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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. 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 κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία πραγµατοποιείται η πρα-

κτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη χρονική σειρά και διάρκεια καθώς και τον τόπο εκπαίδευσης 

στον οποίο θα υλοποιείται η κάθε δραστηριότητα. 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο Τεχνίτης Εργαλειοµηχανών είναι ένας ειδικευµένος τεχνίτης ικανός να εκτελεί αυτόνοµα, υπεύθυνα και 

εµπρόθεσµα εργασίες που απαιτούνται κατά την κατασκευή και επεξεργασία στοιχείων µηχανών και διαφό-

ρων αντικειµένων µε τη χρήση εργαλείων του εφαρµοστηρίου και κυρίως µε το χειρισµό διαφόρων εργαλει-

οµηχανών, είτε συµβατικών, είτε αριθµητικού ελέγχου - κυρίως τόρνου και φρέζας. 

Ο τεχνίτης εργαλειοµηχανών, µε βάση τις τεχνικές και γενικές οδηγίες, την ορθολογική χρησιµοποίηση των 

εργαλείων και των µηχανών, τους κανονισµούς και τις προδιαγραφές ασφαλείας: 
� εξασφαλίζει την τήρηση των επιµέρους και συνολικών προδιαγραφών και τεχνικών οδηγιών λειτουρ-

γίας και ασφαλείας των εργαλειοµηχανών, 

� επιλέγει και φροντίζει τον απαραίτητο εξοπλισµό σε συσκευές, όργανα, εργαλεία και υλικά για την 

επιτυχή απόδοση των εργαλειοµηχανών, 

� χρησιµοποιεί και εφαρµόζει συστηµατικά τα µέσα και µέτρα ατοµικής προστασίας και υγιεινής που 

επιβάλλει η ισχύουσα νοµοθεσία, 

� εκτελεί σύµφωνα µε τα σχέδια και τις γενικές ή/και ειδικές τεχνικές οδηγίες τις εργασίες που απαι-

τούνται κατά περίπτωση για τη διαµόρφωση των προς κατεργασία αντικειµένων, 

� συµµετέχει στην κοστολόγηση των εργασιών που εκτελεί. 

Ο τεχνίτης εργαλειοµηχανών: 

� έχει γνώσεις: 

� των βασικών στοιχείων τεχνολογίας υλικών (είδη, τυποποίηση, θερµικές κατεργασίες και χρήσεις 

µετάλλων και πλαστικών), 

� µηχανολογικού σχεδίου (όψεις, τοµές, διαστάσεις, ανοχές, σύµβολα) µεµονωµένων κοµµατιών 

και συναρµολογούµενων συνόλων, 

� µηχανολογίας και µηχανουργικής τεχνολογίας (στοιχεία µηχανών, εργαλεία, όργανα, συσκευές 

και µηχανήµατα για εργασίες εφαρµοστηρίου), 

� µετρολογίας και ποιοτικού ελέγχου (µετρητικά όργανα µηκών, µορφής και ποιότητας επιφανεί-

ας), 

� ηλεκτρολογίας (ηλεκτρικά κυκλώµατα, όργανα µέτρησης, κινητήρες, αυτοµατισµοί), 

� ευκλείδειας και αναλυτικής γεωµετρίας και τριγωνοµετρίας, 

� χειρισµού Η/Υ (ιδιαίτερα ορολογίας και προγραµµάτων προσοµοίωσης και σχεδίασης), και στο 

βαθµό που είναι απαραίτητες για τη σύνταξη των προγραµµάτων ψηφιακής καθοδήγησης, των 

εργσαλειοµηχανών, γεωµετρίας και τριγωνοµετρίας, 

� αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο κατανόησης τεχνικών κειµένων (ιδιαίτερα ορολογίας 

Η/Υ και προγραµµάτων προσοµοίωσης), 

� και κατέχει πλήρεις γνώσεις: 

� εκπόνησης προγραµµάτων ψηφιακής καθοδήγησης εργαλειοµηχανών CNC, 

� της δοµής (βασικά µέρη, µετάδοση κίνησης, αισθητήρες, κινητήρες), 

� της λειτουργίας (είδη κατεργασιών, συνθήκες κοπής, εργαλεία, συγκράτηση τεµαχίων, απόβλητα, 

υγρά κοπής), 

� του χειρισµού και της συντήρησης, 

συµβατικών και ψηφιακής καθοδήγησης εργαλειοµηχανών. 

Ο τεχνίτης εργαλειοµηχανών µπορεί να εργασθεί: 
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� σε βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής µεταλλικών αντικειµένων, 

� σε τεχνικές εταιρείες µηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων, 

� ως τεχνίτης συντήρησης και επισκευής µηχανολογικού εξοπλισµού, 

� ως αυτοαπασχολούµενος µηχανουργός ,ως τεχνίτης µεταλλικών κατασκευών. 
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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: 

Μηχανουργικά Υλικά και βασι-

κές µηχανουργικές κατεργασίες 
� Κατονοµάζουν τα κυριότερα 

µηχανουργικά υλικά (µέταλλα 

και κράµατα) και αναφέρουν 

τις φυσικές, χηµικές, µηχανι-

κές και τεχνολογικές (ως προς 

την συµπεριφορά τους στις 

διάφορες κατεργασίες) τους 

ιδιότητες. 

