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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 Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων είναι ένας ειδικευµένος τεχνίτης, ικανός να εκτελεί 

αυτόνοµα, υπεύθυνα και εµπρόθεσµα εργασίες που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 

θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων. 

Συγκεκριµένα: 

� µελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει θερµοϋδραυλικές εγκαταστάσεις στα πλαίσια των αρµοδιοτή-

των του, ή κατασκευάζει εγκαταστάσεις βάση σχεδίων και υποδείξεων του τεχνικού υπευθύνου του 

έργου, 

� διαπιστώνει, εντοπίζει και αποκαθιστά τις βλάβες και δυσλειτουργίες θερµοϋδραυλικών εγκαταστά-

σεων και παίρνει µέτρα για την εξάλειψη τους ή και την αποκατάσταση της οµαλής και ασφαλούς 

λειτουργίας τους, 

� εκτελεί εργασίες συντήρησης, µετατροπής και βελτίωσης µε χρήση των κατάλληλων οργάνων, συ-

σκευών και εργαλείων σε θερµοϋδραυλικές εγκαταστάσεις κάθε είδους, 

� αναζητά, εντοπίζει και χρησιµοποιεί τεχνικοοικονοµικούς καταλόγους κατασκευαστών και προµη-

θευτών υλικών, οργάνων και συσκευών θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, 

� ελέγχει τα εργαλεία, τις συσκευές και τα µηχανήµατα, του επαγγελµατικού του εξοπλισµού τα συ-

ντηρεί σωστά και εκτελεί απλές εργασίες επισκευής τους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις οδη-

γίες των κατασκευαστών τους, 

� οργανώνει τη θέση εργασίας του (καθαριότητα, εργονοµία, µέσα τακτικής προστασίας κ.λ.π.). 

Ο τεχνίτης θερµικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ξέρει να χειρίζεται εργαλεία και µηχανήµατα εφαρµο-

στηρίου και να κάνει συγκολλήσεις, γνωρίζει βασικά στοιχεία ρευστοµηχανικής, µηχανικής, αντοχής υλι-

κών, µηχανολογικού σχεδίου και σχεδίου θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογίας και οργάνων 

µέτρησης. Γνωρίζει επίσης τα µέσα ατοµικής προστασίας και υγιεινής, τις διατάξεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος που αφορούν στην αποφυγή δηµιουργίας ρύπων και στην ανακύκλωση των υλικών που α-

πορρίπτονται κατά τις εργασίες του καθώς και τη γενική νοµοθεσία που διέπει την επαγγελµατική του δρα-

στηριότητα. 

Ο τεχνίτης θερµικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων µπορεί να εργασθεί: 

� ως ελεύθερος επαγγελµατίας, υπεύθυνος εγκατάστασης – συντήρησης, 

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

� στον Ιδιωτικό τοµέα, σε εταιρείες: 

� κατασκευής και συντήρησης θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, 

� εµπορίας εργαλείων, υλικών και συσκευών θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, στα τµήµατα 

service και πωλήσεων. 
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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: 

Βασικές µηχανουργικές 

κατεργασίες 
� Κατονοµάζουν τα µηχανουρ-

γικά υλικά (µέταλλα και κρά-

µατα) και αναφέρουν τις ιδιό-

τητές τους. 

� Αναφέρουν τα συστήµατα µο-

νάδων, τις µονάδες και τα όρ-

γανα µέτρησης. 

� Αναφέρουν τα είδη και τη 

χρήση των εργαλείων συ-

γκράτησης και σύσφιξης, κο-

πής και διαµόρφωσης, µορ-

φοποίησης δοκών και ελα-

σµάτων. 

� Κατονοµάζουν τους τρόπους 

µηχανικής σύνδεσης ελασµά-

των, αναφέρουν τα χρησιµο-

ποιούµενα υλικά και εργαλεί-

α, και περιγράφουν τις διαδι-

κασίες εκτέλεσής τους. 

� Ταξινοµούν και κατονοµά-

ζουν τα είδη συγκολλήσεων, 

αναφέρουν τις χρησιµοποιού-

µενες συσκευές, όργανα και 

υλικά και περιγράφουν τη δι-

αδικασία εκτέλεσής τους. 

� Αναφέρουν τα µέτρα ασφα-

λείας και τα µέσα ατοµικής 

προστασίας που πρέπει να 

λαµβάνονται κατά την εκτέ-

λεση των παραπάνω µηχα-

νουργικών κατεργασιών. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

ΣΩΛΗΝΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

� Επιλογή σωλήνων και 

ειδικών τεµαχίων 
� Κατονοµάζουν τα βασικά είδη 

σωλήνων που χρησιµοποιού-

νται στις εγκαταστάσεις ύ-

δρευσης, αποχέτευσης, κε-

ντρικής θέρµανσης, πυρόσβε-

σης και παροχής καυσίµου 

αερίου, αναφέρουν τις ιδιότη-

τες και τα τεχνικά χαρακτηρι-

στικά τους. 

