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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 

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

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Ο Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών είναι ένας ειδικευµένος τεχνίτης, ικανός να εκτελεί αυτόνοµα, υπεύ-

θυνα και εµπρόθεσµα εργασίες που αφορούν στη σύνθεση µεταλλικών κατασκευών από έτοιµα ή διαµορ-

φωµένα στοιχεία. 

Ο Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών, διαβάζοντας και κατανοώντας κατασκευαστικά σχέδια µεταλλικών 

συνθέσεων µε τους συµβολισµούς και τις οδηγίες που αναγράφονται σ’ αυτά, εφαρµόζοντας τους κανονι-

σµούς που αφορούν στην ατοµική του ασφάλεια και αυτή των χώρων εργασίας και την προστασία του περι-

βάλλοντος και χρησιµοποιώντας µε ορθολογικό τρόπο τα κατάλληλα υλικά, τα µηχανήµατα, τις συσκευές 

και τα εργαλεία που απαιτούνται για τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες: 

� κόβει µε µηχανικούς τρόπους ή µε τη χρήση θερµότητας και διαµορφώνει τα προς σύνδεση µεταλ-

λικά κοµµάτια σύµφωνα µε το κατασκευαστικό σχέδιο, 

� διαµορφώνει κατάλληλα τις περιοχές ή τα άκρα των προς σύνδεση κοµµατιών, ανάλογα µε τον τρό-

πο και τις απαιτήσεις της σύνδεσης (αντοχή, στεγανότητα κ.ά.), 

� συνδέει τα µεταλλικά κοµµάτια εφαρµόζοντας τεχνικές: 

� µηχανικής σύνδεσης (θηλιαστή σύνδεση, ήλωση, κοχλίωση), 

� συγκόλλησης (οξυγονοκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση κ.ά.), 

� επιδιορθώνει φθαρµένα µέταλλα και εξαρτήµατα µε διάφορα είδη συγκόλλησης, 

� καθαρίζει και λειαίνει τα σηµεία της ένωσης των κοµµατιών, 

� µετρά, ελέγχει και διαπιστώνει την αρτιότητα των συνδέσεων και της εν γένει κατασκευής σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές του έργου. 

Ο Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών µπορεί να εργασθεί: 

� ως αυτοαπασχολούµενος σε δικό του µηχανουργείο, 

� ως ειδικός τεχνίτης σε: 

� βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και εργοτάξια σε εργασίες βαριάς µορφής µεταλλικών κατα-

σκευών (βιοµηχανικά κτίρια, υπόστεγα, σιλό κ.ά.), 

� εταιρείες µεταλλικών κατασκευών ελαφρότερης µορφής (κιγκλιδώµατα, µεταλλικές 

πόρτες και παράθυρα, µεταλλικά έπιπλα κ.ά.), 

� µηχανουργεία, 

� σιδηρουργεία. 
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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: 

Μηχανουργικά Υλικά και 

βασικές 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) ιδιότη-

τές τους. 

� Κατονοµάζουν, ταξινοµούν 

και αναγνωρίζουν τις µορφές 

των µηχανουργικών υλικών 

που συναντιούνται 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 (ερ-

γαλεία χάραξης, συγκράτη-

σης, κρούσης, σύσφιγξης, α-

φαίρεσης υλικού, διάτρησης, 

σπειροτόµησης, κοπής και 

κάµψης). 

� Κατονοµάζουν, ταξινοµούν, 

περιγράφουν και αναφέρουν 

τις χρήσεις των εργαλειοµη-

χανών κοπής, διαµόρφωσης 

και διάτρησης µεταλλικών υ-

λικών που είναι απαραίτητες 

για την εκτέλεση των σχετι-

κών µε το αντικείµενο τους 

εργασιών. 

� Απαριθµούν τις µηχανικές µε-

θόδους σύνδεσης µεταλλικών 

κοµµατιών (συνδέσεις µε δια-

µορφωµένα άκρα, µε συµπίε-

ση, ήλωση, κοχλίωση), ανα-

 

 

 

 

 
� Χρησιµοποιούν τους πίνακες 

τυποποίησης των βιοµηχανι-

κών υλικών και στοιχείων µη-

χανών και τα επιλέγουν σύµ-

φωνα µε τις ανάγκες των ερ-

γασιών που πρόκειται να ε-

κτελέσουν. 

� Χρησιµοποιούν σωστά όλα τα 

εργαλεία, συσκευές και µηχα-

νήµατα της ειδικότητά τους. 