� Κατονοµάζουν, ταξινοµούν 

και αναγνωρίζουν τις µορφές 

των µηχανουργικών υλικών 

που συναντούνται στο εµπό-

ριο (λαµαρίνες, ράβδοι, µορ-

φοδοκοί κ.ά.). 

� Κατονοµάζουν, ταξινοµούν 

και αναγνωρίζουν τα διάφορα 

τυποποιηµένα στοιχεία µηχα-

νών και εξηγούν τη χρηστικό-

τητα τους. 

� Κατονοµάζουν, ταξινοµούν 

περιγράφουν και αναφέρουν 

τις χρήσεις των διάφορων ερ-

γαλείων χειρός, µηχανηµάτων 

και συσκευών για απλές ερ-

γασίες κοπής και διαµόρφω-

σης µετάλλων εν ψυχρώ. 

� Κατονοµάζουν τις µηχανικές 

µεθόδους σύνδεσης µεταλλι-

κών κοµµατιών, αναφέρουν 

τις χρησιµοποιούµενες - κατά 

περίπτωση - συσκευές, εργα-

λεία και υλικά και περιγρά-

φουν τη διαδικασία εκτέλεσής 

τους. 

 

 

� Αναφέρουν τα µέτρα ασφα-

λείας και τα µέσα ατοµικής 

προστασίας που πρέπει να 

λαµβάνονται κατά την εκτέ-

λεση των παραπάνω µηχα-

νουργικών εργασιών. 

� Αναφέρουν και κατατάσσουν 

τα διάφορα όργανα µέτρησης 

µηκών, γωνιών και ελέγχου 

µορφής, ανοχών και ποιότη-

τας επιφανείας. 

 

 

 

 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

τα κατάλληλα κατά περίπτω-

ση εργαλεία χειρός και εκτε-

λούν απλές εργασίες: 

� αφαίρεσης υλικού και κο-

πής (µε κοπίδια, κόφτες, 

πριόνια και ψαλίδια), 

� διάτρησης (µε τρυπάνια 

και γλύφανα), 

� διαµόρφωσης επιφανειών 

(µε σφυριά, λίµες και ξύ-

στρες), 

� εσωτερικής και εξωτερι-

κής σπειροτόµησης (µε 

κολαούζα και φιλιέρες 

αντίστοιχα), 

� σύνδεσης (µε κοχλίες και 

ήλους). 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

τα κατάλληλα κατά περίπτω-

ση εργαλεία και µηχανήµατα 

και εκτελούν εργασίες: 

� κοπής (µε µηχανικά και 

ηλεκτρικά ψαλίδια), 

� διάτρησης (µε ηλεκτρικό 

φορητό δράπανο), 

� κάµψης (µε στράντζα, κύ-

λινδρο και κορδονιέρα). 

� Χρησιµοποιούν τα όργανα µε-

τρήσεων και ελέγχου και αξι-

ολογούν την ποιότητα των 

κατασκευών τους. 

� Λαµβάνουν όλα τα µέτρα που 

αφορούν στην ατοµικής τους 

προστασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Οργανώνουν σωστά και δια-

µορφώνουν εργονοµικά τους 

χώρος εργασίας τους. 

� Εργάζονται αυτόνοµα σε ερ-

γασίες κατασκευών απλών 

µηχανισµών και εξαρτηµάτων 

και στοιχείων µηχανών, ανα-

λαµβάνοντας την ευθύνη για 

την έγκαιρη και αξιόπιστη 

ολοκλήρωση των εργασιών 

που αναλαµβάνουν. 

� Συνεργάζονται αρµονικά µε 

τους τεχνικούς ανώτερης 

βαθµίδας, καθώς και µε τους 

συναδέλφους τους, λειτουρ-

γώντας ως µέλη οµάδας. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Εργασίες διάτρησης - χρήση 

δραπάνου 
� Κατονοµάζουν και διακρίνουν 

τα είδη των δραπάνων, περι-

γράφουν την κατασκευαστική 

τους διαµόρφωση και τη λει-

τουργία τους. 

� Ορίζουν τα χαρακτηριστικά 

στοιχεία της κατεργασίας (τα-

χύτητα κοπής και πρόωση). 

� Αναφέρουν τα είδη, τα χαρα-

κτηριστικά στοιχεία, τα υλικά 

κατασκευής και την τυποποί-

ηση των τρυπανιών. 

� Περιγράφουν τη διαδικασία 

διάτρησης και αναφέρουν 

τους βασικούς κανόνες για 

την ορθή εκτέλεσή της. 

