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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 απόφοιτος της ειδικότητας “Ωρολογοποιίας” των ΕΠΑ.Σ. είναι ένας ειδικευµένος τεχνίτης, µε πιστοποιη-

µένες γνώσεις, ικανότητες και επαγγελµατικές στάσεις, ικανός να εκτελεί αυτόνοµα, υπεύθυνα και εµπρόθε-

σµα, εργασίες που αφορούν την επιδιόρθωση, τον καθαρισµό και τη ρύθµιση κάθε τύπου µηχανικών, αυτό-

µατων ή ηλεκτρονικών ρολογιών. 

Ο απόφοιτος της συγκεκριµένης ειδικότητας είναι σε θέση να: 

� χειρίζεται τα απαιτούµενα εργαλεία και µηχανές και να κατασκευάζει διάφορα εξαρτήµατα ωρολο-

γίων, 

� εντοπίζει τις διάφορες βλάβες στη λειτουργία των µηχανισµών των ωρολογίων και να τις διορθώνει, 

� αποσυναρµολογεί και συναρµολογεί ένα ρολόι, 

� τοποθετεί και ρυθµίζει εξαρτήµατα ωρολογίων και χρονογράφων όλων των τύπων, 

� χρησιµοποιεί υλικά, όργανα µέτρησης, µεθόδους και συσκευές ελέγχου για να ρυθµίζει, συντηρεί, ή 

επισκευάζει τα διάφορα είδη ωρολογίων (µηχανικά, ηλεκτρονικά µε κρυστάλλους (quartz) ή αναλο-

γικά, εκκρεµή, χρονογράφους), 

� συντηρεί το εργαστήριό του και να επιµελείται της ασφάλειάς του, 

� συλλέγει τα απορριπτόµενα εξαρτήµατα από τις επεµβάσεις του στις εργασίες επισκευής και να τα 

οδηγεί προς ανακύκλωση. 

Ο απόφοιτος της συγκεκριµένης ειδικότητας µπορεί να δραστηριοποιηθεί ως: 

� ελεύθερος επαγγελµατίας σε δικό του εργαστήριο ή κατάστηµα, 

� τεχνίτης σε εργαστήρια ωρολογοποιίας, 

� υπάλληλος ή τεχνίτης σε αντιπροσωπείες ωρολογίων. 
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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: 

Οργάνωση επιχείρησης και ερ-

γαστηρίου - Εργαλεία, µηχανή-

µατα και υλικά ωρολογοποιίας 
� Αναφέρουν και αναγνωρίζουν 

τα εργαλεία, τα όργανα και τις 

συσκευές του επαγγελµατικού 

τους εξοπλισµού και επεξη-

γούν τη χρήση τους. 

� Κατονοµάζουν τα διάφορα 

µέταλλα, σιδηρούχα ή µη 

κράµατα και µίγµατα / πλα-

στικά που χρησιµοποιούνται 

για την κατασκευή των εξω-

τερικών µερών και µηχανι-

σµών όλων των τύπων ρολο-

γιών. 

� Απαριθµούν τα υλικά λίπαν-

σης και καθαρισµού. 

� Αναφέρουν τις βασικές διατά-

ξεις, τις προϋποθέσεις και τα 

µέτρα που πρέπει να τηρού-

νται για την εξασφάλιση της 

προστασίας του εργασιακού 

τους χώρου, της υγιεινής και 

προσωπικής τους προστασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Κατασκευή εξαρτηµάτων 
� Κατονοµάζουν τα εργαλεία 

και τις εργαλειοµηχανές που 

χρησιµοποιούνται για την κα-

τασκευή εξαρτηµάτων* και 

αναφέρουν τη χρήση τους. 

� Περιγράφουν τις τεχνικές: 

 

 

 

 

� Ακολουθούν βασικούς κανό-

νες εργονοµίας, διατάσσουν 

και οργανώνουν τα διάφορα 

τµήµατα και τις θέσεις εργα-

σίας του εργαστηρίου τους. 

� Χειρίζονται σωστά: 

� τα εργαλεία και τς συ-

σκευές επισκευής, καθα-

ρισµού και λίπανσης των 

ρολογιών, 

� τις συσκευές και όργανα 

ελέγχου και ρύθµισης των 

ρολογιών, 

� τα εργαλεία, τις εργαλειο-

µηχανές και τα όργανα 

µέτρησης που χρησιµο-

ποιούν για τις διάφορες 

µικροκατασκευές. 

