερίων Καυσίµων είναι ένας ειδικευµένος τεχνίτης, ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται 

µε την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη µετατροπή δικτύων και συσκευών αερίων καυσίµων οικιακής και 

επαγγελµατικής χρήσης, καθώς και µεγαλύτερων δικτύων µεταφοράς και διανοµής αερίων καυσίµων, και 

τον ποιοτικό τους έλεγχο. 

Στις εγκαταστάσεις οικιακών δικτύων ασχολείται µε την αρχική διαµόρφωση του δικτύου χαµηλής πίεσης, 

µε την τοποθέτηση των σωληνώσεων, τη σύνδεσή τους µε το δίκτυο διανοµής και τις συσκευές καύσης, µε 

βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, τους κανόνες ασφάλειας, 

τα τεχνικά σχέδια και τις τεχνικές οδηγίες, µε ορθολογική χρήση των διαφόρων εργαλείων, συσκευών, υλι-

κών και εξαρτηµάτων. 

Ασχολείται επίσης µε την εγκατάσταση και σύνδεση δεξαµενών πεπιεσµένων αερίων καυσίµων, µετρητών 

και ρυθµιστών πίεσης, τον έλεγχο των οργάνων και των διατάξεων αυτοµατισµού και προστασίας των δι-

κτύων. 

Τα κύρια επαγγελµατικά καθήκοντα του τεχνίτη αερίων καυσίµων αφορούν στην: 

� εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση εξωτερικών δικτύων µεταφοράς και διανοµής αερίων καυσί-

µων, 

� εγκατάσταση, συντήρηση και µετατροπή εσωτερικών δικτύων οικιακών και επαγγελµατικών κατα-

ναλωτών, 

� εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συσκευών καύσης, 

� εγκατάσταση καπναγωγών των συσκευών και διατάξεων αερισµού των χώρων εγκατάστασής τους, 

� εγκατάσταση οργάνων µέτρησης, εξοπλισµού αυτοµατισµών και ελέγχου, 

� εγκατάσταση υγραερίου µε φιάλες ή δεξαµενές. 

Ο τεχνίτης αερίων καυσίµων ξέρει να χειρίζεται εργαλεία και µηχανήµατα εφαρµοστηρίου και να κάνει συ-

γκολλήσεις, γνωρίζει βασικά στοιχεία ρευστοµηχανικής και τεχνολογίας καυσίµων αερίων, µηχανικής, α-

ντοχής υλικών, µηχανολογικού σχεδίου και ηλεκτροτεχνίας. Γνωρίζει επίσης τα µέσα ατοµικής προστασίας 

και υγιεινής, τις διατάξεις για την αποφυγή δηµιουργίας ρύπων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

γενική νοµοθεσία που διέπει την επαγγελµατική του δραστηριότητα. 

Ο τεχνίτης αερίων καυσίµων µπορεί να εργασθεί: 

� ως ελεύθερος επαγγελµατίας συντηρητής ή εγκαταστάτης οικιακών και επαγγελµατικών δικτύων φυ-

σικού αερίου, 

� σε τεχνικές υπηρεσίες του ∆ηµόσιου τοµέα, ∆.Ε.Κ.Ο. και Ο.Τ.Α., 

� σε εταιρείες: 

� σχεδιασµού και εγκατάστασης δικτύων, 

� διανοµής φυσικού αερίου, 

� σε επιχειρήσεις εµπορίας συσκευών αερίων καυσίµων, 

� σε συνεργεία επισκευής και σε επιχειρήσεις πώλησης συσκευών εγκαταστάσεων αερίων καυσίµων. 
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
 

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

κεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Βασικές µηχανουργικές κατερ-

γασίες 
� Κατονοµάζουν τα µηχανουρ-

γικά υλικά (µέταλλα και κρά-

µατα) και αναφέρουν τις ιδιό-

τητές τους. 

� Αναφέρουν τα συστήµατα 

µονάδων, τις µονάδες και τα 

όργανα µέτρησης. 

� Αναφέρουν τα είδη και τη 

χρήση των εργαλείων συ-

γκράτησης και σύσφιξης, κο-

πής και διαµόρφωσης µορφο-

ποίησης δοκών και ελασµά-

των. 

� Κατονοµάζουν τους τρόπους 

µηχανικής σύνδεσης ελασµά-

των, αναφέρουν τα χρησιµο-

ποιούµενα υλικά και εργαλεία 

και περιγράφουν τις διαδικα-

σίες εκτέλεσής τους. 

� Ταξινοµούν και κατονοµά-

ζουν τα είδη συγκολλήσεων, 

αναφέρουν τις χρησιµοποιού-

µενες συσκευές, όργανα και 

υλικά και περιγράφουν τη δι-

αδικασία εκτέλεσής τους. 

� Κατονοµάζουν και ταξινο-

µούν τα είδη σωλήνων και 

αναφέρουν τις χρήσεις τους 

ανάλογα µε το υλικό κατα-

σκευής τους, αναφέρουν τα 

ειδικά εργαλεία και τις συ-

σκευές που χρησιµοποιούνται 

για τη διαµόρφωσή τους, για 

την κοπή και τη διαµόρφωση 

των άκρων, και περιγράφουν 

τη χρήση τους. 

� Αναφέρουν τα µέτρα ασφα-

λείας κα τα µέσα ατοµικής 

προστασίας που πρέπει να 

λαµβάνονται κατά την εκτέ-

λεση των παραπάνω µηχα-

νουργικών κατεργασιών. 

