
ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ - ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ 

1 

 

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ - ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 2017 

 

 

 



ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ - ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ 

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. 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 ξυλουργός - επιπλοποιός είναι ένας ειδικευµένος τεχνίτης ο οποίος έχει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγ-

γελµατικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να ασχολείται µε την επεξεργασία και αξιοποίηση του ξύ-

λου και των προϊόντων του και συναφών υλικών προκειµένου να ικανοποιηθούν ανάγκες που απαι-

τούν τη χρήση ξύλου: 

� σε κατασκευές που αφορούν στην οικοδοµή (ξύλινες σκεπές, ξύλινες σκάλες, ξύλινα πατώ-

µατα, χωρίσµατα δωµατίων, ξύλινες επενδύσεις, ξύλινα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώ-

µατα, ξύλινα ερµάρια κουζίνας και υπνοδωµατίων). 

� σε κατασκευές σε εξωτερικούς χώρους (υπόστεγα, κιόσκια, πέργκολες κ.ά.). 

� στην κατασκευή επίπλων (έπιπλα τραπεζαρίας, σαλονιού, κουζίνας, τουαλέτας, κρεβατοκά-

µαρας, γραφείου, καταστηµάτων, εστιατορίων, έπιπλα µπαλκονιών και εξωτερικών χώρων 

κ.ά.). 

Ο ξυλουργός - επιπλοποιός ενεργεί υπεύθυνα µε βάση τις τεχνικές και γενικές οδηγίες, τους ισχύοντες κανο-

νισµούς και προδιαγραφές ασφαλείας εργασίας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος και 

� σχεδιάζει και µελετά σχέδια ξύλινων κατασκευών και επίπλων, 

� υπολογίζει και επιλέγει το είδος, την ποιότητα και ποσότητα της απαιτούµενης ξυλείας και 

των προϊόντων του ξύλου και των συναφών βοηθητικών υλικών, 

� χρησιµοποιεί µε ορθολογικό τρόπο τα κατάλληλα εργαλεία και ξυλουργικά µηχανήµατα για 

την επεξεργασία και µεταποίηση του ξύλου, 

� κατασκευάζει και δηµιουργεί ολοκληρωµένες κατασκευές έτοιµες προς χρήση, 

� επισκευάζει και συντηρεί ξύλινες κατασκευές και έπιπλα, 

� προγραµµατίζει την υλοποίηση των εργασιών του και οργανώνει την παραγωγική διαδικασία. 

Ο ξυλουργός - επιπλοποιός µπορεί να απασχοληθεί µε επιτυχία στους παρακάτω τοµείς της ειδικότητάς του: 

� σε τεχνικές εταιρείες κατασκευής δοµικών έργων, 

� σε ατοµικές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που κατασκευάζουν προϊόντα ξύλου που προορί-

ζονται για οικοδοµές, 

� σε ατοµικές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις κατασκευής, συντήρησης και επισκευής απλών 

και σύνθετων επίπλων από ξύλο και άλλα υλικά, 

� σε βιοµηχανίες/βιοτεχνίες κατασκευής/συναρµολόγησης ειδών επιπλοποιίας, 

� σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (όπου υπάρχουν ανάλο-

γες µε την ειδικότητα θεσµοθετηµένες θέσεις εργασίας). 

Η τεχνολογία παραγωγής του επίπλου ακολουθεί τη γενικότερη τεχνολογική εξέλιξη και ο επιπλοποιός θα 

πρέπει να εκπαιδεύεται και να είναι πλήρως καταρτισµένος σε σύγχρονες τεχνικές και υλικά, καθώς επίσης 

να εξελίσσει συνεχώς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και ικανότητές του. 
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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: 

Σύµβαση Εργασίας και Επαγ-

γελµατική Εκπαίδευση 

� Επεξήγηση Συµφωνητικού 

Μαθητείας. 
� Ανάλυση υποχρεώσεων και 

δικαιωµάτων που απορρέουν 

από το Συµφωνητικό 

Μαθητείας. 
� Αναφορά στα σηµαντικότερα 

σηµεία του που έχουν σχέση 

µε τις ισχύουσες συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας. 
� Ανάλυση προοπτικών 

επαγγελµατικής εξέλιξης και 

περαιτέρω εκπαίδευσης. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Γνωστικό αντικείµενο: 
∆οµή και Οργάνωση Συµ-
βαλλόµενης Επιχείρησης 
� Γνωριµία µε τα διάφορα 

