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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. Η 

τελική του διαµόρφωση 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 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 τό-

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

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο Τεχνίτης Αµαξωµάτων είναι ένας ειδικευµένος τεχνίτης ικανός να εκτελεί αυτόνοµα και υπεύθυ-

να εργασίες: 

� κατασκευής, συντήρησης και επισκευής, 

� βαφής, επιδιόρθωσης και συντήρησης του χρώµατος, 

σε αµαξώµατα επιβατικών αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και φορτηγών ή άλλων βαρειών και ειδικών 

τύπων οχηµάτων. 

Ο τεχνίτης αµαξωµάτων διαβάζοντας και κατανοώντας τα σχέδια των αµαξωµάτων των διαφόρων 

τύπων οχηµάτων και τις τεχνικές οδηγίες των κατασκευαστών τους, εφαρµόζοντας τους κανονι-

σµούς ασφαλείας για την προστασία των εργαζοµένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος 

και χρησιµοποιώντας µε ορθολογικό τρόπο τα κατάλληλα υλικά και τις απαραίτητες για τις επαγ-

γελµατικές του δραστηριότητες συσκευές, εργαλεία και όργανα ελέγχου: 

� κατασκευάζει αµαξώµατα ή τµήµατα του αµαξώµατος διαφόρων οχηµάτων, 

� επιθεωρεί, ελέγχει, εκτιµά και επισκευάζει κάθε φθορά και βλάβη σε αµαξώµατα, 

� ελέγχει, επισκευάζει ή αντικαθιστά και ρυθµίζει εξαρτήµατα και µηχανισµούς που έχουν 

σχέση µε το αµάξωµα, 

� εφαρµόζει τεχνικές στεγανοποίησης του αµαξώµατος και εκτελεί βασικά στάδια προετοι-

µασίας της βαφής, 

� βάφει το αµάξωµα, 

� επιδιορθώνει και συντηρεί το χρώµα του αµαξώµατος. 

Ο τεχνίτης αµαξωµάτων γνωρίζει βασικά στοιχεία µηχανολογικού σχεδίου, µηχανουργικής τεχνο-

λογίας, µηχανικής και αντοχής υλικών, µηχανολογίας αυτοκινήτου, ηλεκτρολογίας και ηλεκτρικού 

συστήµατος αυτοκινήτου. 

Έχει πλήρη γνώση: 

� των τεχνικών συγκόλλησης και κοπής µετάλλων, 

� της συγκρότησης του πλαισίου και του αµαξώµατος και των τεχνικών ελέγχου, επιδιόρθω-

σης, και αντικατάστασης των επιµέρους τµηµάτων τους όλων των τύπων οχηµάτων, 

� των τεχνικών και των υλικών στεγανοποίησης και βαφής τους, 

� της χρήσης και συντήρησης των µηχανηµάτων, συσκευών, οργάνων και εργαλείων που α-

παιτούνται για την εκτέλεση των επαγγελµατικών του καθηκόντων, 

� της δεοντολογίας του επαγγέλµατός του, 

� των κανόνων ατοµικής υγιεινής και ασφαλείας και των διατάξεων που αφορούν στην προ-

στασία του περιβάλλοντος. 

Ο τεχνίτης αµαξωµάτων µπορεί να εργασθεί: 

� αυτοαπασχολούµενος σε δικό του συνεργείο µετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από τη Νο-

µαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών, 
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� τεχνικός ελέγχου σε Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΚΤΕΟ), 

� τεχνικός επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων σε: 

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

- αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, 

- µεγάλες µονάδες επισκευής αυτοκινήτων. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Κατά την διάρκεια της συνολικής πρακτικής άσκησης θα µεταδοθούν στους µαθητευόµενους γνώσεις, 

και δεξιότητες σχετικές µε τα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα: 

 

 

 

 

 

Επαγγελµατική εκπαίδευση - 

Εργατικό δίκαιο & συµβάσεις 

 

 

 

 

 

 

 

∆οµή και η Οργάνωση της 

συµβαλλόµενης επιχείρησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην ερ-

γασία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προστασία του Περιβάλλοντος 

 

α) Επεξήγηση της σηµασίας του Συµφωνητικού Μαθητείας. 

β) Ανάλυση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από το 

Συµφωνητικό Μαθητείας. 