 

 

 

 

 

 

� Κατανοούν κατασκευαστικά 

σχέδια και χρησιµοποιούν κα-

ταλόγους τυποποίησης για την 

επιλογή των κατάλληλων, για 

τις εργασίες που πρόκειται να 

εκτελέσουν, υλικών. 

� Πραγµατοποιούν εργασίες 

κοπής και διαµόρφωσης και 

σύνδεσης µορφοδοκών και 

ελασµάτων. 

� Πραγµατοποιούν εργασίες 

κοπής, διαµόρφωσης και σύν-

δεσης των διαφόρων τύπων 

σωλήνων. 

� Επιλέγουν τις κατάλληλες 

συσκευές, µέσα και υλικά, ε-

κτελούν τις απαιτούµενες 

ρυθµίσεις και εκτελούν τις 

κατά περίπτωση εργασίες συ-

γκόλλησης, ακολουθώντας τις 

ενδεδειγµένες διαδικασίες. 

� Χρησιµοποιούν µε ασφάλεια 

τις κατάλληλες συσκευές, µη-

χανήµατα, όργανα και εργα-

λεία για την εκτέλεση των πα-

ραπάνω εργασιών. 

� Λαµβάνουν τα κατάλληλα 

µέτρα ατοµικής προστασίας 

και τηρούν µε ευλάβεια τις 

απαιτούµενες από τους σχετι-

κούς κανονισµούς διατάξεις 

για την ασφάλεια των χώρων 

εργασίας τους και την προ-

στασία του περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Επιλύουν, είτε µόνοι του, είτε 

ζητώντας την κατάλληλη 

βοήθεια από τρίτους (ανάλογα 

µε την περίπτωση), τα προ-

βλήµατα τα οποία ενδέχεται 

να παρουσιασθούν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών που 

αναλαµβάνουν. 

� Συνεργάζονται αρµονικά µε 

τους συναδέλφους τους και 

υπό την εποπτεία του προϊ-

σταµένου του εργοταξίου ή 

υπεύθυνου µηχανικού των έρ-

γων που εκτελούν, λειτουρ-

γώντας ως µέλη µιας κοινής 

οµάδας. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Κατασκευή δικτύων σωληνώ-

σεων φυσικού αερίου 
� Κατονοµάζουν τα είδη και 

γνωρίζουν την τυποποίηση 

των σωλήνων και των ειδικών 

εξαρτηµάτων που χρησιµο-

ποιούνται για την κατασκευή 

δικτύων διανοµής (µέσης πίε-

σης) και δικτύων καταναλω-

τών (χαµηλής πίεσης) φυσι-

κού αερίου. 

� Κατηγοριοποιούν τα είδη των 

σωλήνων και των ειδικών ε-

ξαρτηµάτων τους, ανάλογα µε 

το είδος του δικτύου και τον 

τρόπο διέλευσής του (υπόγειο, 

υπέργειο, εντοιχισµένο). 

� Αναφέρουν τους τρόπους, τις 

µεθόδους και τα χρησιµοποι-

ούµενα ειδικά τεµάχια για τη 

σύνδεση των σωληνώσεων 

του δικτύου. 

� Κατονοµάζουν τα απαιτούµε-

να όργανα και συσκευές µέ-

τρησης και ελέγχου της παρο-

χής φυσικού αερίου. 

� Αναφέρουν τις επιβαλλόµενες 

αποστάσεις του δικτύου από 

τα υπόλοιπα δίκτυα (ύδρευσης 

και ηλεκτρισµού), τη διέλευ-

σή τους από δοµικά στοιχεία 

και επικίνδυνους για την α-

σφάλειά του χώρους (υγρούς 

χώρους, φρεάτια ανελκυστή-

ρων κ.ά.) καθώς και τα µέτρα 

που πρέπει να λαµβάνονται 

για την ασφάλειά του, στην 

περίπτωση που τα παραπάνω 

δεν µπορούν να αποφευχθούν. 

� Κατονοµάζουν τα ειδικά ερ-

γαλεία και τις συσκευές που 

χρησιµοποιούνται για την κα-

τασκευή του δικτύου και πε-

ριγράφουν τη χρήση τους. 

� Αναφέρουν τα µέσα ατοµικής 

προστασίας και τα µέτρα που 

πρέπει να λαµβάνονται για 

την ασφάλεια του χώρου ερ-

γασίας τους και την προστα-

σία του περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

 

� ∆ιαβάζουν και κατανοούν τα 

τεχνικά και κατασκευαστικά 

σχέδια της εγκατάστασης. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα κατά 

περίπτωση υλικά (σωλήνες 

και ειδικά τεµάχια και εξαρ-

τήµατα) από ειδικούς καταλό-

γους προτυποποίησης κατά 

ΕΛΟΤ. 

� Κόβουν και διαµορφώνουν τα 

άκρα των σωλήνων ανάλογα 

µε το είδος της σύνδεσής 

τους. 

� Πραγµατοποιούν συνδέσεις 

σωλήνων µε µετωπική σύνδε-

ση ή µέσω ειδικών τεµαχίων, 

εφαρµόζοντας τους σχετικούς 

κανονισµού; και συγκεκριµέ-

να: 

� Με συγκολλήσεις θερµαι-

νόµενης πλάκας και κατά 

κύριο λόγο µε συγκολλή-

σεις ηλεκτροσύντηξης; 

για σωλήνες πολυαιθυλε-

νίου ΡΕ. 