τµήµατα της επιχείρησης. 
� Επεξήγηση της δοµής και των 

βασικών λειτουργιών της 

επιχείρησης. 
� Περιγραφή των υποχρεώσεων 

των εκπαιδευοµένων απέναντι 

στην επιχείρηση. 
� Ανάλυση των βασικών αρχών 

λειτουργίας των επιµέρους 

τµηµάτων της επιχείρησης. 
� ∆ιευκρίνιση των κύριων 

αρχών που διέπουν τις 

επιχειρήσεις – µονάδες ξύλου 

και επίπλου. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

� Κατανοούν το θεωρητικό 

υπόβαθρο των ανθρώπινων 

και εργασιακών σχέσεων. 
� Προσδιορίζουν την έννοια της 

στελέχωσης και αναφέρουν το 

σκοπό και τη σηµασία της, 

καθώς και τα βασικά 

συστατικά στοιχεία της. 
� Εντοπίζουν τις ιδιαιτερότητες 

της εργασίας του ξυλουργού - 

επιπλοποιού και γνωρίζουν τις 

σύγχρονες µορφές 

απασχόλησης. 
� Γνωρίζουν την έννοια του 

συνδικαλισµού και επεξηγούν 

την έννοια και το περιεχόµενο 

της συλλογικής σύµβασης 

εργασίας. 
� Μαθαίνουν να αναζητούν 

εργασία, καθώς και να 

εξετάζουν το ενδεχόµενο να 

αναπτύξουν τη δική τους 

επιχείρηση. 
 
� Περιγράφουν τις έννοιες του 

ξυλουργείου και της 

βιοµηχανίας ξύλου και 

επίπλου. 
� Κατονοµάζουν τους τύπους, 

τις ιδιοµορφίες και τις 

ιδιοτυπίες των παραγόµενων 

προϊόντων των επιχειρήσεων. 
� Κατανοούν τις έννοιες της 

ξυλουργικής και επιπλοποιίας 

και περιγράφουν τις βασικές 

λειτουργίες τους. 
� Εξοικειώνονται µε τις έννοιες 

λήψη αποφάσεων, ηγεσία, 

υποκίνηση, επικοινωνία, 

οµάδες, ποιότητα και 

συνεργασία στις εκάστοτε 

επιχειρήσεις. 
� ∆ιακρίνουν τις λειτουργίες, τα 

τµήµατα και τους κλάδους 

εκµετάλλευσης µιας 

επιχείρησης ξύλου και 

επίπλου, αλλά και το 

 
 
 

� Αναπτύσσουν την ικανότητα 

διαπραγµάτευσης και 

ανάληψης ευθυνών. 
� Καλλιεργούν την ανεξάρτητη 

σκέψη και την οξυδέρκεια. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Γίνονται υπεύθυνοι και 

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες. 
� Συνεργάζονται µε τους 

υφιστάµενους και 

προϊστάµενους της 

ξυλουργικής µονάδας. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 
Ορθή Χρήση Μηχανηµά-
των και Ασφάλεια στο χώ-
ρο εργασίας 
� Χρήση κανονισµών και 

βασικών αρχών λειτουργίας 

και συντήρησης µηχανηµάτων 

ξυλουργικής και επιπλοποιίας. 
� Ορθή χρήση εργαλείων 

χειρός, καθάρισµα και σωστή 

αποθήκευση. 
� Ανάλυση χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων των µηχανών 

και των εξαρτηµάτων τους 

που επιδρούν στην ποιότητα 

των παραγόµενων επίπλων 

και κατασκευών. 
� ∆ιαχωρισµό κινδύνων σε 

τεχνικούς και φυσικούς. 
� Περιγραφή των διαφόρων 

συστηµάτων διασφάλισης 

ποιότητας στις επιχειρήσεις 

ξύλου και επίπλου. 
� Αναφορά των επικίνδυνων 

σηµείων στον κάθε χώρο 

απασχόλησης των 

εργαζοµένων και λήψη 

µέτρων για την αποφυγή τους. 
� Περιγραφή των κανόνων 

προστασίας σε περίπτωση 

εργατικού ατυχήµατος 

σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις. 
� Επεξήγηση του κανονισµού 

των προληπτικών µέτρων 

πυρασφάλειας και περιγραφή 

του σχεδίου δράσης σε 

περίπτωση πυρκαγιάς ή 

βραχυκυκλώµατος. 
� Ανάλυση των πρώτων 

βοηθειών που παρέχονται σε 

περίπτωση ατυχήµατος. 
 