γ) Αναφορά στα σηµαντικότερα σηµεία του Συµφωνητικού Μαθητείας. 

δ) Αναφορά στις σηµαντικότερες διατάξεις που αφορούν στη σύµβαση 

εργασίας. 

ε) Ανάλυση των προοπτικών επαγγελµατικής εξέλιξης και περαιτέρω 

εκπαίδευσης. 

 

α) ∆ιευκρίνιση της δοµής και των υποχρεώσεων της συµβαλλόµενης ε-

πιχείρησης. 

β) Ενηµέρωση και επεξήγηση των βασικών λειτουργιών της συµβαλλό-

µενης επιχείρησης. 

γ) Περιγραφή των βασικών αρχών που διέπουν τη συγκεκριµένη επιχεί-

ρηση, τα επαγγελµατικά επιµελητήρια του κλάδου και τις επαγγελµατι-

κές ενώσεις. 

 

α) ∆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. 

β) Αναφορά των κανόνων προστασίας του εργαζοµένου σε σχέση µε το 

επάγγελµα και των κανόνων προστασίας σε ατυχήµατα σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις. 

γ) Αναλυτικά βήµατα που ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήµατος και 

πρώτες βοήθειες. 

δ) Κανονισµός των προληπτικών µέτρων που λαµβάνονται για την πυ-

ρασφάλεια. Περιγραφή του σχεδίου δράσης της επιχείρησης σε περί-

πτωση πυρκαγιάς. 

 

Για την αποφυγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης µέσα στον χώρο επιρ-

ροής της επιχείρησης, πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής: 

α) Επεξήγηση στους εκπαιδευοµένους πιθανών λειτουργιών σύννοµων 

µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

β) Εφαρµογή κανόνων και µέτρων από την συµβαλλόµενη επιχείρηση 

για την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθε-

σία. 

γ) Μέτρα για την εξοικονόµηση της ενέργειας και σωστή χρήση των υ-

λικών. 

δ) ∆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: 

Οργάνωση, λειτουργία και εξο-

πλισµός συνεργείου 

� Αναφέρουν τις εργασίες που 

πραγµατοποιούνται σε ένα 

πλήρως εξοπλισµένο φανο-

ποιείο και περιγράφουν τη γε-

νική του διαµόρφωση και 

τους χώρους των εργασιών 

που εκτελούνται σ’ αυτό. 

� Κατονοµάζουν τις κατηγορίες 

και τα είδη: 

�  των γενικών εργαλείων 

(µέτρησης, αφαίρεσης υ-

λικού, συγκράτησης, 

κρούσης και σύνδεσης) 

που χρησιµοποιούνται σε 

κάθε µηχανική εργασία, 

� των ειδικών εργαλείων 

(χεριού, ηλεκτρικά και 

αέρα) που χρησιµοποιού-

νται σε εργασίες επι-

σκευής και συντήρησης 

και βαφής των αµαξωµά-

των, 

� των συσκευών και µηχα-

νηµάτων ελέγχου, µετρή-

σεων και ευθυγράµµισης, 

� των βοηθητικών µηχανη-

µάτων, 

και αναφέρουν τη χρήση τους. 

� Κατηγοριοποιούν και κατο-

νοµάζουν τα χρησιµοποιούµε-

να για τις διάφορες εργασίες 

υλικά, αναφέρουν τις ιδιότη-

τες τους και περιγράφουν τις 

δυνατότητες επεξεργασίας 

τους. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Εργασίες κοπής και συγκόλλη-

σης τµηµάτων του αµαξώµατος 

� Αναφέρουν τα χρησιµοποιού-

µενα υλικά και µέσα και περι-

γράφουν τις κατά περίπτωση 

διαδικασίες εκτέλεσης εργα-

σιών κοπής µετάλλων µε: 

� φλόγα οξυγόνου - ασετι-

λίνης ή οξυγόνου - προ-

 

 

 

 

� Αναγνωρίζουν, επιλέγουν και 

χρησιµοποιούν µε ασφάλεια 

τα απαιτούµενα για κάθε ερ-

γασία εργαλεία, µηχανήµατα 

και συσκευές, τα συντηρούν 

και στο µέτρο του εφικτού τα 

επισκευάζουν. 