� Αναφέρουν τα απαιτούµενα 

µέτρα ασφαλείας και τα µέσα 

ατοµικής προστασίας. 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Χρήση συµβατικού τόρνου 

� Απαριθµούν και διακρίνουν 

τις διάφορες κατηγορίες τόρ-

νων, ανάλογα µε την κατα-

σκευαστική τους διαµόρφω-

ση, και περιγράφουν τη βασι-

κή τους δοµή. 

� Κατονοµάζουν τα επιµέρους 

κύρια δοµικά τους στοιχεία, 

αναφέρουν τη χρηστικότητά 

τους και περιγράφουν τη συ-

γκρότηση και τη λειτουργία 

τους. 

� Αναφέρουν τις συσκευές συ-

γκράτησης των προς κατερ-

γασία κοµµατιών και τους 

τρόπους συγκράτησής τους, 

ανάλογα µε το µέγεθός τους 

και την προς εκτέλεση κατερ-

γασία. 

� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τους τρόπους συγκρά-

τησης των εργαλείων κοπής 

και της πλάκας συγκράτησης 

στον εργαλειοδέτη και τη θέ-

ση τους ως προς τον άξονα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αναγνωρίζουν τα χαρακτηρι-

στικά στοιχεία των τρυπανιών 

από τους καταλόγους των κα-

τασκευαστών και τη σήµανσή 

τους στο σώµα τους. 

� Επιλέγουν ανάλογα µε τις α-

παιτήσεις της κατεργασίας και 

του κατεργαζόµενου κοµµα-

τιού και ορίζουν τα χαρακτη-

ριστικά στοιχεία της κατεργα-

σίας(ταχύτητα κοπής , πρόω-

ση και ψυκτικό µέσο). 

� Ρυθµίζουν τις συσκευές συ-

γκράτησης τεµαχίου και τρυ-

πανιού και την παροχή ψυκτι-

κού υγρού (όταν απαιτείται). 

� Εκτελούν την προγραµµατι-

σµένη εργασία, λαµβάνοντας 

όλα τα απαραίτητα µέτρα α-

σφάλειας και ατοµικής προ-

στασίας. 

 

 
� ∆ιαβάζουν και κατανοούν το 

σχέδιο του αντικειµένου που 

πρόκειται να κατασκευασθεί 

και, ανάλογα µε την τελική 

του µορφή, το υλικό του και 

την επιθυµητή ποιότητα επι-

φανείας, αποφασίζουν για τον 

προγραµµατισµό και τις φά-

σεις κατεργασίας για την ολο-

κλήρωση της κατασκευής του. 

� Επιλέγουν κατά περίπτωση τα 

κατάλληλα κοπτικά εργαλεία 

και τον τρόπο και τη θέση συ-

γκράτησής τους στον εργα-

λειοδέτη. 

� Επιλέγουν κατά περίπτωση 

τον τρόπο και τις συσκευές 

συγκράτησης του τεµαχίου 

στον τόρνο. 

� Επιλέγουν το βάθος κοπής και 

ρυθµίζουν τις παραµέτρους 

κατεργασίας στο κιβώτιο (τα-

χύτητα κοπής, πρόωση). 

� Εκτελούν εργασίες: 

� τόρνευσης εξωτερικών 

Σηµείωση: Για τη χρήση οργάνων ελέγχου ανοχών και ποιότητας επι-

φανείας οι καταρτιζόµενοι να ενηµερώνονται αναλυτικά κατά την εξά-

σκησή τους σε κατεργασίες µε εργαλειοµηχανές σε κατασκευές που α-

παιτούν τέτοιους ελέγχους. 
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του τεµαχίου και αναφέρουν 

τις παραµέτρους που τους 

προσδιορίζουν σχετικά µε την 

ασφάλεια του εργαλείου, το 

είδος και την επιθυµητή ακρί-

βεια κατεργασίας. 

� Κατονοµάζουν τα είδη των 

κοπτικών εργαλείων, αναφέ-

ρουν τις επιθυµητές ιδιότητές 

και τα υλικά κατασκευής 

τους, τις µορφές και τη γεω-

µετρία τους, αναφέρουν τις 

παραµέτρους επιλογής τους 

και τους παράγοντες που επι-

δρούν στη διάρκεια ζωής 

τους. 

� Κατονοµάζουν τα χαρακτηρι-

στικά στοιχεία της κατεργα-

σίας (ταχύτητα κοπής, πρόω-

ση και βάθος κοπής). 

� Αναφέρουν για κάθε είδος 

εργασίας* 

� τα κατάλληλα εργαλεία 

κοπής, 

� τον τρόπο πρόσδεσης των 

εργαλείων και κοµµατιών, 

� τις απαιτούµενες ιδιοσυ-

σκευές, 

� τις απαιτούµενες ρυθµί-

σεις στον τόρνο (ταχύτητα 

κοπής, πρόωση, θέσεις 

κεντροφορέα και εργαλει-

οφορείου, κίνηση κοχλία 

σπειρωµάτων κ.ά.), 

και περιγράφουν τις διαδικα-

σίες και τα στάδια κατεργασί-

ας. 