Γνωστικό αντικείµενο: 
Προστασία του Περιβάλ-
λοντος 
� Ανάλυση των κανόνων και 

των µέτρων που λαµβάνει η 

επιχείρηση προκειµένου να 

συµβάλλει στην προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος 

σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις. 
� Περιγραφή των µέτρων που 

εφαρµόζει η επιχείρηση 

προκειµένου να 

αντικείµενο δράσης τους. 
� Συντάσσουν το καθηµερινό 

οργανόγραµµα. 
 

� Κατανοούν τη σηµασία της 

ορθής χρήσης των 

µηχανηµάτων και των 

εργαλείων και της ασφάλειας 

στον εργασιακό χώρο. 
� Περιγράφουν τις κατάλληλες 

συνθήκες που πρέπει να 

επικρατούν στους χώρους 

εργασίας. 
� Αναγνωρίζουν τη σηµασία 

του ποιοτικού ελέγχου των 

ξύλων. 
� Κατονοµάζουν τις φθορές που 

µπορεί να υποστούν οι πρώτες 

ύλες και οι κατασκευές. 
� Αναγνωρίζουν τους κινδύνους 

στους χώρους εργασίας και 

απαριθµούν τους τρόπους 

αντιµετώπισής τους. 
� Αντιλαµβάνονται τη σηµασία 

της σωστής ανύψωσης και 

µεταφοράς των φορτίων µε 

ασφάλεια. 
� Γνωρίζουν τρόπους 

αντιµετώπισης των πυρκαγιών 

και τις αρχές παροχής Α΄ 

βοηθειών. 
� ∆ιακρίνουν τις διάφορες 

σηµάνσεις των χώρων 

εργασίας. 
� Αναφέρουν τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις που πρέπει να 

ισχύουν για ένα καλό 

εργασιακό περιβάλλον. 
 

 

 

 

 

 

 

 

� Περιγράφουν τις βασικές 

αρχές οικολογικής 

ισορροπίας. 
� Αναγνωρίζουν τους φυσικούς 

πόρους της γης και το βαθµό 
 εξάντλησής τους. 

� Περιγράφουν τα είδη 

ρύπανσης. 
� Εφαρµόζουν µέτρα πρόληψης 

και αποτροπής της ρύπανσης 

στην επιχείρηση. 

 

 

 

 

� Αναπτύσσουν σωµατική και 

πνευµατική αντοχή. 
� Αποκτούν ψυχραιµία και 

οξυδέρκεια. 
� Καλλιεργούν την 

παρατηρητικότητα και την 

οργάνωση. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αποκτούν οικολογική 

συνείδηση και εντιµότητα. 
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εξοικονοµήσει ενέργεια και 

να διαχειριστεί σωστά τα 

διάφορα υλικά που 

χρησιµοποιεί (πχ. θέρµανση 

χώρων µε υπολείµµατα 

ξυλείας). 
� Επεξήγηση του φιλικού προς 

το περιβάλλον τρόπου 

διαχείρισης των 

απορριµµάτων και της 

επαναχρησιµοποίησης τους 

(ανακύκλωση). 
 
Γνωστικό αντικείµενο: 
Χρήση εργαλείων χειρός 
και µηχανηµάτων 
� Έλεγχος και παρακολούθηση 

σωστής λειτουργίας των 

µηχανηµάτων – εργαλείων. 
� Αποθήκευση και συντήρηση 

πρώτων υλών και 

εξαρτηµάτων/ανταλλακτικών. 
� Οργάνωση σειράς εργασιών. 
� Εφαρµογή διαφόρων τρόπων 

κατασκευής. 
� ∆ιευθέτηση προβληµάτων και 

κατασκευαστικών 

λεπτοµερειών. 
� Έλεγχος και αξιολόγηση 

τελικού αποτελέσµατος 

κατασκευής. 
� Αναγνώριση τύπων 

µηχανηµάτων και εργαλείων. 
� Απόκτηση γνώσης 

µεθοδολογίας λειτουργίας των 

µηχανηµάτων. 
� Κατανόηση ορθής στάσης 

σώµατος κατά τη διάρκεια 

χρήσης µηχανηµάτων και 

εργαλείων. 
� Γνώση αλλοιώσεων λόγω 

κακής αποθήκευσης πρώτων 

υλών από ξύλο. 
� Εκµάθηση και εφαρµογή 

συστηµάτων διασφάλισης 

ποιότητας και ποιοτικού 

ελέγχου. 
 