� Με οξυγονοκόλληση ή 

ηλεκτροσυγκόλληση - 

ανάλογα µε τη διάµετρό 

τους για χαλυβδοσωλήνες 

χωρίς ραφή, ή µε κοχλιω-

τή σύνδεση και χρήση κα-

τάλληλου στεγανοποιητι-

κού υλικού για χαλυβδο-

σωλήνες µε ραφή. 

� Με σκληρή συγκόλληση 

για χαλκοσωλήνες. 

� Ελέγχουν οπτικά τις συνδέ-

σεις. 

� Συνδέουν το δίκτυο παροχής 

µε το δίκτυο διανοµής. 

� Συνδέουν στο µετρητή παρο-

χής του καταναλωτή το δίκτυο 

παροχής και το εσωτερικό δί-

κτυο του κτιρίου. 

� Τοποθετούν στο δίκτυο και 

ρυθµίζουν τα απαιτούµενα 

όργανα (αποφρακτικές βαλβί-

δες, ρυθµιστές πίεσης , βαλβί-

δες αντεπιστροφής ροής και 

φλόγας). 

� Εφαρµόζουν όπου απαιτού-
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νται µέτρα αντιδιαβρωτικής 

και µηχανικής προστασίας 

των σωλήνων ανάλογα µε το 

είδους και τις οδούς διέλευσης 

του δικτύου. 

� Καθαρίζουν εσωτερικά το 

δίκτυο µε χρήση πεπιεσµένου 

αέρα. 

� Πραγµατοποιούν ελέγχους 

στεγανότητας του δικτύου. 

� Χρησιµοποιούν µε ασφάλεια 

τις κατάλληλες συσκευές, µη-

χανήµατα, όργανα και εργα-

λεία για την εκτέλεση των πα-

ραπάνω εργασιών. 

� Λαµβάνουν τα κατάλληλα 

µέτρα ατοµικής προστασίας 

και τηρούν µε ευλάβεια τις 

απαιτούµενες από τους σχετι-

κούς κανονισµούς διατάξεις 

για την ασφάλεια των χώρων 

εργασίας τους και την προ-

στασία του περιβάλλοντος. 
 

� Για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις συγκολλήσεις, η πρακτική 

άσκηση των µαθητών στο συγκεκριµένο αντικείµενο να εστιασθεί κατά κύ-

ριο λόγο σε αυτές που αφορούν σε εκτέλεση: 

� σκληρών συγκολλήσεων, 

� ηλεκτροσυγκολλήσεων τόξου (µε επενδεδυµένο ηλεκτρόδιο παρουσία 

αέρα, µε µηχανές και διαδικασίες MAG/MIG/TIG που συναντώνται σε 

εργασίες κατασκευής των δικτύων φυσικού αερίου και δικτύων διανο-

µής θερµού νερού σε εγκαταστάσεις θέρµανσης. 

� Αν και οι απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες επιλογής, διαµόρφωσης 

(άκρων) και σύνδεσης σωλήνων θα πρέπει να επικεντρωθούν στις απαιτού-

µενες για την κατασκευή των δικτύων φυσικού αερίου, συνιστάται εξάσκη-

ση και σε αντίστοιχες εργασίες (π.χ.. επιλογή, κουρµπάρισµα, εκχείλωση, 

εκτόνωση µαλακών χαλκοσωλήνων κ.ά.) για τις απαιτούµενες εργασίες 

σύνδεσης των θερµαντήρων νερού µε το δίκτυο ύδρευσης, το δίκτυο θέρ-

µανσης και το δίκτυο παροχής θερµού νερού χρήσης. 

� Με δεδοµένο ότι το πρόγραµµα σπουδών τις ειδικότητας περιλαµβάνει και 

το γνωστικό αντικείµενο των Εγκαταστάσεων Ύδρευσης στην περίπτωση  

που οι επαγγελµατικές δραστηριότητες της επιχείρησης, στην οποία ασκού-

νται οι µαθητές αφορούν και στο συγκεκριµένο αντικείµενο, οι µαθητές 

καλό θα είναι να απασχοληθούν και σ’ αυτό για την απόκτηση πρόσθετων 

γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν: 

� στον προσδιορισµό των αναγκών παροχής ψυχρού και θερµού νερού 

χρήσης, στους διάφορους χώρους µιας κατοικίας και τις θέσεις λή-

ψης/εκροής, ανάλογα µε το είδος των υδραυλικών υποδοχέων και των 

ειδών υγιεινής που πρόκειται να εγκατασταθούν σ’ αυτούς, 

� στο σχεδιασµό και τη διαστασιολόγηση του δικτύου διανοµής ψυχρού 

και θερµού νερού χρήσης ανάλογα µε τον τρόπο διανοµής του νερού 

στους υποδοχείς (µε σύνδεση σε κοινό κλάδο του δικτύου διανοµής εί-

τε ξεχωριστή για κάθε υποδοχέα µέσω συλλεκτών διανοµής), 

� στον τρόπο όδευσης του δικτύου παροχής και των δικτύων διανοµής 

ψυχρού και θερµού νερού, 

� στο τρόπο σύνδεσης του δικτύου παροχής απευθείας στο δίκτυο πόλης 

ή µε δεξαµενές και αντλητικές διατάξεις, 
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� στον τρόπο σύνδεσης των θερµαντήρων νερού µε το δίκτυο διανοµής 

παροχής και το δίκτυο διανοµής θερµού νερού χρήσης (χωρίς ή µε α-

νακυκλοφορία), 

� στην επιλογή των οργάνων εκροής, ρύθµισης και διακοπής της ροής. 