� Αναγνωρίζουν τα διάφορα υ-

λικά των τµηµάτων του αµα-

ξώµατος που πρόκειται να ε-

πεξεργασθούν και ανάλογα µε 

τις µηχανικές τους ιδιότητες 

επιλέγουν τον σωστό τρόπο 

διαµόρφωσης και σύνδεσής 

τους, εφαρµόζοντας τις οδηγί-

ες των σχετικών τεχνικών εγ-

χειριδίων. 

� Χειρίζονται τα συνδετήρια, 

στεγανοποιητικά και συγκολ-

λητικά υλικά. 

� Χρησιµοποιούν κατάλληλα τα 

αναλώσιµα υλικά. 

Παρατήρηση 
Η εξοικείωση των µαθητευοµένων 

µε τη χρήση και συντήρηση των ερ-

γαλείων, των συσκευών και των 

µηχανηµάτων του συνεργείου και 

την επιλογή και χρήση των υλικών 

θα επιτυγχάνεται σταδιακά καθ’ 

όλη τη διάρκεια της µαθητείας 

τους, ανάλογα µε τις εργασίες ελέγ-

χων και επισκευών στις οποίες θα 

εκπαιδεύονται και θα πραγµατο-

ποιούν. 

 

 

 

 
� ∆ιαβάζουν και κατανοούν τα 

σχέδια των αµαξωµάτων, τους 

συµβολισµούς και τις οδηγίες 

των κατασκευαστών που ανα-

γράφονται σ’ αυτά. 

� Επιλέγουν την κατάλληλη κα-

τά περίπτωση µέθοδο κοπής ή 

συγκόλλησης. 
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πανίου, 

� ηλεκτρικό τόξο ή τόξο 

πλάσµατος, 

� ηλεκτρικό τόξο άνθρακα 

υπό πίεση αέρα. 

� Αναφέρουν τα χρησιµοποιού-

µενα υλικά και µέσα και περι-

γράφουν τις κατά περίπτωση 

διαδικασίες εκτέλεσης εργα-

σιών συγκολλήσεων µε: 

� φλόγα οξυγόνου - ασετι-

λίνης και τη χρήση προ-

στιθέµενου υλικού συ-

γκόλλησης, 

� ηλεκτρικό τόξο µε χρήση 

επενδεδυµένου αναλισκό-

µενου ηλεκτροδίου, 

� ηλεκτρικό τόξο µε µεταλ-

λικό αναλισκόµενο ηλε-

κτρόδιο και συνεχή ροή 

προστατευτικού αδρανούς 

αερίου (µέθοδος MIG) ή 

δραστικού αερίου (µέθο-

δος MAG), 

� ηλεκτρικό τόξο µε µεταλ-

λικό µη αναλισκόµενο η-

λεκτρόδιο και ροή προ-

στατευτικού αδρανούς αε-

ρίου (µέθοδος TIG), 

� ηλεκτροπόντα, 

� χηµική συγκόλληση. 

� Αναφέρουν τα µέσα ατοµικής 

προστασίας και τα απαιτούµε-

να µέτρα για την ασφάλεια 

του χώρου εργασίας τους και 

την προστασία του περιβάλ-

λοντος. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Έλεγχος αµαξώµατος 

� Κατηγοριοποιούν τα είδη των 

πλαισίων, ανάλογα µε τη µορ-

φή τους, αναφέρουν τα επιµέ-

ρους τµήµατά τους και απα-

ριθµούν τα βασικά τους χαρα-

κτηριστικά. 

� Καθορίζουν την έννοια του 

αυτοφερόµενου αµαξώµατος 

και αναφέρουν τα φέροντα 

και µη φέροντα µέρη του. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν: 

� τα επιµέρους τµήµατα του 

εξοπλισµού του αµαξώµα-

τος και του αυτοκινήτου, 

� τις επενδύσεις των εσωτε-

ρικών χώρων και τα συ-

στήµατα ενεργητικής και 

� Επιλέγουν τα απαιτούµενα για 

κάθε µέθοδο υλικά, µέσα, µη-

χανήµατα και συσκευές. 

� ∆ιαµορφώνουν τις προς συ-

γκόλληση ακµές των κοµµα-

τιών, σύµφωνα µε τις προδια-

γραφές της συγκόλλησης. 

� Επιθεωρούν, συνδέουν, ρυθ-

µίζουν και χειρίζονται µε α-

σφάλεια τις χρησιµοποιούµε-

νες συσκευές. 