και εσωτερικών κυλινδρι-

κών επιφανειών, 

� τόρνευσης κωνικών επι-

φανειών, 

� τόρνευσης επιπέδων επι-

φανειών (εγκάρσια τόρ-

νευση), 

� διάνοιξης οπών µικρού ή 

µεγάλου βάθους, 

� κατεργασίας επιφανειών 

µορφής, 

� έκκεντρης τόρνευσης (έκ-

κεντρα, στροφαλοφόροι 

άξονες κ.ά.), 

� κοπής εξωτερικών και 

εσωτερικών σπειρωµά-

των, 

� κατεργασίας εξωτερικών 

και εσωτερικών επιφα-

νειών, 

� περιέλιξης ελατηρίων, δι-

αµόρφωσης ρικνωµάτων 

κ.ά. 

� Ελέγχουν σε κάθε φάση κα-

τεργασίας τις διαστάσεις των 

τεµαχίων (χρήση µετρητικού 

κανόνα, παχυµέτρου και µοι-

ρογνωµόνιου). 

� Λαµβάνουν όλα τα µέτρα α-

τοµικής προστασίας και ε-

φαρµόζουν όλους τους απαι-

τούµενους κανόνες ασφαλείας 

πριν, κατά τη διάρκεια και µε-

τά την εκτέλεση των προ-

γραµµατισµένων εργασιών. 

 

*Αν και αρκετές από τις αναφερόµενες κατεργασίες αφορούν σε γνωστικά αντι-

κείµενα τα οποία διδάσκονται στους µαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής 

τους στο δεύτερο έτος σπουδών, θεωρείται απαραίτητο να εξασκηθούν οι µαθη-

τευόµενοι στο πρώτο έτος της πρακτικής άσκησής τους, δεδοµένου ότι ο χρόνος 

που µπορεί να διατεθεί για τις συγκεκριµένες δραστηριότητες – σε σύγκριση µε 

τις υπόλοιπες είναι ικανοποιητικά αρκετός. 
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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: 

Χρήση συµβατικών φρεζοµηχα-

νών - απλές εργασίες φρεζαρί-

σµατος 

� Απαριθµούν και διακρίνουν 

τις διάφορες κατηγορίες φρε-

ζοµηχανών, ανάλογα µε την 

κατασκευαστική τους δια-

µόρφωση, και περιγράφουν τη 

βασική τους δοµή. 

� Κατονοµάζουν τα επιµέρους 

κύρια δοµικά τους στοιχεία, 

αναφέρουν τη χρηστικότητά 

τους και περιγράφουν τη συ-

γκρότηση και τη λειτουργία 

τους. 

� Αναφέρουν τις συσκευές συ-

γκράτησης των προς κατερ-

γασία κοµµατιών και τους 

τρόπους συγκράτησής τους, 

ανάλογα µε το µέγεθός τους 

και την προς εκτέλεση κατερ-

γασία. 

� Κατονοµάζουν τα είδη των 

κοπτικών εργαλείων, αναφέ-

ρουν τις επιθυµητές ιδιότητές 

και τα υλικά κατασκευής 

τους, τις µορφές και τη γεω-

µετρία τους, αναφέρουν τις 

παραµέτρους επιλογής τους 

και τους παράγοντες που επι-

δρούν στη διάρκεια ζωής 

τους. 

� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τους τρόπους συγκρά-

τησης των εργαλείων κοπής 

κατευθείαν στην κεφαλή της 

ατράκτου ή σε εργαλειοφό-

ρους άξονες µικρού ή µεγά-

λου µήκους και των εργαλει-

οφόρων αξόνων στην κύρια 

άτρακτο της φρεζοµηχανής 

και αναφέρουν τις παραµέ-

τρους που τους προσδιορίζουν 

σχετικά µε την ασφάλεια του 

εργαλείου, το είδος και την 

επιθυµητή ακρίβεια κατεργα-

σίας. 

� Κατονοµάζουν τους τρόπους 

 

 

 

 

 

� ∆ιαβάζουν και κατανοούν το 

σχέδιο του αντικειµένου που 

πρόκειται να κατασκευασθεί 

και ανάλογα µε την τελική 

του µορφή, το υλικό του και 

την επιθυµητή ποιότητα επι-

φανείας αποφασίζουν για τον 

προγραµµατισµό και τις φά-

σεις κατεργασίας για την ολο-

κλήρωση της κατασκευής του. 

� Επιλέγουν κατά περίπτωση: 

� την κατάλληλη φρεζοµη-

χανή, 

� τα κατάλληλα κοπτικά 

εργαλεία και συγκεκριµέ-

να τον τύπο (Ν, Η, W) 

ανάλογα µε τη σκληρότη-

τα του κατεργαζόµενου 

υλικού, τη µορφή τους 

ανάλογα µε το είδος της 

κατεργασίας που πρόκει-

ται να εκτελεστεί και τις 

γωνίες κοπής του, ανάλο-

γα µε τη µορφή και το υ-

λικό του κοπτικού εργα-

λείου και το υλικό του 

κατεργαζόµενου κοµµα-

τιού. 