� Αναφέρουν τις κατηγορίες 

 

 

 

 
� Κατανοούν κατασκευαστικά 

σχέδια και χρησιµοποιούν κα-

ταλόγους τυποποίησης για την 

επιλογή των κατάλληλων, για 

τις εργασίες που πρόκειται να 

εκτελέσουν, υλικών. 

� Πραγµατοποιούν εργασίες 

κοπής και διαµόρφωσης και 

σύνδεσης µορφοδοκών και 

ελασµάτων. 

� Πραγµατοποιούν εργασίες 

κοπής, διαµόρφωσης και σύν-

δεσης των διαφόρων τύπων 

σωλήνων. 

� Επιλέγουν τις κατάλληλες 

συσκευές, µέσα και υλικά, ε-

κτελούν τις απαιτούµενες 

ρυθµίσεις και εκτελούν τις 

κατά περίπτωση εργασίες συ-

γκόλλησης, ακολουθώντας τις 

ενδεδειγµένες διαδικασίες. 

� Χρησιµοποιούν µε ασφάλεια 

τις κατάλληλες συσκευές, µη-

χανήµατα, όργανα και εργα-

λεία για την εκτέλεση των πα-

ραπάνω εργασιών. 

� Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέ-

τρα ατοµικής προστασίας και 

τηρούν µε ευλάβεια τις απαι-

τούµενες από τους σχετικούς 

κανονισµούς διατάξεις για την 

ασφάλεια των χώρων εργασί-

ας τους και την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

 

 

� Κατονοµάζουν και ταξινο-

µούν τα είδη σωλήνων και 

αναφέρουν τις χρήσεις τους 

ανάλογα µε το υλικό κατα-

σκευής τους. 

� Αναγνωρίζουν και επιλέγουν 

τους κατάλληλους για κάθε 

είδος εγκατάστασης σωλήνες 

και ειδικά εξαρτήµατα µε τη 

χρήση των πινάκων τυποποί-

 
� Επιλύουν, είτε µόνοι τους, εί-

τε ζητώντας την κατάλληλη 

βοήθεια από τρίτους (ανάλογα 

µε την περίπτωση), τα προ-

βλήµατα τα οποία ενδέχεται 

να παρουσιασθούν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών που 

αναλαµβάνουν. 

� Συνεργάζονται αρµονικά µε 

τους συναδέλφους τους και 

υπό την εποπτεία του υπεύθυ-

νου µηχανικού των έργων που 

εκτελούν, λειτουργώντας ως 

µέλη οµάδας. 
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των ειδικών εξαρτηµάτων, 

που χρησιµοποιούνται για τη 

σύνδεση σωλήνων, για αλλα-

γές κατεύθυνσης όδευσης, δι-

ακλαδώσεις και σύνδεσή τους 

µε τα όργανα και τις συσκευές 

των εγκαταστάσεων. 

� Κοπή, διαµόρφωση και 

σύνδεση σωλήνων 
� Αναφέρουν τους τρόπους κο-

πής των σωλήνων. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τους τρόπους διαµόρφωσης 

και σύνδεσης των σωλήνων, 

σύµφωνα µε τους κανονι-

σµούς και τις ισχύουσες δια-

τάξεις και σε σχέση µε το εί-

δος τους, τη διάµετρό τους, 

τις οδεύσεις τους στο κτίριο 

και την προσβασιµότητά τους. 

� Κατονοµάζουν τα χρησιµο-

ποιούµενα κατά περίπτωση 

ειδικά τεµάχια και αναφέρουν 

τη χρήση τους. 

� Αναφέρουν τις χρησιµοποι-

ούµενες συσκευές και εργα-

λεία. 

� Αναφέρουν τα µέσα ατοµικής 

προστασίας και τα απαιτούµε-

να µέτρα ασφάλειας και υγιει-

νής για την εκτέλεση των συ-

γκεκριµένων εργασιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ησης τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Εκτελούν µε χαλυβδοσωλήνες 

και σιδηροσωλήνες εργασίες: 

� κοπής, 

� εξωτερικής σπειροτόµη-

σης, 

� κάµψης (για ανοικτές αλ-

λαγές διεύθυνσης), 

� σύνδεσης µε µούφες, µα-

στούς, φλάντζες ή µέσω 

ειδικών εξαρτηµάτων 

(γωνίες, καµπύλες, ταυ, 

σταυροί), µε οξυγονοκόλ-

ληση ή ηλεκτροσυγκόλ-

ληση και λυόµενους συν-

δέσµους. 

� Εκτελούν µε χαλκοσωλήνες 

εργασίες: 

� ξετυλίγµατος σε µαλα-

κούς χαλκοσωλήνες, 

� κοπής, 

� κάµψης µαλακών χαλκο-

σωλήνων, 

� σύνδεσης, 

- µε εκτόνωση και µαλακή 

συγκόλληση (σύνδεση 

σωλήνων ή ειδικού συ-

γκολλητού ορειχάλκινου 

εξαρτήµατος ίδιας διαµέ-

τρου), 

- µε εκχείλιση (σύνδεσή 

τους µέσω βιδωτών ειδι-

κών εξαρτηµάτων ή για 

σύνδεση µε συσκευές µε 

βιδωτά εξαρτήµατα υπο-

δοχής), 

- µέσω ειδικών τεµαχίων µε 

σκληρή συγκόλληση και 

οξυγονοκόλληση. 