Γνωστικό αντικείµενο: 
Μεθοδολογία και εξάσκη-
ση στη συναρµολόγηση 
ξύλινων τεµαχίων 
� Σχεδιασµός και οργάνωση 

των µηχανηµάτων / εργαλείων 

που θα χρησιµοποιηθούν. 
� Οργάνωση σταδίων σειράς 

� ∆ιακρίνουν τις µεθόδους 

εξοικονόµησης ενέργειας στα 

διάφορα τµήµατα της 

επιχείρησης ξύλου και 

επίπλου. 
� Εφαρµόζουν εναλλακτικές 

µορφές ενέργειας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Γνωρίζουν τη χρήση του 

βασικού εξοπλισµού των 

ξυλουργικών εργαστηρίων. 
� Αναγνωρίζουν τις πρώτες 

ύλες, τη χρήση και 

αξιοποίηση τους. 
� Ενηµερώνονται για τις 

µετρήσεις και τον τεµαχισµό 

των ξύλων. 
� Χειρίζονται µε ευκολία την 

ορολογία επιπλοποιίας. 
� Κατανοούν τη σηµασία 

διαχείρισης αποθεµάτων 

ξύλου. 
� Συνεργάζονται µε το 

προσωπικό των διαφόρων 

τµηµάτων µε σκοπό τη 

µεγαλύτερη δυνατή απόδοση 

της επιχείρησης και την 

επίλυση τυχόν προβληµάτων. 
� Κατανοούν τις σύγχρονες 

τάσεις της βιοµηχανίας 

µηχανηµάτων, εργαλείων και 

την ευκολία που παρέχει η 

αυτοµατοποίηση. 
� Συνδυάζουν τη στολή και τα 

µέτρα προστασίας του 

προσωπικού µε τους κανόνες 

της υγιεινής και ασφάλειας. 
� Συµβάλουν στην καλή 

λειτουργία του τµήµατος 

προµηθειών και κατασκευών, 

στην οργάνωση και 

λειτουργία τµηµάτων της 

επιχείρησης. 
 

 
� Ξεχωρίζουν τους διάφορους 

τρόπους συναρµολόγησης. 
� Περιγράφουν τη διαδικασία 

ροής – σταδίων εργασιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αποκτούν αυτοπεποίθηση 

όσον αφορά στη χρήση 

µηχανηµάτων και εργαλείων. 
� Γίνονται προσεκτικοί µε 

σεβασµό στον χώρο εργασίας 

και τους συναδέλφους. 
� Καλλιεργούν τη δηµιουργική 

και κατασκευαστική αντίληψη 

και µεθοδολογία. 

� Αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες. 
� Ενισχύουν την 

υπευθυνότητά τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Αποκτούν γνώσεις και 

δεξιότητες συναρµολόγησης. 
� Αναπτύσσουν την ικανότητα 

οργάνωσης, 

προγραµµατισµού και 
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εργασιών. 
� Επιλογή κατάλληλου 

εξοπλισµού συναρµολόγησης. 
� Σύνθεση προσωπικού. 
� Τρόποι συναρµολόγησης. 
� Μεθοδολογίες εφαρµογής και 

επιλογή των καταλληλότερων 

ανά περίσταση. 
� Σηµάδεµα και τεµαχισµός των 

τεµαχίων προς συναρµολό-

γηση. 
� Επιλογή βοηθητικών υλικών, 

πχ συγκολλητικών ουσιών, 

βιδών, καρφιών. 
� Μεταφορά και αποθήκευση 

των τεµαχίων προς συναρµο-

λόγηση. 

� Τελική τοποθέτηση. 

� Έλεγχος κατασκευής. 
 

 
Γνωστικό αντικείµενο: 
Κατασκευή πλαισίων 
ντουλαπιών και κουφωµά-
των 
� Κατανόηση της ορολογίας 

των επιµέρους τµηµάτων των 

ντουλαπιών και των 

κουφωµάτων. 
� Παρουσίαση όλων των 

τρόπων συνδεσµολογίας, 

στήριξης και εφαρµογής. 
� Απόκτηση των απαραίτητων 

επαγγελµατικών γνώσεων και 

ανάπτυξη τεχνικών και 

προσωπικών δεξιοτήτων για 

την κατασκευή ντουλαπιών 

και κουφωµάτων. 
� Εξοικείωση µε τον χειρισµό 

των απαραίτητων εργαλείων 

και µηχανηµάτων για την 

κατασκευή ντουλαπιών και 

κουφωµάτων. 