� Εκτελούν τις κατά περίπτωση 

εργασίες κοπής ή συγκόλλη-

σης ακολουθώντας τις ενδε-

δειγµένες διαδικασίες. 

� Ελέγχουν την αρτιότητα της 

εργασίας τους και επιδιορθώ-

νουν τυχόν σφάλµατα. 

� Καθαρίζουν και λειαί-
νουν τα σηµεία κοπής ή 
ένωσης των µετάλλων. 

� Λαµβάνουν όλα τα απα-
ραίτητα µέτρα ατοµικής 
προστασίας και διασφά-
λισης της υγιεινής και 
τηρούν τις απαιτούµενες 
διατάξεις για την προ-
στασία του περιβάλλο-
ντος και την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και 
του εξοπλισµού που χρη-
σιµοποιούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Πραγµατοποιούν οπτικό έλεγ-

χο του αυτοκινήτου για τη δι-

απίστωση των εµφανών βλα-

βών στο αµάξωµα. 

� Ελέγχουν µε τη βοήθεια συ-

σκευών ή άλλων µετρητικών 

συστηµάτων τις διαστάσεις 

του πλαισίου και των φερό-

ντων µερών του αµαξώµατος, 

τις συγκρίνουν µε τις αντί-

στοιχες που ορίζονται από τον 

κατασκευαστή του και απο-

φασίζουν για την επισκευή 

τους. 

� Προσδιορίζουν, καταγράφουν 

και εκτιµούν τις βλάβες και 

τις φθορές των επιµέρους µε-
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παθητικής ασφάλειας των 

αυτοκινήτων. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τις πιθανές βλάβες: 

� του πλαισίου και των φε-

ρόντων µερών του αµα-

ξώµατος, 

� των µη φερόντων µερών 

και των µηχανισµών τους, 

� των βασικών λειτουργι-

κών µερών του αυτοκινή-

του (π.χ. ψυγείο, ανεµι-

στήρας, φρένα, αναρτή-

σεις κ.ά.), 

� των συστηµάτων ενεργη-

τικής και παθητικής α-

σφάλειας. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Επιδιόρθωση αµαξώµατος 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τους τρόπους επισκευής για 

κάθε είδος πλαισίου. 

� Περιγράφουν: 

� τις σωστές διαδικασίες και 

τους τρόπους αποσυναρ-

µολόγησης των διαφόρων 

τµηµάτων του αµαξώµα-

τος, 

� τους τρόπους επισκευής 

µε ανάκτηση σχήµατος, 

µε θερµική ή χηµική συ-

γκόλληση, 

� τους τρόπους επιδιόρθω-

σης των πλαστικών µερών 

του αµαξώµατος, 

� τους τρόπους συναρµολό-

γησης των επί µέρους ε-

ξαρτηµάτων του αµαξώ-

µατος. 

� Αναφέρουν τα κύρια σηµεία 

του αµαξώµατος για τα οποία 

οι κατασκευαστές τους απαι-

τούν ακριβείς διαστάσεις, κα-

τονοµάζουν τις διαδικασίες 

και τα όργανα µε τις οποίες 

τις µετρούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρών και µηχανισµών του αµα-

ξώµατος και αποφασίζουν για 

την επισκευή ή την αντικατά-

στασή τους. 

� Αποφασίζουν για την αποσυ-

ναρµολόγηση των προς επι-

σκευή τµηµάτων ή την επιτό-

που επισκευή τους, καθώς και 

την αφαίρεση µηχανισµών και 

επενδύσεων που εµποδίζουν 

την πρόσβαση στις υπό επι-

σκευή περιοχές. 

� Επιθεωρούν και ελέγχουν µε-

τά το τέλος των εργασιών ε-

πισκευής τα τµήµατα και ε-

ξαρτήµατα επισκευάσθηκαν 

και ελέγχουν τα αποτελέσµα-

τα των εργασιών τους. 

 

 

� Πραγµατοποιούν εργασίες ε-

πισκευής πλαισίου ή αυτοφε-

ρόµενου αµαξώµατος µε ανά-

κτηση σχήµατος, επιδιόρθωση 

ραγισµένων ή αντικατάσταση 

τµηµάτων του. 