� τον τρόπο συγκράτησης 

του κοπτήρα (κατευθείαν 

στην κεφαλή της ατρά-

κτου ή σε εργαλειοφόρους 

άξονες µικρού ή µεγάλου 

µήκους) και των εργαλει-

οφόρων αξόνων στην κύ-

ρια άτρακτο, µε κριτήρια 

τη µορφή του κοπτήρα, τη 

µέθοδο φρεζαρίσµατος 

και τις δυνάµεις κοπής 

που αναπτύσσονται κατά 

την κατεργασία. 

� τον τρόπο και τις συ-

σκευές συγκράτησης του 

τεµαχίου στο τραπέζι (απ’ 

ευθείας ή µέσω κατάλλη-

 

� Αντιµετωπίζουν τα προβλή-

µατα τα οποία ενδέχεται να 

παρουσιασθούν κατά την ε-

κτέλεση των εργασιών τους 

και τα επιλύουν, είτε µόνοι 

τους, είτε ζητώντας την κα-

τάλληλη βοήθεια από τρίτους, 

ανάλογα µε την περίπτωση. 

� Προγραµµατίζουν τις εργασί-

ες τους και τις εκτελούν έ-

γκαιρα και υπεύθυνα. 

� Αξιολογούν τα τεχνικά χαρα-

κτηριστικά του εξοπλισµού 

της ειδικότητας τους. 

� Παρακολουθούν τις εξελίξεις 

και ενηµερώνονται για τις 

καινοτοµίες στους τοµείς και 

στα θέµατα της ειδικότητας 

τους. 
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συγκράτησης των κατεργαζό-

µενων κοµµατιών απευθείας 

στο τραπέζι της φρεζοµηχα-

νής ή µέσω κατάλληλων ιδιο-

κατασκευών, σε περιπτώσεις 

κατεργασίας ειδικών απαιτή-

σεων. 

� Αναφέρουν τη σκοπιµότητα 

των διαιρετών, κατονοµάζουν 

τα είδη τους για απλή (άµεση 

και έµµεση) και διαφορική 

διαίρεση, περιγράφουν την 

κατασκευαστική τους δια-

µόρφωση και τις απαιτούµε-

νες (κατά περίπτωση) ρυθµί-

σεις τους. 

� Κατονοµάζουν τα χαρακτηρι-

στικά στοιχεία της κατεργα-

σίας (ταχύτητα κοπής, πρόω-

ση και βάθος κοπής) και τους 

παράγοντες επιλογής τους. 

� Αναφέρουν για κάθε είδος ερ-

γασίας: 

� τα κατάλληλα εργαλεία 

κοπής, 

� τον τρόπο πρόσδεσης των 

εργαλείων και κοµµατιών, 

� τις απαιτούµενες ρυθµί-

σεις των παραµέτρων κο-

πής (επιλογή ταχύτητας 

περιστροφής κύριας α-

τράκτου, ταχύτητας πρό-

ωσης, υγρού ψύξης), 

και περιγράφουν τις διαδικα-

σίες και τα στάδια κατεργασί-

ας. 

� Αναφέρουν τις ενέργειες και 

τα µέτρα που πρέπει να λαµ-

βάνονται για την ατοµική τους 

προστασία, την ασφάλεια των 

κοπτικών εργαλείων αλλά και 

της ίδιας της φρεζοµηχανής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λων ιδιοσυσκευών για κα-

τεργασίες ειδικών απαι-

τήσεων). 

� τις παραµέτρους κοπής 

(ταχύτητα κοπής, πρόωση 

και βάθος κοπής) σε συ-

νάρτηση µε το υλικό του 

κοπτήρα, το υλικό του 

κατεργαζόµενου κοµµα-

τιού και την επιθυµητή 

ποιότητα επιφανείας, και 

ρυθµίζουν τις στροφές της 

κύριας ατράκτου και του 

µηχανισµού προώσεων 

κ.ά. 

� Εκτελούν (και µε χρήση διαι-

ρετών, όπου απαιτείται) κα-

τεργασίες: 

� διαµόρφωσης επίπεδων 

και καµπύλων επιφα-

νειών, 

� κατασκευής αυλακώσεων 

(ευθύγραµµων σε επίπε-

δες ή κυλινδρικές επιφά-

νειες και ελικοειδών σε 

κυλινδρικές επιφάνειες), 

� κατασκευής σπειρωµάτων 

διαφόρων µορφών µε µια 

ή περισσότερες αρχές, 

� διαµόρφωσης κανονικών 

πολυγωνικών µορφών, 

� περιφερειακής διαίρεσης 

εξαρτηµάτων σε ίσα µέρη, 

� κατασκευής οδοντωτών 

κανόνων, 

� κοπής δοντιών σε οδοντο-

τροχούς µε ευθύγραµµα ή 

ελικοειδή δόντια. 