� Γνώση της σειράς εργασιών 

µέχρι την τελική κατασκευή. 

� Ταξινοµούν τα εργαλεία και 

τις πρώτες ύλες που θα 

χρησιµοποιηθούν. 
� Κατανοούν και περιγράφουν 

τη µεθοδολογία που 

εφαρµόζεται. 
� Τηρούν τη σειρά εργασιών 

που τους ανατίθεται. 
� Χρησιµοποιούν µε ασφάλεια 

τον εξοπλισµό του τµήµατος 

συναρµολόγησης. 
� Περιγράφουν συνοπτικά το 

ρόλο και τις βασικές 

αρµοδιότητες του τµήµατος 

συναρµολόγησης. 
� Ακολουθούν τους βασικούς 

κανόνες ασφάλειας, 

συµπεριφοράς και ένδυσης 

(στολές εργασίας, παπούτσια, 

µάσκες, γάντια). 
� Αντιλαµβάνονται τη 

σπουδαιότητα της σωστής 

συνεργασίας µε τα άλλα 

τµήµατα της επιχείρησης, 

αλλά και του ίδιου τµήµατος. 
 
� Χειρίζονται τα µηχανήµατα 

και τα εργαλεία για την 

κατασκευή ντουλαπιών και 

κουφωµάτων. 
� Προσδιορίζουν τις βασικές 

αρµοδιότητες και το βασικό 

εξοπλισµό των εργαστηρίων 

ξυλουργικής. 
� Περιγράφουν τα στάδια 

παραγωγής. 

� Περιγράφουν τα υλικά και 

τους τρόπους συνδεσµολογίας 

που χρησιµοποιούνται. 
� Εξηγούν για ποιους λόγους 

έγινε η επιλογή στα υλικά και 

στους συνδέσµους για την 

εκάστοτε κατασκευή. 
� Προσδιορίζουν τα 

χαρακτηριστικά των υλικών 

και των συνδέσµων. 
� Προσδιορίζουν τη διαδικασία 

προµήθειας υλικών, 

τεµαχισµού, σειράς εργασιών, 

ελέγχου, αποθήκευσης και 

τελικής τοποθέτησης. 
� ∆ιακρίνουν τα είδη των κου-

φωµάτων και των ντουλαπιών 
� Ελέγχουν και εντοπίζουν τις 

φθορές ή τα ελαττώµατα των 

κατασκευών. 

κατασκευαστικής 

λεπτοµέρειας. 
� Συµβάλλουν στη λήψη 

αποφάσεων. 
� Μαθαίνουν να συνεργάζονται 

για το καλύτερο τελικό 

αποτέλεσµα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Αναπτύσσουν την 

φιλοµάθεια, την κριτική και 

κατασκευαστική σκέψη. 
� Καλλιεργούν την 

παρατηρητικότητα, την 

εργατικότητα και την 

ταχύτητα. 
� Γίνονται συνεργάσιµοι και 

αποδοτικοί. 
� ∆ιεκπεραιώνουν και 

διευκολύνουν τις εργασίες 

µεταξύ των διαφόρων 

τµηµάτων της επιχείρησης. 
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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: 

Μετρήσεις- Υπολογισµοί- Κο-

στολόγηση Ξυλουργικών εργα-

σιών 
 

� Κατανόηση του χειρισµού 

των εργαλείων µέτρησης. 

� Επιµετρήσεις ξύλινων δοκών 

και σηµάδεµα πριν τον 

τεµαχισµό, µε σκοπό τη 

µικρότερη φύρα. 

� Επιλογή µεθόδων 

υπολογισµού αριθµού 

τεµαχίων, χρόνου εργασιών 

και κόστους τελικής 

κατασκευής. 

� Παρακολούθηση χρόνου 

λειτουργίας των µηχανηµάτων 

και υπολογισµός κόστους από 

τη λειτουργία τους. 

� Παρακολούθηση απόδοσης 

εργαζοµένων σε αριθµό τεµα-

χίων και ταχύτητα παρά-

δοσης. 