� Μετρούν µε ακρίβεια τις δια-

στάσεις του επισκευασµένου 

πλαισίου ή αυτοφερόµενου 

αµαξώµατος, τις συγκρίνουν 

µε εκείνες των σχεδίων ανα-

φοράς των κατασκευαστών 

και προβαίνουν, αν απαιτεί-

ται, στις απαραίτητες διορθώ-

σεις. 

� Πραγµατοποιούν επισκευές 

αυτοφερόµενων αµαξωµάτων 

µε αποµάκρυνση των κατε-

στραµµένων µερών του µε 

κοπή και τοποθέτηση και-

νούργιων κοµµατιών µε θερµή 

συγκόλληση. 

� Αποσυναρµολογούν τα φθαρ-

µένα µη φέροντα στοιχεία του 

αµαξώµατος (καπό, πόρτες, 

πορτ - µπαγκάζ, φτερά), τα 

αντικαθιστούν µε καινούργια 

ή τα επισκευάζουν (ανάκτηση 

µορφής και διαστάσεων µε 

τράβηγµα, σφυρηλάτηση, 

στοκάρισµα κ.ά.), τα επανα-

τοποθετούν, ελέγχουν και 

ρυθµίζουν τη συναρµογή και 

τη συνεργασία τους µε το υ-

πόλοιπο αµάξωµα. 

� Επισκευάζουν και αντικαθι-

στούν τα παρελκόµενα του 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Συντήρηση αµαξώµατος - αντι-

σκωρική προστασία 

� Κατονοµάζουν τα τµήµατα 

του αµαξώµατος που απαι-

τούν συντήρηση και αντισκω-

ρική προστασία. 

� Περιγράφουν τους τρόπους 

και τις διαδικασίες εργασιών 

αντισκωρικής προστασίας. 

� Αναφέρουν τα χρησιµοποιού-

µενα υλικά συσκευές και ερ-

γαλεία. 

 

αµαξώµατος (καθίσµατα, µη-

χανισµοί κλειδώµατος και πα-

ραθύρων, υαλοπίνακες, λά-

στιχα στεγανότητας κ.ά.). 

� Εκτελούν εργασίες αντικατά-

στασης των εσωτερικών επεν-

δύσεων, του παρµπρίζ, του 

οπίσθιου υαλοπίνακα κ.ά. µε 

χηµική συγκόλληση. 

� Αξιολογούν σε σχέση µε το 

κόστος αντικατάστασης και 

εκτελούν εργασίες επισκευής 

των πλαστικών µερών του 

αµαξώµατος. 

� Επιλέγουν για την εκτέ-

λεση των παραπάνω ερ-

γασιών τα κατάλληλα κα-

τά περίπτωση µηχανήµα-

τα, συσκευές, εργαλεία 

και υλικά, λαµβάνουν 

όλα τα απαραίτητα µέτρα 

ατοµικής προστασίας και 

διασφάλισης της υγιεινής 

και τηρούν τις απαιτού-

µενες διατάξεις για την 

προστασία του περιβάλ-

λοντος και την ασφάλεια 

των χώρων εργασίας και 

του εξοπλισµού που χρη-

σιµοποιούν. 

 

 

� Επιθεωρούν το αµάξωµα και 

εντοπίζουν τα σηµεία στα ο-

ποία παρατηρείται σκουριά 

(οξείδωση). 

� Αποµακρύνουν σκουριά από 

τα σηµεία που εντοπίζεται και 

αποµακρύνουν όλα τα ξένα 

σώµατα από τις συγκεκριµέ-

νες επιφάνειες. 

� Εκτελούν εργασίες αντισκω-

ρικής προστασίας µε αντι-

σκωρικά µίγµατα, στεγανο-

ποιητικά υλικά, βοηθητικά υ-

λικά συγκόλλησης και (ως ε-

ναλλακτική λύση για περιο-

χές, όπου ο καθαρισµός των 

επιφανειών είναι αδύνατος) 

µετατροπείς σκουριάς. 

� Λαµβάνουν κατά τη χρήση 

των υλικών τα απαραίτητα 

µέτρα για την αποφυγή ερεθι-

σµών στο δέρµα, τα µάτια και 

το αναπνευστικό σύστηµα. 
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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: 

Αµαξώµατα φορτηγών, λεωφο-

ρείων και ειδικών τύπων αυτο-

κινήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Προετοιµασία βαφής 
� Κατονοµάζουν, διακρίνουν, 

αναφέρουν τις ιδιότητες και 

τη χρήση των διαφόρων ειδών 

των χρησιµοποιούµενων στό-

κων, των λειαντικών δίσκων 

και των αναλώσιµων υλικών 

τριψίµατος, των κατηγοριών 

των ασταριών - σουρφασέρ. 