� Ελέγχουν σε κάθε φάση κα-

τεργασίας τις διαστάσεις των 

τεµαχίων. 

� Λαµβάνουν όλα τα µέτρα α-

τοµικής προστασίας και ε-

φαρµόζουν όλους τους απαι-

τούµενους κανόνες ασφαλείας 

πριν, κατά τη διάρκεια και µε-

τά την εκτέλεση των προ-

γραµµατισµένων εργασιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι µαθητευόµενοι θα πρέπει να καταρτισθούν σε φρεζοµηχανές σε όλα τα είδη των κατερ-

γασιών που αναφέρονται παραπάνω, µε την εκτέλεση απλών για κάθε περίπτωση εργασιών. 

 Και τα τρία βασικά είδη γραναζοκοπτών και τα φρεζοδράπανα είναι ειδικευµένα και ακρι-

βά µηχανήµατα και πιθανώς να µην αποτελούν µέρος του εξοπλισµού πολλών επιχειρήσεων 

στις οποίες θα ασκηθούν οι µαθητές. Πέραν τούτου οι εργαλειοµηχανές αυτές απαιτούν 

πολλές ρυθµίσεις και πολλές µεταδόσεις κινήσεων και ο χειρισµός τους γίνεται από εξειδι-

κευµένο προσωπικό και σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών τους. 

Για τους λόγους αυτούς και σε όσους χώρους υπάρχουν τέτοιες εργαλειοµηχανές, οι µαθη-

τευόµενοι θα ενηµερώνονται για τη χρήση τους και θα συµµετέχουν σε βοηθητικές εργασίες 

στις κατεργασίες που πραγµατοποιούνται σ’ αυτές, υπό την αυστηρή επίβλεψη των χειρι-

στών τους. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Χρήση λειαντικών µηχανών - 

εργασίες λείανσης 
� Απαριθµούν και διακρίνουν 

τις διάφορες µηχανές και µη-

χανήµατα λείανσης, αναφέ-

ρουν τη χρήση τους και περι-

γράφουν τη λειτουργία τους. 

� Αναφέρουν τα είδη λειαντι-

κών µέσων (τροχών και κον-

δυλίων), και αναγνωρίζουν τα 

κατασκευαστικά και λειτουρ-

γικά χαρακτηριστικά τους από 

την πινακίδα της συσκευασία 

µε την οποία φέρονται στο 

εµπόριο. 

� Αναφέρουν τις πιθανές φθο-

ρές των λειαντικών τροχών 

µετά τη χρήση τους και, αν 

χρειασθεί, τους τρόπους ανα-

γέννησης (ανανέωσης) και 

αποκατάστασης της γεωµε-

τρίας τους. 

� Αναφέρουν τους τρόπους 

πρόσδεσης των λειαντικών 

τροχών στον άξονα της µηχα-

νής και τους τρόπους ζυγο-

στάθµισης σε κάθε επανατο-

ποθέτησής τους. 

� Αναφέρουν τα χαρακτηριστι-

κά στοιχεία της κατεργασίας 

λείανσης και τους παράγοντες 

που καθορίζουν τη σωστή ε-

πιλογή τους. 

� Περιγράφουν τις ακολουθού-

µενες για κάθε εργασία λείαν-

σης διαδικασίες και στάδια 

κατεργασίας. 

� Αναφέρουν τα µέσα και µέτρα 

ατοµικής προστασίας και α-

σφαλούς χρήσης των λειαντι-

κών µηχανηµάτων και µέσων 

λείανσης. 

  

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Κατεργασίες σε εργαλειοµηχα-

νές αριθµητικού ελέγχου 
� Αναφέρουν τις αρχές του α-

ριθµητικού ελέγχου και τα πε-

δία χρήσης των CNC εργα-

λειοµηχανών. 

 

 

 

 

� Επιλέγουν κατά περίπτωση το 

κατάλληλο λειαντικό µηχάνη-

µα και λειαντικό µέσο (τροχό, 

κονδύλι). 

� Ελέγχουν την ποιότητα του 

λειαντικού τροχού πριν από 

κάθε κατεργασία. 

� Εφαρµόζουν τεχνικές αναγέν-

νησης (και σε ορισµένες περι-

πτώσεις τόρνευσης) του τρο-

χού και τον επαναχρησιµο-

ποιούν. 

� Στερεώνουν τον τροχό στον 

άξονα του µηχανήµατος και 

πραγµατοποιούν ελέγχους 

στατικής και δυναµικής ζυγο-

στάθµισής του. 

� Επιλέγουν σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του κατασκευαστή 

της µηχανής το υγρό ψύξης σε 

περιπτώσεις υγρής κοπής. 