� Συντηρούν και αποθηκεύουν 

σωστά όλα τα εργαλεία του 

επαγγελµατικού τους εξοπλι-

σµού. 

� Αποθηκεύουν σε ασφαλές µέ-

ρος τα αναλώσιµα εύφλεκτα 

υλικά. 

� Λαµβάνουν όλα τα απαιτού-

µενα µέτρα για την ατοµική 

προστασία τους, την υγιεινή 

και ασφαλή παραµονή τους 

στο χώρο εργασίας. 

� ∆ιαχειρίζονται σωστά τα α-

πορρίµµατα και απόβλητα 

από τις επεµβάσεις τους στις 

εργασίες επισκευής και συ-

ντήρησης, µε εφαρµογή φιλι-

κών προς το περιβάλλον τρό-

πων απόρριψης και, για όσα 

απ’ αυτά είναι εφικτό, µε α-

νακύκλωση. 

 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

τις κατάλληλες κατά περί-

πτωση εργαλειοµηχανές και 

εργαλεία ωρολογοποιίας και 

πραγµατοποιούν εργασίες: 

� λιµαρίσµατος τετράγωνης 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αναζητούν οδηγίες και υλο-

ποιούν εργασίες µε την κα-

θοδήγηση και εποπτεία του 

υπευθύνου τεχνικού του ερ-

γαστηρίου της επειχείρσης. 

� ∆ιαχειρίζονται αποτελεσµα-

τικά το χρόνο τους, φροντί-

ζοντας για την τήρηση των 

χρονοδιαγραµµάτων των ερ-

γασιών που τους έχουν ανα-

τεθεί. 

� Χρησιµοποιούν τεχνικές και 

µεθόδους που καθιστούν την 

εργασία τους αξιόπιστη. 

� Αποκτούν σταθερότητα χε-

ριών και επιδεξιότητα λε-

πτών και ακριβών χειρισµών 

των µικροσκοπικών µηχανι-

σµών των ρολογιών. 
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� κατασκευής των διαφό-

ρων εξαρτηµάτων, 

� κατασκευής και συντήρη-

σης διάφορων µικροεργα-

λείων, που χρησιµοποιού-

νται για τις συγκεκριµένες 

κατασκευές. 

� Αναφέρουν τα χρησιµοποιού-

µενα µέταλλα και υλικά, τις 

ιδιότητές και τη χρηστικότητά 

τους. 

* Το γνωστικό αυτό αντικείµενο αφο-

ρά κατά κανόνα σε µαθητές που πραγ-

µατοποιούν τη µαθητεία τους σε εργα-

στήρια που ασχολούνται µε τη συντή-

ρηση και αναπαλαίωση ρολογιών επο-

χής, που στερούνται ανταλλακτικών 

στη σηµερινή αγορά. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Συντήρηση, επισκευή και αντι-

κατάσταση των εξωτερικών µε-

ρών των ρολογιών χειρός 

� Απαριθµούν τα εξωτερικά µέ-

ρη του ρολογιού. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες, 

συντήρησης, επισκευής και 

αντικατάστασης τους. 

� Κατονοµάζουν τα χρησιµο-

ποιούµενα εργαλεία και υλικά 

και αναφέρουν τη χρηστικό-

τητά τους. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Συντήρηση και απλές επισκευές 

σε µηχανικά ρολόγια 
� Αναφέρουν τις κατηγορίες και 

τα είδη των µηχανικών ρολο-

γιών. 

� Κατονοµάζουν και αναγνωρί-

ζουν τα διάφορα συστήµατα 

λειτουργίας ενός ρολογιού 

Foliot και αναφέρουν τα επι-

µέρους εξαρτήµατά τους, πε-

ριγράφουν τη µεταξύ τους 

συνδεσµολογία και το λει-

τουργικό τους ρόλο. 

� Αναφέρουν τα διάφορα συ-

στήµατα ενός εκκρεµούς και 

επεξηγούν τη χρηστικότητά 

τους, απαριθµούν, κατονοµά-

ζουν και αναγνωρίζουν τα ε-

ξαρτήµατα τους. 

� Απαριθµούν κατονοµάζουν, 

αναγνωρίζουν τα διάφορα συ-

στήµατα και τα επιµέρους ε-

ξαρτήµατά τους σε ένα επι-

τραπέζιο εγερτήριο, περιγρά-

πλακέτας, κατσαβιδιών, 

καρέ, 

� κατασκευής πλακέτας για 

ζέσταµα γοµαλάκας, ε-

ξωλκέα δεικτών, ακίδας 

για τον έλεγχο της διαφυ-

γής, 

� κατασκευής και τοποθέ-

τησης βιδών, σατόν, δει-

κτών, αξόνων κίνησης και 

κουρδίσµατος, 

� φινιρίσµατος και λείανσης 

των εξαρτηµάτων. 