και προστασίας του δικτύου, τη θέση και τους τρόπους σύνδεσής τους 

στο δίκτυο. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Εγκατάσταση, έλεγχος λειτουρ-

γίας και συντήρηση συσκευών 

αερίου, οικιακής και επαγγελ-

µατικής χρήσης 
� Κατονοµάζουν τα είδη των: 

� θερµαντήρων νερού χρή-

σης (ροής και αποθήκευ-

σης), 

� θερµαντήρων χώρου (το-

πικοί, επανακυκλοφορίας 

και συνδυασµένης λει-

τουργίας), 

� µαγειρικών συσκευών 

(οικιακών, επαγγελµατι-

κών), 

� ψυγείων και αντλιών θερ-

µότητας, 

� πλυντηρίων – στεγνωτη-

ρίων. 

� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τα δοµικά τους στοιχεία 

και επεξηγούν τη σκοπιµότη-

τα και τη λειτουργία τους. 

� Αναφέρουν τις σχετικές δια-

τάξεις του κανονισµού που 

αφορούν σε απαιτήσεις στον 

τρόπο αερισµού των χώρων 

τοποθέτησής τους, και απα-

γωγής των καυσαερίων τους, 

ανάλογα µε τη θέση των χώ-

ρων στο κτίριο, το είδος και 

την ισχύ των συσκευών. 

� Αναφέρουν τις επιτρεπόµενες 

θέσεις τοποθέτησής τους και 

τους τρόπους και τα απαιτού-

µενα εξαρτήµατα για τη σύν-

δεσής τους µε τα δίκτυα αερί-

ου, ύδρευσης και ηλεκτρι-

σµού. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

για τον έλεγχο της λειτουργί-

ας τους, τη συντήρησή τους, 

την επισκευή ή αντικατάστα-

ση των στοιχείων τους που 

παρουσιάζουν βλάβες, αναφέ-

ρουν τα χρησιµοποιούµενα 

για το σκοπό αυτό εργαλεία 

και όργανα ελέγχου και επι-

σκευής και περιγράφουν τη 

χρήση τους. 

 

 

 

 

 

 

� ∆ιαβάζουν τα τεχνικά σχέδια 

και εγχειρίδια των κατασκευ-

αστών των συσκευών και κα-

τανοούν τη δοµική τους συ-

γκρότηση, τη λειτουργία τους 

και τις οδηγίες εγκατάστασης, 

ελέγχου και συντήρησής τους 

που αναφέρονται σ’ αυτά. 

� Ελέγχουν την καταλληλότητα 

του χώρου στον οποίο πρόκει-

ται να τοποθετηθούν. 

� Τοποθετούν ή εντοιχίζουν τις 

συσκευές, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες των κατασκευαστών 

τους. 

� Συνδέουν τις συσκευές στο 

ηλεκτρικό δίκτυο και εφόσον 

απαιτείται και µε το δίκτυο 

ύδρευσης. 

� Εγκαθιστούν - αν δεν περιέ-

χονται στις συσκευές - τα α-

παιτούµενα όργανα ελέγχου 

της παροχής και πίεσης του 

αερίου. 

� Συνδέουν τις συσκευές µε το 

δίκτυο φυσικού αερίου κατά 

περίπτωση ή µε σταθερές σω-

λήνες και εξαρτήµατα, ή µε 

λυόµενο εύκαµπτο σωλήνα ή 

ταχυσύνδεσµο. 

� Συνδέουν - όταν απαιτείται - 

µέσω καπναγωγών τις συ-

σκευές σε ιδιαίτερη ή κοινή 

µε άλλες συσκευές καπνοδό-

χο. 

� Πραγµατοποιούν δοκιµαστικό 

έλεγχο και ρυθµίζουν τη λει-

τουργία τους. 

� Εκτελούν εργασίες συντήρη-

σης, µερικής επισκευής ή α-

ντικατάστασης των επιµέρους 

στοιχείων τους. 

� Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα 

όργανα (µανόµετρα, πολύµε-

τρα κ.ά.) για τον έλεγχο της 

σύνδεσης των συσκευών στα 

 

 

 

 

 

 

� Προγραµµατίζουν τις εργασί-

ες τους και τις εκτελούν έ-

γκαιρα και υπεύθυνα. 

� Παρέχουν τις κατάλληλες 

πληροφορίες και συνεργάζο-

νται αρµονικά µε τους άλλους 

τεχνικούς που εµπλέκονται σε 

εργασίες κατασκευών, επι-

σκευών και συντήρησης εγκα-

ταστάσεων παροχής και δια-

νοµής καυσίµου αερίου. 

� Αναζητούν, επιλέγουν και 

αξιολογούν πληροφορίες και 

δεδοµένα στο πλαίσιο των ε-

παγγελµατικών δραστηριοτή-

των τους. 