� Επιλέγουν µε τη χρήση σχετι-

κών πινάκων σε συνάρτηση µε 

το είδος της λείανσης και το 

κατεργαζόµενο υλικό, τα χαρα-

κτηριστικά της λείανσης: 

� την περιφερειακή ταχύτη-

τα του λειαντικού τροχού 

(ταχύτητα κοπής) και το 

βάθος λείανσης, 

� την περιφερειακή ταχύτη-

τα του κατεργαζόµενου 

κοµµατιού και την πλευ-

ρική πρόωση του τροχού 

σε κατεργασίες κυλινδρι-

κής λείανσης. 

� Εκτελούν εργασίες: 

� λείανσης επιπέδων επιφα-

νειών, 

� λείανσης εξωτερικών και 

εσωτερικών κυλινδρικών 

επιφανειών, 

� άκεντρης λείανσης. 

� Λαµβάνουν τα απαραίτητα 

µέτρα για την ατοµική τους 

προστασία και την ασφαλή 

χρήση των λειαντικών µηχα-

νηµάτων και µέσων λείανσης. 

 

� Εκπονούν προγράµµατα ψη-

φιακής καθοδήγησης για την 

κατεργασία κοµµατιών (µε 

τόρνευση ή φρεζάρισµα) και 



ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 

10 

� Περιγράφουν τη βασική δοµή 

µιας CNC εργαλειοµηχανής, 

και τα συστήµατα αυτοµατι-

σµών της. 

� Αναφέρουν τους άξονες κα-

τεργασίας, τα βασικά στοιχεία 

αυτοµάτου ελέγχου και τους 

τύπους ελέγχων θέσης και πα-

ρεµβολών. 

� Αναφέρουν τις βασικές εργα-

σίες συντήρησης στις θέσεις 

που συνιστούν οι κατασκευα-

στές τους. 

� Περιγράφουν τη δοµή ενός 

προγράµµατος και τον τρόπο 

σύνταξης των εντολών, τον 

προγραµµατισµό µε κύκλους 

κατεργασίας και υποπρο-

γράµµατα. 

� Αναφέρουν τις βασικές εντο-

λές: 

� κίνησης του κοπτικού ερ-

γαλείου, 

� λειτουργίας, 

� επιλογής αξόνων, 

� ορισµού συστήµατος συ-

ντεταγµένων και µονάδων 

µέτρησης, 

� συνθηκών κατεργασίας 

(ταχύτητας πρόωσης και 

κοπής), 

� αντιστάθµισης των κοπτι-

κών εργαλείων, 

� µετατοπίσεων, προσαρµο-

γής και καθορισµού µηδε-

νικών σηµείων, 

� κύκλων κατεργασιών κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

συγκεκριµένα: 

� διαβάζουν και κατανοούν 

το µηχανολογικό σχέδιο 

του κοµµατιού και τους 

συµβολισµούς που ανα-

γράφονται σ’ αυτό (ανο-

χές διαστάσεων, ποιότητα 

επιφανείας), 

� επιλέγουν τις κατάλληλες 

εργαλειοµηχανές και 

προσδιορίζουν τις φάσεις 

κατεργασίας του, 

� επιλέγουν, ελέγχουν και 

ρυθµίζουν τα απαραίτητα 

εργαλεία, εργαλειοφορεία 

και ιδιοσυσκευές συγκρά-

τησης του κοµµατιού για 

όλες τις φάσεις κατεργα-

σίας του, 

� προσδιορίζουν τα ελε-

γκτικά µέσα και τις διαδι-

κασίες ελέγχου, 

� επιλέγουν το σηµείο ανα-

φοράς του κοµµατιού 

(αρχή του συστήµατος 

συντεταγµένων), των ερ-

γαλείων και ιδιοσυσκευών 

συγκράτησης, 

� προσδιορίζουν τις συντε-

ταγµένες των χαρακτηρι-

στικών σηµείων της ό-

δευσης και των γεωµετρι-

κών κινήσεων των εργα-

λείων, 

� προσδιορίζουν τις συνθή-

κες κοπής (ταχύτητες κο-

πής και προώσεις), 

� επιλέγουν το υγρό κοπής 

και τις συνθήκες κοπής 

(ταχύτητες κοπής, προώ-

σεις κ.λπ.), 

� οργανώνουν την παραγω-

γική διαδικασία (τροφο-

δοσία, προσδιορισµός εν-

διάµεσων ελέγχων, αλλα-

γές εργαλείων, ελαχιστο-

ποίηση χρόνων κ.ά.). 

� Συντάσσουν το πρόγραµµα 

ψηφιακής καθοδήγησης σε 

κώδικα κατανοητό από την 

εργαλειοµηχανή. 

� Πραγµατοποιούν δοκιµαστική 

εκτέλεση του προγράµµατος 

ψηφιακής καθοδήγησης για 

την κατεργασία κοµµατιού 

στην οθόνη Η/Υ (προσοµοίω-

ση της κατεργασίας). 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Κοπή και συγκόλληση µετάλ-

λων 

� Αναφέρουν τις χρησιµοποι-

ούµενες συσκευές και µηχα-

νές, τα υλικά και µέσα και πε-

ριγράφουν τις κατά περίπτω-

ση διαδικασίες εκτέλεσης ερ-

γασιών κοπής µετάλλων µε: 

� φλόγα οξυγόνου - ασετι-

λίνης, 

� ηλεκτρικό τόξο ή τόξο 

πλάσµατος, 

� ηλεκτρικό τόξο άνθρακα 

υπό πίεση αέρα. 