� Στοχευµένη χρήση των 

µεθόδων κοστολόγησης στα 

τελικά προϊόντα. 

� Σύνταξη πίνακα υλικών, 

φάσεων παραγωγής, εργασίας 

και κόστους απασχόλησης 

µηχανηµάτων. 

� Εξοικείωση µε τις 

τιµολογιακές πολιτικές των 

ξύλινων κατασκευών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Υπολογίζουν τις ποσότητες 

υλικών που θα χρειαστούν. 

� Χρονοµετρούν τη διάρκεια 

εργασιών. 

� Χρησιµοποιούν τα βασικά 

εργαλεία για την επιµέτρηση 

ξύλινων δοκών. 

� Υπολογίζουν την τελική τιµή 

των κατασκευών. 

� ∆ιακρίνουν όλους τους 

τύπους µετρήσεων, 

υπολογισµών και κοστολό-

γησης. 

� Βοηθούν στο τµήµα 

παραγωγής µιας επιχείρησης 

ξύλου και χειρίζονται τον 

σύγχρονο εξοπλισµό του. 

� ∆ιακρίνουν τις κατηγορίες 

πελατών και τις ανάγκες τους, 

ώστε να προβούν στην 

κατασκευή προϊόντων µε τις 

ανάλογες τιµές. 

� Κατανοούν το θεσµικό 

πλαίσιο συγγραφής µιας 

προσφοράς ενός επίπλου. 

� Αναγνωρίζουν τις περι-

πτώσεις στις οποίες προβλέ-

πονται προσαυξήσεις και 

εκπτώσεις. 

� Κατανοούν τη διαδικασία 

καθορισµού τιµών και τη 

σύνθεση της ξύλινης κατά-

σκευής. 

� Υπολογίζουν τους διάφορους 

τρόπους χρέωσης ενός 

προϊόντος. 

� Κατανοούν τη συµψηφιστική 

διαδικασία µεταξύ προσφοράς 

και τελικής τιµής. 

� Χρησιµοποιούν ανάλογο 

πρόγραµµα Η/Υ για τη 

διαχείριση των υπολογισµών 

και της κοστολόγησης. 

 

 

 

 

 

 

 

� ∆ιεκπεραιώνουν και 

διευκολύνουν τις εργασίες 

µεταξύ των διαφόρων 

τµηµάτων της επιχείρησης 

� Αποκτούν µαθηµατική 

ευστροφία και συνδυαστική 

σκέψη 

� Γίνονται αυτόνοµοι και 

ανεξάρτητοι 

� Αναπτύσσουν ευχέρεια στη 

χρήση µεθόδων 

κοστολόγησης και 

επιµετρήσεων διαστάσεων για 

την τελική κατασκευή 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Ξύλινες Κατασκευές 
� ∆ιεκπεραίωση παραγγελίας 

µιας ξύλινης κατασκευής. 

� Γνώση των υλικών και 

επιλογή των καταλληλότερων 

ανάλογα µε τη χρήση των 

προϊόντων. 

� Εφαρµογή σωστού τρόπου 

αποθήκευσης και συντήρησης 

ξυλείας µέχρι να χρησιµο-

ποιηθεί. 

� Παρακολούθηση της 

συµπεριφοράς των ξύλων 

κατά την επεξεργασία τους µε 

µηχανήµατα, βαφές και 

συντηρητικά, αλλά και κατά 

τη χρήση τους σαν έπιπλα. 

� Παρακολούθηση νέων 

τεχνικών επεξεργασίας, 

σύγχρονων υλικών και 

µηχανισµών. 

� ∆ιαχείριση αρχείου µε νέα 

σχέδια και υλικά διαφορε-

τικών ξύλινων κατασκευών. 

� Συνεργασία µε τα άλλα 

τµήµατα της επιχείρησης 

ξύλου (πχ σχεδιαστικό, 

οικονοµικό, αποθήκη) για την 

επίλυση προβληµάτων. 

� Τήρηση κανόνων ασφαλείας, 

υγιεινής και κατάλληλων 

συνθηκών εργασίας για τους 

εργαζόµενους και την ξυλεία. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αντιλαµβάνονται τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε 

κατασκευής. 

� Αναγνωρίζουν και περιγρά-

φουν τα υλικά και τον 

εξοπλισµό του ξυλουργείου 

που πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

ανά περίσταση. 