� Συντηρούν και, στο µέτρο του 

δυνατού, επισκευάζουν τα 

χρησιµοποιούµενα εργαλεία 

και τις εργαλειοµηχανές. 
 

 

 

 

 
 

� Πραγµατοποιούν εργασίες 

συντήρησης, αποκατάστασης 

βλαβών ή αντικατάστασης 

των εξωτερικών µερών (κάσες 

- καντράν και δείκτες - κρύ-

σταλλα και ζελατίνες - κορώ-

νες, φλάντζες - poussoir - 

λουράκια, µπρασελέ, µπαρέ-

τες) ενός ρολογιού χειρός. 

� Ελέγχουν και αποκαθιστούν 

τη στεγανότητα (σε νερό και 

αέρα) των ρολογιών. 

 

� Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα 

εργαλεία, όργανα, συσκευές 

και υλικά και πραγµατοποιούν 

εργασίες συντήρησης, εντοπι-

σµού βλαβών και απλών ε-

πεµβάσεων επισκευής µε α-

ντικατάσταση των φθαρµένων 

εξαρτηµάτων ή µηχανισµών 

σε µηχανικά ρολόγια χειρός 

και επιτραπέζια εγερτήρια. 

� Συγκεκριµένα: 

� Ανοίγουν τις θήκες/κάσες 

των ρολογιών µε χρήση 

ειδικών κλειδιών. 

� Ακολουθούν τις ενδεδειγ-

µένες διαδικασίες αποσυ-

ναρµολόγησης µε αφαί-

ρεση κορώνας,, δεικτών, 

καντράν, αξόνων κουρδί-

σµατος και τοποθέτησης 

ώρας και µηχανής. 

� Αποσυναρµολογούν τους 
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φουν και επεξηγούν τη λει-

τουργία τους. 

� Αναφέρουν τους διάφορους 

τύπους απλών κουρδιζόµενων 

και αυτοµάτων ρολογιών και 

περιγράφουν την κατασκευα-

στική τους διαµόρφωση. 

� Απαριθµούν τους µηχανι-

σµούς τους και τα εξαρτήµατά 

τους και αναφέρουν τη χρη-

στικότητα και τη λειτουργία 

του καθενός απ’ αυτούς. 

� Αναφέρουν τις απαιτούµενες 

συσκευές και εργαλεία και 

περιγράφουν τις ακολουθού-

µενες διαδικασίες και τεχνικές 

για τον αποµαγνητισµό τους, 

τον έλεγχο, τη συντήρηση και, 

στο βαθµό του εφικτού, την 

επισκευή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Συντήρηση και απλές επισκευές 

σε ηλεκτρονικά ρολόγια (χειρός 

- τοίχου - εγερτηρίου) 
� Αναφέρουν και αναγνωρίζουν 

τα είδη των ηλεκτρονικών ρο-

λογιών και περιγράφουν την 

κατασκευαστική τους δια-

µόρφωση. 

� Αναφέρουν τους µηχανικούς 

και ηλεκτρονικούς µηχανι-

σµούς τους και τα επιµέρους 

εξαρτήµατά τους. 

� Κατονοµάζουν τα διάφορα 

εξαρτήµατά τους, αναφέρουν 

τη χρηστικότητα και περιγρά-

φουν τις λειτουργίες τους. 

� Αναφέρουν τις απαιτούµενες 

συσκευές και εργαλεία και 

περιγράφουν τις ακολουθού-

επιµέρους µηχανισµούς 

της µηχανής του ρολογιού 

και ελέγχουν τη λειτουρ-

γία τους. 

� Αποσυναρµολογούν τους 

µηχανισµούς στους οποί-

ους εντοπίζουν βλάβες 

και δυσλειτουργίες, και 

τις αποκαθιστούν. 

� Επισκευάζουν, στο βαθµό 

του δυνατού, τα φθαρµένα 

εξαρτήµατα ή τα αντικα-

θιστούν. 

� Εκτελούν εργασίες καθα-

ρισµού των µηχανισµών 

και των εξαρτηµάτων µε 

καθαρή βενζίνη και χρήση 

ειδικού πινέλου, µε χρήση 

ειδικών πλυντηρίων ή συ-

σκευής υπερήχων. 