� Αναφέρουν τα χρησιµοποιού-

µενα εργαλεία και περιγρά-

 

 

 

 

 

� Μελετούν και αναγνωρίζουν 

το σχέδιο του αµαξώµατος ή 

του τµήµατος του αµαξώµα-

τος που πρόκειται να κατα-

σκευάσουν ή επισκευάσουν. 

� Κατασκευάζουν τα τµήµατα 

του σκελετού αµαξωµάτων, 

χρησιµοποιούν, διαστασιολο-

γούν και συνδέουν σύµφωνα 

µε το σχέδιο του αµαξώµατος 

µορφοδοκούς και ελάσµατα. 

� Χαράζουν πάνω στη λαµαρίνα 

ή στο υλικό κατασκευής του 

αµαξώµατος το κάθε κοµµάτι 

και το κόβουν. 

� Επιλέγουν και χειρίζονται τις 

κατάλληλες συσκευές και µη-

χανήµατα, επεξεργάζονται και 

προετοιµάζουν κατάλληλα τις 

επιφάνειες των κοµµατιών, 

διαµορφώνουν και συναρµο-

λογούν τα διάφορα κοµµάτια 

σε ένα ενιαίο σύνολο. 

� Επιλέγουν τις κατάλληλες µε-

θόδους, συσκευές και υλικά 

και συγκολλούν τα διάφορα 

τµήµατα για την ολοκλήρωση 

της κατασκευής του αµαξώ-

µατος. 

� Ελέγχουν µε τη βοήθεια συ-

σκευών (καλίµπρας ή άλλων 

µετρητικών συστηµάτων) τις 

διαστάσεις της κατασκευής 

του αµαξώµατος. 

 

 
� Επιθεωρούν οπτικά το αµά-

ξωµα για προβλήµατα και 

βλάβες. 

� Ελέγχουν την επιφάνεια του 

αµαξώµατος. 

� Επιδιορθώνουν τις όποιες α-

τέλειες στην επιφάνεια του 

αµαξώµατος. 

� Στοκάρουν, τρίβουν και λειαί-
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φουν τις τεχνικές και διαδικα-

σίες για τις εργασίες προετοι-

µασίας της βαφής (στοκάρι-

σµα - τρίψιµο - αστάρωµα)και 

κάλυψης (µασκάρισµα) των 

επιφανειών που δεν πρόκειται 

ή δεν πρέπει να βαφτούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Βαφή, επιδιόρθωση και συντή-

ρηση του χρώµατος 
� Κατηγοριοποιούν και αναφέ-

ρουν τα είδη των χρωµάτων 

ανάλογα µε τη σύσταση και 

τη χρήση τους. 

� Αναφέρουν τους χρησιµοποι-

ούµενους για κάθε κατηγορία 

χρώµατος κατάλληλους 

σκληρυντές και διαλύτες και 

περιγράφουν τη διαδικασία 

ανάµιξής τους για την προε-

τοιµασία του υλικού βαφής. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τα χρησιµοποιούµενα όργανα 

και µηχανήµατα (πιστόλια 

βαφής, αερογράφους, φούρ-

νους βαφής, συσκευές υπέρυ-

θρης ακτινοβολίας), τους τρό-

πους χρήσης και συντήρησής 

τους. 

� Περιγράφουν τις απαιτούµε-

νες κατά περίπτωση παραµέ-

τρους και διαδικασίες ανάλο-

γα µε το υλικό βαφής (ανάµι-

ξη υλικών, αραίωση, επιλογή 

µπεκ και πίεσης ψεκασµού), 

αριθµός επιστρώσεων και πά-

νουν την επιφάνεια του αµα-

ξώµατος. 

� Καθορίζουν και επανελέγχουν 

την επιφάνεια του αµαξώµα-

τος. 

� Εφαρµόζουν τις κατάλληλες 

τεχνικές µεθόδους για τη στε-

γανοποίηση και την αντιδια-

βρωτική προστασία του αµα-

ξώµατος. 