� Αντιλαµβάνονται την έµφαση 

που πρέπει να δοθεί στις 

λεπτοµέρειες της κάθε 

κατασκευής. 

� Καταρτίζουν διάφορα είδη 

βραχυχρόνιων και 

µακροχρόνιων προβλέψεων 

σχετικά µε τη συµπεριφορά 

των κατασκευών κατά τη 

χρήση τους. 

� Συνεργάζονται µε τους 

προµηθευτές υλικών, αλλά 

και µε το προσωπικό της 

επιχείρησης ξύλου-επίπλου 

(µεταφορείς, αποθήκη, 

σχεδιαστές, οικονοµικό 

τµήµα). 

� Κατανοούν τη σπουδαιότητα 

της εµφάνισης και της καλής 

συµπεριφοράς των ξύλων στα 

τελικά προϊόντα. 

� Ενηµερώνουν τα αρχεία – 

καταλόγους µε ότι νεότερο 

βγαίνει στο εµπόριο. 

� Εκτελούν εργασίες ελέγχου 

κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας του ξύλου. 

� Συµµετέχουν στη διενέργεια 

απογραφής και στην 

κατάρτιση προϋπολογισµού. 

� Γνωρίζουν τον τρόπο µε τον 

οποίο εκτελείται η µεταφορά 

των κατασκευών, αλλά και το 

στήσιµο τους. 

� Έχουν γνώσεις πάνω στον 

σχεδιασµό και την κατασκευή 

διαφορετικών κατηγοριών 

ξύλινων κατασκευών, όπως: 

τραπέζια, 

καρέκλες, 

κουζίνες, 

έπιπλα µπάνιου, 

κρεβατοκάµαρες, 

καναπέδες σαλονιού, 

έπιπλα κήπου. 

 

 

 
 

� Αναπτύσσουν ικανότητες 

επεξεργασίας και τεχνικών 

κατασκευής πολλών και 

διαφορετικών ξύλινων 

προϊόντων. 

� Επιλύουν προβλήµατα και 

λαµβάνουν αποφάσεις. 

� Προσέχουν τα µέτρα 

ασφαλείας και τους κανόνες 

λειτουργίας στους χώρους 

εργασίας και αποθήκευσης. 

� Ενηµερώνονται συνεχώς για 

νέα υλικά, µηχανήµατα, 

µεθόδους επεξεργασίας. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Σχεδιασµός επίπλων µε χρήση 

Η/Υ και Τεχνικό Κατασκευα-

στικό σχέδιο 
 

� Συνειδητοποίηση του ότι είναι 

απαραίτητη η άριστη γνώση 

ενός σχεδιαστικού προγράµ-

µατος (π.χ.AutoCad, 1992 

Pro, Sketch up) προκειµένου 

να εργαστούν στο σχεδια-

στικό τµήµα µιας επιχείρησης. 

� Αντίληψη της διευκόλυνσης 

που παρέχει η εκτέλεση 

εργασιών µέσω του Η.Υ. 

� Άριστη γνώση δυσδιάστατης 

και τρισδιάστατης σχεδίασης 

στο χαρτί. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

� Κατανοούν ότι τα σχεδια-

στικά προγράµµατα είναι 

γρήγορα και εξυπηρετικά µιας 

επιχείρησης επίπλου. 

� Γνωρίζουν τα προγράµµατα 

σχεδιασµού που υπάρχουν 

στην αγορά. 

� Εκτελούν εργασίες καταχώ-

ρησης: 

� κατόψεων 

� όψεων 

� τοµών 

� 3D απεικονίσεων 

� κατασκευαστικών 

σχεδίων 

� διαστασιολόγησης 

� Εκτυπώνουν τα σχέδια. 

� Αντιλαµβάνονται τη σηµασία 

της ορθής χρήσης σχεδίων για 

την κατανόηση των λεπτοµε-

ρειών και την αποφυγή 

λαθών. 

 

 

 

 

 

� Αναπτύσσουν ευχέρεια στη 

χρήση σχεδιαστικών 

προγραµµάτων µέσω Η/Υ. 

� Επιδιώκουν τη δια βίου 

µάθηση. 

� Αποκτούν εφόδια τα οποία 

µπορούν να αξιοποιήσουν σε 

διάφορες θέσεις εργασίας 

σχετικές µε το αντικείµενο. 

� Επιλύουν προβλήµατα µε 

οργάνωση, λεπτοµέρεια και 

ταχύτητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