� Συναρµολογούν τους µη-

χανισµούς και εκτελούν 

εργασίες: 

� λίπανσης µε επιλογή 

των κατάλληλων υλι-

κών (ειδικά λάδια, 

γράσο, γραφίτη), 

� αποµαγνητισµού, και 

� ρύθµισης µε χρήση 

παλµογράφου ή άλ-

λων ειδικών οργάνων 

ωρολογοποιίας. 

� Επανατοποθετούν στη θήκη/ 

κάσα του ρολογιού τους µη-

χανισµούς και τα υπόλοιπα 

εξαρτήµατά του, την κλείνουν 

και ελέγχουν (όπου απαιτεί-

ται) τη στεγανότητά της µε 

νερό και αέρα. 

 

 

� Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα 

εργαλεία, όργανα, συσκευές 

και υλικά για την πραγµατο-

ποίηση, βάσει των τεχνικών 

φυλλαδίων των κατασκευα-

στών τους, εργασιών ελέγχου, 

συντήρησης, εντοπισµού βλα-

βών και απλών επεµβάσεων 

επισκευής µε αντικατάσταση 

εξαρτηµάτων σε ηλεκτρονικά 

αναλογικά και ψηφιακά ρολό-

για. 

� Ανοίγουν µε ειδικά κλειδιά τις 

θήκες / κάσες των ρολογιών. 

� Αποσυναρµολογούν, ελέγχουν 

και σε περίπτωση φθορά τους, 
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µενες διαδικασίες και τεχνικές 

για τον µηχανικό και ηλε-

κτρονικό έλεγχο, τη συντήρη-

ση και την άρση απλών δυσ-

λειτουργιών στην επισκευή 

τους. 

αντικαθιστούν και επανατο-

ποθετούν το καντράν, τους 

δείκτες των αναλογικών ρο-

λογιών και την οθόνη υγρών 

κρυστάλλων σε ψηφιακά ρο-

λόγια. 

� Καθαρίζουν τις επαφές, ελέγ-

χουν τη λειτουργία της µπα-

ταρίας τους και, αν απαιτείται 

την αντικαθιστούν. 

� Καθαρίζουν τα κυκλώµατα 

και τις επαφές τους. 

� Αντικαθιστούν ολόκληρο ή 

επιµέρους εξαρτήµατα του 

µηχανισµού quartz. 

� Ελέγχουν τα µηχανικά µέρη 

των αναλογικών ρολογιών και 

εκτελούν τις απαιτούµενες ερ-

γασίες ρυθµίσεων και µικροε-

πισκευών. 

� Εκτελούν εργασίες: 

� καθαρισµού (πλυσίµατος) 

όλων των µηχανισµών και 

των εξαρτηµάτων, 

� λίπανσης των εξαρτηµά-

των των αναλογικών ρο-

λογιών. 

� Συναρµολογούν όλα τα επιµέ-

ρους τµήµατα και τα τοποθε-

τούν στην κάσα του ρολογιού, 

την κλείνουν και εκτελούν ε-

λέγχους στεγανότητας. 
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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: 

Ειδικές επισκευές και ρυθµίσεις 

σε µηχανικά ρολόγια και χρονο-

γράφους 
� Περιγράφουν την κατασκευα-

στική διαµόρφωση, συσχετί-

ζουν και συγκρίνουν τα διά-

φορα είδη και κατονοµάζουν 

τα επιµέρους εξαρτήµατα των 

συστηµάτων των µηχανισµών 

των διαφόρων ειδών µηχανι-

κών ρολογιών (κουρδιζόµε-

νων και αυτοµάτων) και χρο-

νογράφων και συγκεκριµένα 

των συστηµάτων: 

� τροχών, 

� δέκτου και διανοµέα, 

� κουρδίσµατος και τοποθέ-

τησης ώρας, 

� κινητήριας δύναµης, 

� συστήµατος διαφυγής. 

� Κατανοούν και επεξηγούν τον 

λειτουργικό ρόλο του κάθε 

συστήµατος και των επιµέ-

ρους εξαρτηµάτων του και 

περιγράφουν τη λειτουργία 

τους. 

� Απαριθµούν πιθανές βλάβες 

και δυσλειτουργίες τους, ανα-

φέρουν τα χρησιµοποιούµενα 

όργανα και εργαλεία και περι-

γράφουν τις απαιτούµενες ε-

νέργειες για την ανίχνευση 

και την αποκατάστασή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αποσυναρµολογούν και συ-

ναρµολογούν ολόκληρο το 

µηχανισµό του ρολογιού, τα 

επιµέρους συστήµατα και ε-

ξαρτήµατά τους. 