� Χειρίζονται τις εργαλειοµη-

χανές κοπής (πριόνια, ψαλίδι-

α), διαµόρφωσης (κύλινδροι, 

στράντζες, πρέσες) και διά-

τρησης (δράπανα) µεταλλικών 

υλικών, που είναι απαραίτητες 

για την εκτέλεση των σχετι-

κών µε το αντικείµενο τους 

εργασιών. 

� Εφαρµόζουν τις διάφορες µη-

χανικές µεθόδους σύνδεσης 

µεταλλικών κοµµατιών (συν-

δέσεις µε διαµορφωµένα ά-

κρα, µε συµπίεση, ήλωση και 

κοχλίωση) και επιλέγουν τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση 

µηχανήµατα, εργαλεία και 

συσκευές. 

� Χρησιµοποιούν τα όργανα µε-

τρήσεων και ελέγχου και αξι-

ολογούν την ποιότητα των 

κατασκευών τους. 

� Χειρίζονται µε ασφάλεια τα 

εργαλεία, τις συσκευές και τα 

µηχανήµατα που χρησιµοποι-

ούν, τα συντηρούν και στο 

µέτρο του εφικτού τα επι-

σκευάζουν. 

� Λαµβάνουν όλα τα µέτρα που 

αφορούν στην ατοµικής τους 

προστασία και στην ασφάλεια 

του χώρου εργασίας τους. 

� Τηρούν τις διατάξεις και τους 

κανόνες που αφορούν στη δι-

αχείριση και διάθεση των α-

 
� Οργανώνουν σωστά και δια-

µορφώνουν εργονοµικά το 

χώρο εργασίας τους. 

� Συνεργάζονται αρµονικά µε 

τους συναδέλφους λειτουργώ-

ντας ως µέλη κοινής οµάδας, 

µε κατανόηση των εργασιών 

που τους έχουν ανατεθεί και 

τηρούν πιστά τις οδηγίες του 

προϊσταµένου τους. 
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φέρουν τις χρησιµοποιούµε-

νες - κατά περίπτωση - συ-

σκευές, εργαλεία και µηχανή-

µατα και περιγράφουν τη δια-

δικασία εκτέλεσής τους. 

� Αναφέρουν τα όργανα µέτρη-

σης µηκών και γωνιών, ελέγ-

χου επιπεδότητας κ.ά. 

� Αναφέρουν τους κινδύνους, 

και περιγράφουν τα µέτρα 

ασφαλείας και τα µέσα ατοµι-

κής προστασίας που πρέπει να 

λαµβάνονται κατά την εκτέ-

λεση των παραπάνω µηχα-

νουργικών κατεργασιών. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Κοπή και συγκόλληση 

µετάλλων 
� Αναφέρουν τις χρησιµοποι-

ούµενες συσκευές και µηχα-

νές, τα υλικά και µέσα, και 

περιγράφουν τις κατά περί-

πτωση διαδικασίες εκτέλεσης 

εργασιών κοπής µετάλλων µε: 

� φλόγα οξυγόνου - ασετι-

λίνης ή οξυγόνου - προ-

πανίου, 

� ηλεκτρικό τόξο ή τόξο 

πλάσµατος, 

� ηλεκτρικό τόξο άνθρακα 

υπό πίεση αέρα. 

� Κατονοµάζουν τα είδη και τις 

µεθόδους συγκολλήσεων. 

� 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 ηλεκτροσυ-

γκόλλησης M.I.G./M.A.G. και 

T.I.G., αναφέρουν τις αρχές 

λειτουργίας τους και περιγρά-

ποβλήτων (ανακύκλωση - α-

σφαλής απόρριψη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ∆ιαβάζουν και κατανοούν τα 

κατασκευαστικά σχέδια, τους 

συµβολισµούς και τις οδηγίες 

που αναγράφονται σ’ αυτά. 

� 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-

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 λειαίνουν τα 
σηµεία κοπής ή ένωσης των 
µετάλλων. 

� Λαµβάνουν όλα τα απαραίτη-
τα µέτρα ατοµικής προστασί-
ας και της υγιεινής και τη-
ρούν τις απαιτούµενες διατά-
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φουν τις διαδικασίες ρύθµισης 

και χρήσης τους. 

� Αναφέρουν τα µέσα ατοµικής 

προστασίας και τα απαιτούµε-

να µέτρα για την ασφάλεια 

του χώρου εργασίας τους και 

την προστασία του περιβάλ-

λοντος. 

ξεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ασφά-
λεια των χώρων εργασίας και 
του εξοπλισµού που χρησιµο-
ποιούν. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ 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: 

Συγκολλήσεις 

� Περιγράφουν τις παραµέτρους 

για διάφορες θέσεις συγκόλ-

λησης (κάθετη θέση, ουρα-

νού, εσωτερικής γωνίας, εξω-

τερικής γωνίας κ.ά.) µε δια-

φορετικές µεθόδους συγκόλ-

λησης (TIG, MIG/MAG). 

� Περιγράφουν τις τεχνικές συ-

γκόλλησης: 

� σωλήνων και µορφοσιδή-

ρων, 

� διαφόρων µετάλλων (χυ-

τοσιδήρου, αλουµινίου, 

ανοξείδωτου χάλυβα). 

� Κατονοµάζουν και ταξινο-

µούν τα σφάλµατα των συ-

γκολλήσεων και αναφέρουν 

τις αιτίες τους. 

� Περιγράφουν τις απαραίτητες 

ενέργειες για τη διόρθωση 

των σφαλµάτων συγκόλλη-

σης. 

� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τα είδη των ελέγχων 

πριν και µετά την εκτέλεση 

µιας συγκόλλησης. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

των καταστρεπτικών και µη 

καταστρεπτικών ελέγχων συ-

γκόλλησης. 

� Κατονοµάζουν τις µεθόδους 

αναγόµωσης µεταλλικών επι-

φανειών. 

� Αναφέρουν τα χρησιµοποιού-

µενα υλικά και τις ιδιότητές 

τους, περιγράφουν τις µηχα-

νές και τις διαδικασίες αναγό-

µωσης µε τη µέθοδο της οξυ-

γονοασετυλίνης, τη µέθοδο 

του ηλεκτροδίου και πλάσµα-

τος. 

� Αναφέρουν τις εφαρµογές κά-

θε µεθόδου, τα πλεονεκτήµα-

τα και µειονεκτήµατά της. 

 

 

 

 

 

 

� Χειρίζονται όλες τις συσκευές 

και µηχανές συγκόλλησης, ε-

πιλέγουν και χρησιµοποιούν 

σωστά και ορθολογικά τα συ-

γκολλητικά υλικά. 

� Εφαρµόζουν κατά περίπτωση 

τις ενδεδειγµένες µεθόδους 

συγκόλλησης µεταξύ οµοιο-

γενών και µη οµοιογενών µε-

ταλλικών υλικών και σε όλα 

τα επίπεδα (οριζόντιο, κατα-

κόρυφο και υπέρ την κεφαλή) 

στις διάφορες κατασκευές, ε-

πιλέγοντας κάθε φορά τις σω-

στές παραµέτρους συγκόλλη-

σης. 

� Αναγνωρίζουν τα εµφανή 

σφάλµατα µιας συγκόλλησης 

και εφαρµόζουν όλες τις διορ-

θωτικές ενέργειες στις παρα-

µέτρους συγκόλλησης, που 

είναι απαραίτητες. 

� Πραγµατοποιούν οπτικό έλεγ-

χο πριν, κατά τη διάρκεια και 

µετά το τέλος των εργασιών 

συγκόλλησης για επιφανεια-

κούς πόρους, ρήγµατα, σκα-

ψίµατα, για τη σωστή δια-

µόρφωση και τις διαστάσεις 

της συγκόλλησης και επιδιορ-

θώνουν τυχόν σφάλµατα. 

� Χρησιµοποιούν τις κατάλλη-

λες συσκευές και όργανα και: 

� πραγµατοποιούν µη κατα-

στροφικούς ελέγχους µε 

µαγνητική ροή, διεισδυτι-

κά υγρά, ακτινογράφηση 

(ραδιογραφικός έλεγχος 

µε ακτίνες Χ ή γ), υπερή-

χους και αέριο υπό πίεση, 

� ελέγχουν την αντοχή µε 

δοκιµές σε εφελκυσµό, 

κάµψη, λυγισµό, κρούση, 

και σκληρότητα επιφανεί-

ας. 

� Αξιολογούν τις ανάγκες και 

την έκταση της προς αναγό-

 
� 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. 

� Αξιολογούν τα τεχνικά χαρα-

κτηριστικά του εξοπλισµού 

της ειδικότητας τους. 