� Συντάσσουν εκθέσεις µε τα 

αποτελέσµατα των εργασιών 

συντήρησης που αναλαµβά-

νουν και κοστολογούν την ερ-

γασία τους. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

� Συγκρότηση λεβητοστασίου 
� Κατονοµάζουν τις βασικές 

συσκευές, µηχανήµατα και 

όργανα και τις διατάξεις που 

συγκροτούν το λεβητοστάσιο 

µιας εγκατάστασης κεντρικής 

θέρµανσης. 

� Αναφέρουν τα επιµέρους 

τµήµατά τους και περιγρά-

φουν την κατασκευαστική 

τους συγκρότηση. 

� Αναφέρουν τα λειτουργικά 

τους χαρακτηριστικά και τις 

προδιαγραφές µε βάση τις ο-

ποίες επιλέγονται. 

� Αναφέρουν τα στοιχεία σχε-

διασµού του λεβητοστασίου 

και της συγκρότησης της όλης 

εγκατάστασης σύµφωνα µε 

τους σχετικούς κανονισµούς 

και διατάξεις. 

� Περιγράφουν τις τεχνικές και 

διαδικασίες των εργασιών το-

ποθέτησης και σύνδεσης των 

συσκευών και οργάνων του 

λεβητοστασίου. 

� Αναφέρουν τα διάφορα είδη 

των συστηµάτων ελέγχου και 

αυτοµατισµού, τη χρήση και 

τη σκοπιµότητά τους, κατο-

νοµάζουν τα όργανα και τις 

συσκευές τους, αναφέρουν 

τον λειτουργικό τους ρόλο και 

περιγράφουν την ηλεκτρική 

τους συνδεσµολογία. 

� Αναφέρουν τα εργαλεία, όρ-

γανα και συσκευές που χρη-

σιµοποιούν για την εκτέλεση 

των συγκεκριµένων εργασιών 

τους. 

 

 

 

 

 

δίκτυα και τον εντοπισµό των 

δυσλειτουργιών τους. 

� Ακολουθούν τους σχετικούς 

µε την εγκατάσταση συ-

σκευών αερίων καυσίµων σε 

κλειστούς χώρους κανονι-

σµούς. 

 

 
� Μελετούν και κατανοούν το 

σχέδιο της εγκατάστασης. 

� Αναγνωρίζουν τα χαρακτηρι-

στικά και τις προδιαγραφές 

τους και µε βάση τη µελέτη 

και τα σχέδια της εγκατάστα-

σης επιλέγουν από σχετικούς 

πίνακες των κατασκευαστών 

τους: 

� το λέβητα (χαλύβδινο ή 

χυτοσιδηρό) τον καυστή-

ρα (πετρελαίου ή αερίου) 

σε συνάρτηση µε τις προ-

διαγραφές του επιλεγέ-

ντος λέβητα, 

� τον κυκλοφορητή, 

� το κλειστό δοχείο διαστο-

λής. 

� Εγκαθιστούν χαλύβδινο λέβη-

τα, συναρµολογούν και εγκα-

θιστούν χυτοσιδηρό λέβητα 

και τον συνδέουν µέσω κα-

πναγωγού µε την καπνοδόχο. 

� Τοποθετούν τον καυστήρα 

στο λέβητα. 

� Κατασκευάζουν µέσω κατάλ-

ληλων σωληνώσεων, ρυθµι-

στικών οργάνων και αποφρα-

κτικών βαλβίδων και διακο-

πτών: 

� τη γραµµή τροφοδοσίας 

νερού στο λέβητα από το 

δίκτυο πόλης µέσω του 

αυτόµατου διακόπτη πλή-

ρωσης και τη συνδέουν µε 

τη γραµµή επιστροφής 

θερµού νερού της εγκα-

τάστασης και το δοχείο 

διαστολής. 

� τη γραµµή τροφοδοσίας 

του καυστήρα µε τη δε-

ξαµενή πετρελαίου ή το 

δίκτυο παροχής αερίου 

καυσίµου. 

� τις γραµµές σύνδεσης του 

λέβητα µέσω τρίοδης ή 
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� ∆ίκτυα σωληνώσεων θερµού 

νερού 
� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τα είδη των δικτύων δι-

ανοµής θερµού νερού ανάλο-

γα µε: 

� Τη διάταξη των σωλήνων 

(οριζόντια ή κατακόρυ-

φη). 

� Τον τρόπο σύνδεσης των 

θερµαντικών σωµάτων µε 

τους σωλήνες προσαγω-

γής και επιστροφής. 

� Το υλικό κατασκευής των 

σωλήνων του δικτύου. 

� Αναφέρουν τα διάφορα όργα-

να, συσκευές και εξαρτήµατα 

που απαιτούνται για τη λει-

τετράοδης βάνας ανάµι-

ξης µε τους συλλέκτες 

προσαγωγής και επιστρο-

φής θερµού νερού. 

� Συνδέουν µέσω αποφρακτι-

κών διακοπτών τον κυκλοφο-

ρητή στις σωληνώσεις θερµού 

νερού (προσαγωγής κατά κα-

νόνα) µε συγκόλληση ή φλά-

ντζες. 

� Τοποθετούν στη σωλήνωση 

προσαγωγής µανόµετρο, τη 

βαλβίδα ασφαλείας και τους 

θερµοστάτες λέβητα - καυ-

στήρα και κυκλοφορητή. 