� Χρησιµοποιούν σωστά τα όρ-

γανα και εργαλεία, ελέγχουν, 

ρυθµίζουν και συντηρούν τα 

διάφορα συστήµατα και όπου 

απαιτείται τα επισκευάζουν µε 

αντικατάσταση των φθαρµέ-

νων εξαρτηµάτων τους. 

� Συγκεκριµένα: 

� Ελέγχουν τα καθ’ ύψος 

κενά και τις σχέσεις µετά-

δοσης των τροχών, σύµ-

φωνα µε τις προδιαγραφές 

του κατασκευαστή του 

ρολογιού. 

� Καρφώνουν και ξεκαρ-

φώνουν τα ακραξόνια 

στήριξης των τροχών στις 

γέφυρες και την πλατίνα 

και τα ευθυγραµµίζουν. 

� Ελέγχουν, ρυθµίζουν και 

αντικαθιστούν τα ρουµπί-

νια των τροχών. 

� Αντικαθιστούν τα σατόν. 

� Ελέγχουν τα εξαρτήµατα 

του συστήµατος κουρδί-

σµατος και τοποθέτησης 

(αλλαγής) της ώρας. 

� Αντικαθιστούν: 

� τα κοινά εξαρτήµατα 

των δύο συστηµάτων 

(άξονα κουρδίσµατος, 
κορώνα, τροχό κουρ-

δίσµατος, πηνίο 

κουρδίσµατος/βαρε-

λάκι, µπασκιούλ και 

σούστα µπασκιούλ, 

τιρέτα και την σούστα 

τιρέτας), 

� το σύστηµα του ρότο-

ρα (αντίβαρο ταλά-

ντωσης, και γρανάζια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Οργανώνουν το χώρο εργα-

σίας τους µε βάση της εξελί-

ξεις της τεχνολογίας. 

� Εργάζονται αυτόνοµα και 

αναλαµβάνουν την ευθύνη 

συντήρησης και επισκευής 

κάθε τύπου ρολογιών. 

� Αξιολογούν την έκταση του 

έργο που αναλαµβάνουν και 

συνεργάζονται - όταν το κρί-

νουν αναγκαίο - αρµονικά µε 

συναδέλφους τους ανώτερης 

βαθµίδας. 

�  Συνεργάζονται µε τεχνικούς 

άλλων ειδικοτήτων (ηλε-

κτρονικούς, χρυσοχόους κ.ά) 

για εργασίες επισκευής και 

συντήρησης ρολογιών, που 

υπερβαίνουν τις δικές του 

γνώσεις, δεξιότητες και αρ-

µοδιότητες. 

� Κοστολογούν την εργασία 

τους. 
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υποπολλαπλασιασµού 

και αντιστροφής της 

κίνησης) στα αυτόµα-

τα ρολόγια, 

� τα εξαρτήµατα του 

συστήµατος κουρδί-

σµατος (τη ρόδα κο-

ρώνας/άνω κουρόν, 

την ροσέ, την καστά-

νια της ροσέ και τη 

σούστα καστάνιας της 

ροσέ, 

� τα εξαρτήµατα του 

συστήµατος αλλαγής 

ώρας (τροχό ραµ-

βουά, τροχό µινιτερί, 

σοσέ και κανόν). 

� Ελέγχουν το barillet α-

πλών και αυτοµάτων µη-

χανισµών: 

� Αφαιρούν το ελατή-

ριο, το συσπειρώνουν 

και το τοποθετούν 

στη θέση του. 

� Κλείνουν και ρυθµί-

ζουν τα κενά και το 

ύψος που δηµιουργεί-

ται στο σύστηµα του 

ελατηρίου. 

� Ελέγχουν τις ανταποκρί-

σεις του συστήµατος δια-

φυγής και επεµβαίνουν 

όπου απαιτείται. 

� Ρυθµίζουν το σύστηµα δι-

αφυγής, µετατοπίζοντας 

τα levees ή το ύψος της 

άγκυρας. 

� Ελέγχουν µε χρήση παλ-

µογράφου τη συχνότητα 

κίνησης του balancier, 

καρφώνουν και ξεκαρφώ-

νουν τον άξονά του στο 

coq και πραγµατοποιούν 

εργασίες ευθυγράµµισης 

και ζυγοστάθµισης. 