� Εργάζονται αυτόνοµα σε ερ-

γασίες απλών µεταλλικών κα-

τασκευών, αναλαµβάνοντας 

την ευθύνη για την έγκαιρη 

και αξιόπιστη ολοκλήρωση 

των εργασιών που αναλαµβά-

νουν, κοστολογούν την εργα-

σία τους, συντάσσουν και υ-

ποβάλλουν σχετικές οικονο-

µικές προσφορές. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Μεταλλικές κατασκευές 
� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τις µηχανουργικές κα-

τεργασίες: 

� κοπής ελασµάτων και 

µορφοσιδήρων, 

� κάµψης και διαµόρφωσης 

ελασµάτων, 

αναφέρουν τα χρησιµοποιού-

µενα κατά περίπτωση εργα-

λεία και µηχανήµατα και πε-

ριγράφουν τη λειτουργία τους. 

� Κατονοµάζουν τις εργαλειο-

µηχανές που είναι απαραίτη-

τες για την εκτέλεση των σχε-

τικών µε το αντικείµενο της 

ειδικότητάς τους εργασιών 

και αναφέρουν απλές κατερ-

γασίες που µπορούν να πραγ-

µατοποιηθούν σε καθεµιά απ’ 

αυτές. 

� Περιγράφουν τα κατασκευα-

στικά στοιχεία διαφόρων µε-

ταλλικών κατασκευών από 

ελάσµατα και µορφοσιδήρους 

(κυλινδρικών αγωγών, δεξα-

µενών, αεραγωγών, κιγκλιδω-

µάτων, στεγάστρων, ικριωµά-

των κ.ά.). 

� Περιγράφουν τα στάδια και 

τις διαδικασίες κατασκευής, 

συναρµολόγησης και ελέγχου 

µιας µεταλλικής κατασκευής. 

� Κατονοµάζουν και αναγνωρί-

ζουν τα διάφορα υλικά προ-

στασίας των επιφανειών µε-

µωση επιφανείας, το απαιτού-

µενο πάχος επίστρωσης και 

την επιθυµητή ακρίβεια κα-

τεργασίας. 

� Επιλέγουν κατά περίπτωση 

την κατάλληλη µέθοδο και το 

κατάλληλο υλικό αναγόµωσης 

και πραγµατοποιούν αναγο-

µώσεις µε: 

� ψεκασµό µεταλλικής σκό-

νης µε συσκευή οξυγόνου 

- ασετυλίνης, µε παροχή 

πεπιεσµένου αέρα και χει-

ροκίνητη ή αυτόµατη συ-

σκευή παροχής, τήξης και 

ψεκασµού της λιωµένης 

σκόνης, 

� συσκευή ηλεκτροσυγκόλ-

λησης και επενδεδυµένο 

ηλεκτρόδιο ή σύρµα, 

� ψεκασµό µε πλάσµα. 

 

� Πραγµατοποιούν εργασίες 

κοπής και διαµόρφωσης ελα-

σµάτων µε χρήση συσκευών 

φλογοκοπής και µηχανηµάτων 
(περαιτέρω εξάσκηση µε πιο σύν-

θετα µηχανήµατα σε εργασίες στις 

οποίες είχαν καταρτισθεί κατά τη 

διάρκεια του πρώτου έτους µαθη-

τείας). 

� Εκτελούν σύνθετες µεταλλι-

κές κατασκευές, σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές των σχεδίων 

και τις οδηγίες του µελετητή 

µηχανικού. 

� Σχεδιάζουν και υλοποιούν 

απλές µεταλλικές κατασκευές. 

� Σχεδιάζουν και αποτυπώνουν 

σε ελάσµατα αναπτύγµατα 

κυλινδρικών και πρισµατικών 

µορφών. 

� Προσδιορίζουν το υλικό, υπο-

λογίζουν εµβαδά και διατοµές 

ελασµάτων, µήκη, διαστάσεις 

και µορφές διατοµών µορφο-

σιδήρων για τις διάφορες κα-

τασκευές που πραγµατοποι-

ούν. 

� Επιλέγουν τα απαιτούµενα 

ελάσµατα και µορφοσιδήρους 

από σχετικούς πίνακες τυπο-

ποίησης. 

� Επιλέγουν για τις κατασκευές 

που εκτελούν τα κατάλληλα 

υλικά και εφαρµόζουν τις εν-

δεδειγµένες µεθόδους αντιδι-
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ταλλικών υλικών και αναφέ-

ρουν τις ιδιότητες και τη χρή-

ση τους. 

αβρωτικής προστασίας των 

µεταλλικών επιφανειών τους, 

ανάλογα µε τις συνθήκες του 

χώρου στον οποίο τοποθετού-

νται και τις σκοπιµότητες που 

εξυπηρετούν. 

 

 