� ∆ιαβάζουν και κατανοούν το 

σχέδιο της ηλεκτρικής συνδε-

σµολογίας των οργάνων και 

συσκευών των συστηµάτων 

ελέγχου, ρύθµισης και αυτο-

µατισµών ανάλογα µε το είδος 

της εγκατάστασης (µονοσω-

λήνιο ή δισωλήνιο σύστηµα - 

καυστήρας πετρελαίου ή αε-

ρίου καυσίµου) και τις απαι-

τήσεις της (ύπαρξη ή µη συ-

στήµατος αντιστάθµισης, 

προγραµµατιστή λειτουργίας 

κ.ά.) και εκτελούν τις προ-

βλεπόµενες ηλεκτρολογικές 

συνδέσεις. 

� Τηρούν όλα τα απαιτούµενα 

µέτρα για την ασφάλεια του 

χώρου εργασίας τους (ατοµι-

κή προστασία και ασφαλής 

χρήση εργαλείων και συ-

σκευών). 

 

 
� ∆ιαβάζουν τα σχέδια και τη 

µελέτη µιας εγκατάστασης 

κεντρικής θέρµανσης και κα-

τανοούν το είδος του δικτύου, 

το είδος και τις διατοµές των 

σωλήνων, το είδος, τη θερµα-

ντική ισχύ και τις θέσεις των 

θερµαντικών σωµάτων της 

εγκατάστασης. 

� Συγκροτούν δισωλήνιο δίκτυο 

κεντρικής θέρµανσης µε χα-

λυβδοσωλήνες ή χαλκοσωλή-

νες. 

� ∆ιαµορφώνουν το οριζό-

ντιο και κατακόρυφο δί-

κτυο σωληνώσεων, τοπο-
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τουργία κάθε δικτύου. 

� Περιγράφουν τις τεχνικές και 

διαδικασίες των εργασιών κα-

τασκευής των δικτύων και 

σύνδεσης των συσκευών και 

οργάνων σ’ αυτά. 

� Αναφέρουν τα εργαλεία, όρ-

γανα και συσκευές που χρη-

σιµοποιούν για την εκτέλεση 

των συγκεκριµένων εργασιών 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θετούν τα διαστολικά και 

στην απόληξη των κατα-

κόρυφων στηλών τα αυ-

τόµατα εξαεριστικά. 

� Μονώνουν και στηρίζουν 

τις σωληνώσεις και τις 

προστατεύουν κατάλληλα 

στις οδεύσεις τους µέσα 

από µπετόν και τοίχους. 

� Τοποθετούν (στηρίζουν) 

τα θερµαντικά σώµατα 

και τα συνδέουν µέσω δι-

ακοπτών µε το δίκτυο. 

� Συγκροτούν µονοσωλήνιο 

δίκτυο κεντρικής θέρµανσης. 

� ∆ιαµορφώνουν το οριζό-

ντιο και κατακόρυφο κε-

ντρικό δίκτυο σωληνώ-

σεων µε χαλυβδοσωλήνες 

ή χαλκοσωλήνες. 

� Αναπτύσσουν σε βρόγ-

χους-κυκλώµατα (µε τρία 

το πολύ και ανάλογα µε 

τη θερµαντική τους ισχύ 

θερµαντικά σώµατα) το 

οριζόντιο επιδαπέδιο δί-

κτυο µε εύκαµπτους επεν-

δεδυµένους χαλκοσωλή-

νες ή ειδικούς πλαστικούς 

σωλήνες τοποθετηµένους 

σε κυµατοειδή πλαστικό 

σωλήνα προστασίας). 

� Συνδέουν το συλλέκτη 

προσαγωγής µέσω της 

ηλεκτροβάνας αυτονοµίας 

και τον συλλέκτη επι-

στροφής στις αντίστοιχες 

κατακόρυφες στήλες. 

� Επιλέγουν τον τύπο του 

τετράοδου διακόπτη ανά-

λογα µε τον τύπο του σώ-

µατος, τον τοποθετούν σ’ 

αυτό και τον συνδέουν 

στο κύκλωµα. 

� Συνδέουν τους βρόγχους 

µε τους συλλέκτες µέσω 

ειδικών ρυθµιστικών βαλ-

βίδων (ενσωµατωµένων ή 

µη στους συλλέκτες). 

� Συγκροτούν ενδοδαπέδιο δί-

κτυο κεντρικής θέρµανσης. 

� Κατασκευάζουν το οριζό-

ντιο και κατακόρυφο δί-

κτυο προσαγωγής και ε-

πιστροφής νερού. 
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� Έλεγχος, επισκευή και 

συντήρηση εγκαταστάσεων 

κεντρικής θέρµανσης 
� Αναφέρουν την τεχνική, οικο-

νοµική και περιβαλλοντική 

σηµασία της συντήρησης των 

εγκαταστάσεων. 

� Περιγράφουν τους περιοδι-

κούς ελέγχους, τις µεθόδους 

και τα προγράµµατα συντή-

ρησης και την οργάνωση της 

αποθήκης των απαιτούµενων 

υλικών και ανταλλακτικών. 

� Κατονοµάζουν και αναγνωρί-

ζουν τις βασικές συσκευές και 

εργαλεία ελέγχου, συντήρη-

σης και επισκευής εγκατα-

στάσεων κεντρικής θέρµαν-

σης και αναφέρουν τη χρήση 

τους. 

Ι. ∆εξαµενές καυσίµου - καυ-

στήρες - λέβητες. 