� Κατονοµάζουν τα είδη και τις 

µεθόδους συγκολλήσεων. 

� Κατονοµάζουν τα χρησιµο-

� ∆ιορθώνουν την εκτέλεση του 

προγράµµατος στον προσο-

µοιωτή. 

� Προετοιµάζουν την εργαλειο-

µηχανή για την κατεργασία. 

� Μεταφέρουν το πρόγραµµα 

στη µηχανή (πληκτρολόγηση 

προγράµµατος ή µεταφορά 

του από περιφερειακή συ-

σκευή). 

� Ρυθµίζουν τα εργαλεία και τις 

ιδιοσυσκευές. 

� Εισάγουν τα δεδοµένα των 

εργαλείων στην καθοδήγηση 

της µηχανής. 

� Ρυθµίζουν το σύστηµα συντε-

ταγµένων (µηδενικό σηµείο 

κοµµατιού). 

� Εκτελούν δοκιµαστική πορεία 

για προσδιορισµό πιθανών 

σφαλµάτων. 

� ∆ιορθώνουν πιθανά λάθη 

στον κώδικα ψηφιακής καθο-

δήγησης και στις υπόλοιπες 

επιλογές. 

� Πραγµατοποιούν την τελική 

κατεργασία του τεµαχίου (πα-

ρακολούθηση, εκτέλεση ενδι-

αµέσων ελέγχων, ενδεχόµενες 

διορθωτικές επεµβάσεις, τελι-

κός έλεγχος). 

� Επιθεωρούν την εργαλειοµη-

χανή πριν και µετά το τέλος 

της λειτουργίας της για διαπί-

στωση πιθανών βλαβών και 

δυσλειτουργιών. 

� Εκτελούν βασικές εργασίες 

συντήρησης, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες των τεχνικών εγχειρι-

δίων των κατασκευαστών. 

 

 

 

� Επιλέγουν την κατάλληλη κα-

τά περίπτωση µέθοδο κοπής 

και εκτελούν µε ακρίβεια τη 

συγκεκριµένη εργασία. 

� Εφαρµόζουν την κατάλληλη 

κατά περίπτωση µέθοδο συ-

γκόλλησης, επιλέγοντας σω-

στά τις παραµέτρους συγκόλ-

λησης. 

� Επιλέγουν τα απαιτούµενα για 

κάθε µέθοδο υλικά, µέσα, µη-

χανήµατα και συσκευές. 

� ∆ιαµορφώνουν τις προς συ-

γκόλληση ακµές των µετάλ-
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ποιούµενα εργαλεία, τα υλικά 

συγκόλλησης και τα υλικά 

καθαρισµού, περιγράφουν τη 

διαδικασία εκτέλεσης µαλα-

κών συγκολλήσεων και ανα-

φέρουν τις εφαρµογές τους. 

� Περιγράφουν τις συσκευές, τα 

εξαρτήµατα και τα εργαλεία 

των οξυγονοκολλήσεων και 

τους βασικούς κανόνες και 

τεχνικές για την εκτέλεσή 

τους. 

� Επεξηγούν τις βασικές αρχές 

ηλεκτροσυγκόλλησης τόξου, 

αναφέρουν τα είδη και τις 

χρήσεις των µηχανών ηλε-

κτροσυγκόλλησης και περι-

γράφουν τις αρχές λειτουργίας 

και τις διαδικασίες ρύθµισης 

και χειρισµού τους. 

� Κατονοµάζουν τα είδη ηλε-

κτροδίων, αναφέρουν και επε-

ξηγούν τις παραµέτρους που 

συντελούν στην επιλογή τους. 

� Απαριθµούν τις εφαρµογές 

των µηχανών 

ηλεκτροσυγκόλλησης 

M.I.G./M.A.G. και T.I.G., 

αναφέρουν τις αρχές 

λειτουργίας τους και 

περιγράφουν τις διαδικασίες 

ρύθµισης και χρήσης τους. 

� Επεξηγούν τις βασικές αρχές 

των ηλεκτροσυγκολλήσεων 

αντίστασης, αναφέρουν τα εί-

δη και τις χρήσεις των µηχα-

νών και περιγράφουν τις αρ-

χές λειτουργίας και τις διαδι-

κασίες ρύθµισης και, χειρι-

σµού τους. 

� Αναφέρουν τα µέσα ατοµικής 

προστασίας και τα απαιτούµε-

να µέτρα για την ασφάλεια 

του χώρου εργασίας τους και 

την προστασία του περιβάλ-

λοντος. 

λων 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 συγκόλλησης, ακο-

λουθώντας τις ενδεδειγµένες 

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 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. 

 