� Επικαλύπτουν τις προς βαφή 

επιφάνειες δηµιουργώντας 

υπόστρωµα βαφής µε το κα-

τάλληλο είδος ασταριού - 

σουρφασέρ ανάλογα µε το εί-

δος του τελικού υλικού (χρώ-

µατος) βαφής. 

� Μονώνουν την επιφάνεια του 

αµαξώµατος που δεν πρόκει-

ται να βαφτεί (µασκάρισµα 

αµαξώµατος). 

� Επιλέγουν για όλες τις παρα-

πάνω εργασίες τα κατάλληλα 

εργαλεία, συσκευές και υλικά  

� Χρησιµοποιούν σωστά τα ερ-

γαλεία και εφαρµόζουν τα εν-

δεδειγµένα µέτρα ασφάλειας 

υγιεινής και προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

 

 

� Αξιολογούν την έκταση της 

βαφής και αποφασίζουν για 

την ποσότητα των υλικών. 

� Χρησιµοποιούν τεχνικά εγ-

χειρίδια - κωδικούς χρωµά-

των. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα υλι-

κά και µεθόδους για τη βαφή 

του αµαξώµατος. 

� Επιλέγουν την απόχρωση του 

χρώµατος. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα ερ-

γαλεία και µηχανήµατα για 

την βαφή του αµαξώµατος. 

� Αναµιγνύουν τα υλικά βαφής. 

� Προετοιµάζουν και ρυθµίζουν 

τα εργαλεία και µηχανήµατα 

για τη βαφή του αµαξώµατος. 

� Χρησιµοποιούν τα εργαλεία 

και µηχανήµατα και εφαρµό-

ζουν τις απαιτούµενες επι-

στρώσεις του χρώµατος. 

� Τηρούν τους χρόνους εφαρ-

µογής των υλικών και εφαρ-

µόζουν τις διαδικασίες στε-

γνώµατος των υλικών βαφής. 
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χος φιλµ, χρόνος στεγνώµα-

τος). 

� Αναφέρουν τα πιθανά σφάλ-

µατα βαφής και τις αιτίες που 

τα προκαλούν, αναφέρουν τις 

απαιτούµενες ενέργειες και 

προφυλάξεις για την αποφυγή 

τους και τους τρόπους επι-

διόρθωσης. 

� Αναφέρουν τα απαιτούµενα 

µέσα ατοµικής προστασίας 

και τα µέτρα για την ασφά-

λεια και υγιεινή του χώρου 

εργασίας και τη διαχείριση 

των απόβλητων υλικών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Κοστολόγηση εργασιών 
� Αναφέρουν τις διαδικασίες 

κοστολόγησης και σύνταξης 

του αναλυτικού κοστολογίου 

κάθε έργου. 

� Επιθεωρούν την επιφάνεια 

βαφής του αµαξώµατος, ελέγ-

χουν το χρώµα και προσδιορί-

ζουν πιθανά τα προβλήµατα 

και αστοχίες. 

� Επιλέγουν τη µέθοδο επιδιόρ-

θωσης, χρησιµοποιούν τα κα-

τάλληλα εργαλεία και υλικά, 

επιδιορθώνουν τις βλάβες 

στην επιφάνεια βαφής. 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

τα κατάλληλα υλικά και εργα-

λεία συντήρησης του χρώµα-

τος. 

� Ελέγχουν το τελικό αποτέλε-

σµα της επιδιόρθωσης. 

� Εφαρµόζουν για όλες τις πα-

ραπάνω εργασίες τα µέτρα υ-

γιεινής και ασφάλειας και τις 

διατάξεις περιβαλλοντικής 

προστασίας και διαχείρισης 

αποβλήτων, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. 

� Καθαρίζουν και συντηρούν τα 

χρησιµοποιούµενα εργαλεία 

και τα µηχανήµατα. 

 

 

� Καταγράφουν αναλυτικά τις 

απαιτούµενες εργασίες, για 

την ολοκλήρωση ενός έργου, 

τους χρόνους (ώρες) του α-

παιτήθηκαν και τα υλικά που 

χρησιµοποιήθηκαν για την ε-

κτέλεσή τους. 

� Καταγράφουν το κόστος των 

υλικών, υπολογίζουν το κό-

στος εργασίας και συντάσ-

σουν το αναλυτικό κοστολό-

γιο του έργου. 

 

 