� Περιγράφουν τις µεθόδους 

και διαδικασίες ελέγχου των 

δεξαµενών και των δικτύων 

παροχής καυσίµου. 

� Επιστρώνουν ειδικό πλα-

στικό δάπεδο ή µεταλλικά 

πλέγµατα πάνω στα οποία 

θα αναπτυχθούν ή θα 

προσδεθούν τα κυκλώµα-

τα των σωληνώσεων. 

� Συνδέουν τα κυκλώµατα 

µε τους ειδικούς για τέ-

τοιο σύστηµα συλλέκτες 

προσαγωγής και επιστρο-

φής. 

� Πραγµατοποιούν ελέγχους 

στεγανότητας των δικτύων. 

� Γεµίζουν την εγκατάσταση µε 

νερό, εκτελούν τις απαραίτη-

τες ρυθµίσεις, θέτουν σε λει-

τουργία το λέβητα, ελέγχουν 

και ρυθµίζουν όλη τη λει-

τουργία της εγκατάστασης (έ-

λεγχος πίεσης νερού, λειτουρ-

γία εξαεριστικών σωµάτων, 

ρύθµιση διακοπτών κ.ά.), τη 

θέτουν εκτός λειτουργίας και 

την παραδίδουν. 

� Τηρούν όλα τα απαιτούµενα 

µέτρα για την ασφάλεια του 

χώρου εργασίας τους (ατοµι-

κή προστασία και ασφαλής 

χρήση εργαλείων και συ-

σκευών). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Εφαρµόζουν µεθόδους ελέγ-

χου και συντήρησης δεξαµε-

νών υγρών και αερίων καυσί-

µων (έλεγχος των σωληνώσε-
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� Αναφέρουν τις βλάβες των 

εξαρτηµάτων και των συστη-

µάτων καυστήρων αερίων 

καυσίµων και πετρελαίου και 

τις αιτίες που τις προκαλούν 

και περιγράφουν τις ενέργειες 

αποκατάστασής τους. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τις διαδικασίες ελέγχου και 

ρύθµισης της καλής λειτουρ-

γίας των καυστήρων αερίων 

καυσίµων και πετρελαίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ων και οργάνων παροχής 

καυσίµου, έλεγχος, στεγανό-

τητας και διαρροών στις συν-

δέσεις, και καθαρισµός και 

βαφή δεξαµενής, έλεγχος ε-

ξαρτηµάτων , έλεγχος για δι-

αβρώσεις και φθορές κ.ά.). 

� Ελέγχουν και συντηρούν εξα-

τµιστικούς καυστήρες πετρε-

λαίου, αναγνωρίζουν τις βλά-

βες και δυσλειτουργίες τους 

και τις αιτίες που τις προκα-

λούν και τις αποκαθιστούν. 

� Αναγνωρίζουν τις βλάβες και 

δυσλειτουργίες σε καυστήρες 

διασκορπισµού πετρελαίου 

και τις αιτίες που τις προκα-

λούν και τις αποκαθιστούν. 

� Εκτελούν εργασίες ρύθµισης 

και συντήρησης σε καυστήρες 

διασκορπισµού πετρελαίου 

(ρύθµιση πίεσης της αντλίας, 

καθαρισµός φίλτρου αντλίας, 

αντικατάσταση αντλίας, ρύθ-

µιση ηλεκτροδίων ανάφλεξης, 

ρύθµιση και αντικατάσταση 

µπεκ, έλεγχος και αντικατά-

σταση του µετασχηµατιστή). 

� Αναγνωρίζουν τις βλάβες και 

δυσλειτουργίες σε ατµοσφαι-

ρικούς καυστήρες αερίου και 

τις αιτίες που τις προκαλούν 

και τις αποκαθιστούν. 

� Εκτελούν εργασίες ρύθµισης 

και συντήρησης σε πιεστικούς 

καυστήρες αερίου (ρύθµιση 

ηλεκτροδίων ανάφλεξης και 

ιονισµού, ρύθµιση φλογοκε-

φαλής ρύθµιση διασκορπι-

στήρα, ρύθµιση πίεσης και 

παροχής αερίου, ρύθµιση επι-

τηρητή πίεσης αερίου, έλεγ-

χος ρεύµατος ιονισµού, ρύθ-

µιση αέρα καύσης). 

� Εντοπίζουν πιθανά λάθη ρύθ-

µισης, προβλήµατα λειτουρ-

γίας και βλάβες σε πιεστικούς 

καυστήρες αερίου και τις αιτί-

ες που τις προκαλούν και τις 

αποκαθιστούν. 

� Εκτελούν εργασίες ελέγχου, 

συντήρησης και επισκευής σε 

λέβητες (άνοιγµα και οπτικός 

έλεγχος, αφαίρεση και καθα-

ρισµός των ελατηρίων, καθα-
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ΙΙ. ∆ίκτυα διανοµής θερµού νε-

ρού. 

� Αναφέρουν τις βλάβες στον 

κυκλοφορητή, τις αιτίες που 

τις προκαλούν και περιγρά-

φουν τις διαδικασίες αποκα-

τάστασής τους καθώς και τις 

διαδικασίες αποµάκρυνσης, 

αντικατάστασης ή συντήρη-

σης και επαναλειτουργίας του. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τις διαδικασίες: 

� ελέγχου, ρύθµισης και α-

ντικατάστασης των βανών 

του δικτύου, 

� ελέγχου, συντήρησης και 

αντικατάστασης των θερ-

µαντικών σωµάτων, 

� ελέγχου συντήρησης και 

αντικατάστασης τµηµά-

των του δικτύου σωληνώ-

σεων, 

� ελέγχου και συντήρησης 

των συστηµάτων προστα-

σίας από ηλεκτροδιάβρω-

ση. 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. Συσκευές και όργανα του 

δικτύου. 