� Αφαιρούν, επισκευάζουν 

και ισιώνουν την τρίχα, 

τοποθετούν virol και piton 

στην τρίχα και την τρίχα 

στο coq. 

� Αποσυναρµολογούν και συ-

ναρµολογούν τους µηχανι-

σµούς ενός µηχανικού χρονο-

γράφου, ρυθµίζουν και απο-

καθιστούν τις δυσλειτουργίες 

του, πραγµατοποιούν εργασίες 

συντήρησης και επισκευής µε 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Επισκευές ηλεκτρονικών ρολο-

γιών και χρονογράφων 
� Κατέχουν γνώσεις στις βασι-

κές αρχές ηλεκτρολογίας και 

ηλεκτρονικής και: 

� ορίζουν τις έννοιες της 

έντασης και τάσης του 

ρεύµατος της ωµικής, χω-

ρητικής και επαγωγικής 

αντίστασης, της χωρητι-

κότητας του κυκλώµατος 

κ.ά. και αναφέρουν τις δι-

αδικασίες και τα όργανα 

µέτρησης των τιµών τους, 

� αναφέρουν τα χαρακτηρι-

στικά πυκνωτών, πηνίων, 

διόδων και τρανζίστορς 

διαφόρων τύπων , κρυ-

σταλλικών ταλαντωτών 

και υγρών κρυστάλλων 

και αναγνωρίζουν αυτά 

που χρησιµοποιούνται 

στην κατασκευαστική δο-

µή των διαφόρων τύπων 

ηλεκτρονικών ρολογιών 

και χρονογράφων. 

� Περιγράφουν την κατασκευα-

στική διαµόρφωση των ηλε-

κτρονικών ρολογιών όλων 

των τύπων, αναφέρουν τις αρ-

χές λειτουργίας τους, αναλύ-

ουν και επεξηγούν το λει-

τουργικό ρόλο όλων των επι-

µέρους εξαρτηµάτων και των 

µηχανισµών τους. 

� Αναφέρουν τα όργανα µέτρη-

σης ηλεκτρικών µεγεθών και 

τα ειδικά όργανα ελέγχου των 

χαρακτηριστικών και της λει-

τουργίας των ηλεκτρονικών 

εξαρτηµάτων και των ολο-

κληρωµένων κυκλωµάτων 

των ηλεκτρονικών ρολογιών. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

ελέγχου και διαπίστωσης 

βλαβών και δυσλειτουργιών 

και τους τρόπους αποκατά-

στασής τους. 

 

επιδιόρθωση ή αντικατάσταση 

των φθαρµένων εξαρτηµάτων 

του. 

 

� Χρησιµοποιούν τα τεχνικά 

φυλλάδια των κατασκευα-

στών των ηλεκτρονικών ρο-

λογιών και χρονογράφων, δια-

βάζουν και κατανοούν: 

� την κυκλωµατική τους 

διάταξη, 

� τα χαρακτηριστικά και τις 

προδιαγραφές σωστής 

λειτουργίας των επιµέ-

ρους τµηµάτων τους. 

� Χειρίζονται σωστά τα όργανα 

µέτρησης ηλεκτρικών και η-

λεκτρονικών µεγεθών (ωµό-

µετρα, αµπερόµετρα, και παλ-

µογράφους) και ειδικά όργανα 

ωρολογοποιίας (ειδικά πολύ-

µετρα, witschi 4100/6000 

κ.ά.) και .εκτελούν τις απαι-

τούµενες µετρήσεις για τον 

έλεγχο της λειτουργίας των 

ηλεκτρονικών µερών τους, 

όπως: 

� των ολοκληρωµένων κυ-

κλωµάτων τους, 

� του κρυσταλλικού ταλα-

ντωτή τους (quartz), 

� του βηµατικού µοτέρ και 

ρυθµιστή σε αναλογικά 

ρολόγια, 

� του υγρού κρυστάλλου 

(LCD), των κυκλωµάτων 

φωτισµού νύκτας, βοµβη-

τή και poussoir σε ψηφια-

κά ρολόγια). 

� Ανιχνεύουν δυσλειτουργίες 

και βλάβες και τις αποκαθι-

στούν µε αντικατάσταση των 

ελαττωµατικών εξαρτηµάτων. 

� Εκτελούν εργασίες ρύθµισης 

πορείας, ώρας, ηµερολογίου, 

ξυπνητηριού και συγχρονι-

σµού δεικτών σε σύνθετα ψη-

φιακά ρολόγια, χρονογράφους 

και χρονοµετρητές. 

 

 

 

 

 