� Αναφέρουν τις βλάβες και 

ρισµός εστίας, µόνωση λέβη-

τα και τοποθέτηση καλυµµά-

των, αποσυναρµολόγηση µα-

ντεµένιου λέβητα, αντικατά-

σταση στοιχείων του και επα-

νασυναρµολόγηση, αφαίρεση 

επισκευή ή αλλαγή και τοπο-

θέτηση τούµπων σε χαλύβδινο 

λέβητα, έλεγχος και αποκατά-

σταση στεγανότητας σε χαλύ-

βδινο λέβητα, έλεγχος ελκυ-

σµού λέβητα). 

� Ελέγχουν το βαθµό απόδοσης 

του λέβητα (µέτρηση θερµο-

κρασίας των καυσαερίων και 

της περιεκτικότητάς τους σε 

CO2, µέτρηση του δείκτη αι-

θάλης) και προβαίνουν στις 

απαραίτητες ενέργειες για τη 

βελτιστοποίηση της καύσης 

και της απόδοσης του λέβητα. 

 

 

� Αναγνωρίζουν τις βλάβες και 

δυσλειτουργίες του κυκλοφο-

ρητή και τις αιτίες που τις 

προκαλούν και τις αποκαθι-

στούν. 

� Αντικαθιστούν ή συντηρούν 

(αποκόλληση φτερωτής, λεί-

ανση του κελύφους, γρασάρι-

σµα των κινούµενων µερών 

του κ.ά.) και επαναλειτουρ-

γούν τον κυκλοφορητή. 

� Αντικαθιστούν τις χειροκίνη-

τες βάνες αποµόνωσης τµη-

µάτων του δικτύου και τους 

διακόπτες των θερµαντικών 

σωµάτων σε µονοσωλήνιο και 

δισωλήνιο σύστηµα θέρµαν-

σης. 

� Αντικαθιστούν θερµαντικά 

σώµατα σε µονοσωλήνιο και 

δισωλήνιο σύστηµα θέρµαν-

σης. 

� Αντικαθιστούν φθαρµένα 

τµήµατα σωλήνων και µονω-

τικών υλικών του δικτύου. 

� Ελέγχουν και αντικαθιστούν 

τη ράβδο µαγνησίου στο ειδι-

κό εξάρτηµα ανοδικής προ-

στασίας της εγκατάστασης. 

 

 

� Ρυθµίζουν, αντικαθιστούν τον 
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περιγράφουν τις διαδικασίες 

ρύθµισης ή και αντικατάστα-

σης: 

� του αυτοµάτου πλήρωσης, 

� του δοχείου διαστολής, 

� βαλβίδων ασφαλείας και 

εξαεριστικών, 

� του θερµοµέτρου και υ-

δροµέτρου, 

� των θερµοστατών επαφής 

και ασφαλείας λέβητα. 

 

 

 

 

 

 
ΙV. Ηλεκτρολογική εγκατάστα-

ση – συσκευές. 

� Περιγράφουν τη διαδικασία 

και κατονοµάζουν τα σηµεία 

ελέγχου της όλης ηλεκτρολο-

γικής εγκατάστασης. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

ελέγχου καλής λειτουργίας, 

ρύθµισης και αντικατάστασης 

εξαρτηµάτων και µηχανισµών 

των συστηµάτων αυτονοµίας 

και αντιστάθµισης. 

 

αυτόµατο πλήρωσης. 

� Αναγνωρίζουν τις δυσλει-

τουργίες και τις αιτίες που τις 

προκαλούν και αποκαθιστούν 

τα προβλήµατα που παρου-

σιάζουν. 

� Ελέγχουν, αντικαθιστούν τη 

βαλβίδα ασφαλείας. 

� Ελέγχουν, συντηρούν, αντι-

καθιστούν τα εξαεριστικά. 

� Αντικαθιστούν το υδρόµετρο, 

το θερµόµετρο και το θερµο-

στάτη ασφαλείας του λέβητα. 

� Ελέγχουν, αντικαθιστούν το 

θερµοστάτη επαφής του κυ-

κλοφορητή. 

 

 

� ∆ιαβάζουν το ηλεκτρολογικό 

σχέδιο και εκτελούν οπτικό 

έλεγχο για φθορά καλωδίων, 

χαλαρές συνδέσεις κ.ά. 

� Ελέγχουν τη λειτουργία του 

συστήµατος αυτονοµίας, ε-

λέγχουν και αντικαθιστούν 

ηλεκτροβάνες αυτονοµίας και 

θερµοστάτες. 

� Ρυθµίζουν τη βάνα ανάµιξης 

(τρίοδη ή τετράοδη χωρίς η-

λεκτροκινητήρα και ηλεκτρο-

νική ρύθµιση). 

� Ρυθµίζουν το σύστηµα αντι-

στάθµισης µε χρονοδιακόπτη 

και ηλεκτρονική συσκευή 

ρύθµισης βάνας ανάµιξης µε 

ηλεκτροκινητήρα. 

 

 