Στα δίκτυα παροχής και διανοµής 

αερίων καυσίµων, οι συνδέσεις 

χαλυβδοσωλήνων γίνονται µε συ-

σκευές ηλεκτροσυγκόλλησης πα-

ρουσία αδρανούς αερίου για τη 

χρήση των οποίων απαιτείται ειδι-

κή εκπαίδευση. Να δοθεί επίσης ι-

διαίτερη έµφαση στην ορθή εκτέλε-

ση σκληρών συγκολλήσεων για 

σύνδεση σκληρών χαλκοσωλήνων 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Εγκαταστάσεις ύδρευσης 

� Κατονοµάζουν τα βασικά 

τµήµατα ενός δικτύου παρο-

χής ψυχρού και θερµού νερού 

χρήσης. 

� Απαριθµούν τα όργανα και τις 

συσκευές (διακόπτες, κρου-

νούς, µπαταρίες κ.ά.) του δι-

κτύου και αναφέρουν τη χρή-

ση τους. 

� Αναφέρουν τα είδη και τη 

χρήση των υδραυλικών υπο-

δοχέων. 

� Περιγράφουν τον τρόπο σύν-

δεσής τους µε το δίκτυο και 

αναφέρουν τα υλικά, τα εξαρ-

τήµατα και τα εργαλεία που 

απαιτούνται για τη σύνδεσή 

τους. 

 

 

 

 

 

 

λόγω των υψηλών απαιτήσεων του 

δικτύου σε στεγανότητα. 

� Εκτελούν µε πλαστικούς σω-

λήνες εργασίες: 

� κοπής µε ειδικό κόφτη 

πλαστικών σωλήνων, 

� κάµψης µε το χέρι για α-

νοιχτές καµπύλες ή µε 

θέρµανση µε ζεστό νερό ή 

αερόθερµο για κλειστές 

καµπύλες, 

� σύνδεσης µε σύσφιξη µέ-

σω ειδικών τεµαχίων ή 

αυτογενή κόλληση µε 

θερµό αέρα ή ηλεκτρικό 

στοιχείο θέρµανσης ή µε 

ειδική κόλα (για σωλήνες 

εγκαταστάσεων αποχέ-

τευσης). 

� Επιλέγουν τις κατάλληλες για 

κάθε περίπτωση (ανάλογα µε 

το είδος του δικτύου, την ό-

δευση, το είδος και τη διάµε-

τρο των σωλήνων) µεθόδους, 

συσκευές και εργαλεία για την 

εκτέλεση των εργασιών τους. 

� Τηρούν όλα τα απαιτούµενα 

µέτρα για την ασφάλεια του 

χώρου εργασίας τους (ατοµι-

κή προστασία και ασφαλή 

χρήση εργαλείων και συ-

σκευών). 
 

� Προσδιορίζουν τις ανάγκες 

παροχής ψυχρού και θερµού 

νερού χρήσης στους διάφο-

ρους χώρους µιας κατοικίας 

και τις θέσεις λήψης/εκροής, 

ανάλογα µε το είδος των υ-

δραυλικών υποδοχέων και 

των ειδών υγιεινής που πρό-

κειται να εγκατασταθούν σ’ 

αυτούς. 

� Επιλέγουν το υλικό των σω-

λήνων του δικτύου και τα όρ-

γανα εκροής, ρύθµισης και 

διακοπής της ροής. και προ-

στασίας του δικτύου. 

� Επιλέγουν την όδευση του 

αγωγού παροχής και τον συν-

δέουν µε το δίκτυο πόλης ή µε 

δεξαµενή αποθήκευσης νερού 

µέσω πιεστικού συγκροτήµα-

τος, υδροµετρητή και θερµα-

ντήρα παραγωγής θερµού νε-

ρού χρήσης. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Εγκαταστάσεις αποχέτευσης 

λυµάτων και οµβρίων 

� Αναφέρουν τις βασικές διατά-

ξεις των κανονισµών για ε-

γκαταστάσεις αποχέτευσης 

λυµάτων και οµβρίων για την 

υγιεινή και ασφάλεια των δι-

κτύων. 

� Αναφέρουν τα είδη των εγκα-

ταστάσεων συγκέντρωσης και 

µεταφοράς λυµάτων και οµ-

βρίων, και της τελικής διάθε-

σής τους. 

� Αναφέρουν τα βασικά στοι-

χεία των δικτύων και περι-

γράφουν τους τρόπους δια-

µόρφωσης και κατασκευής 

των κατακόρυφων και οριζό-

ντιων τµηµάτων τους, τη σύν-

δεσή τους µε το συλλεκτήριο 

δίκτυο και της τελικής απορ-

ροής τους στο δίκτυο πόλης 

µε φυσική απορροή ή µε α-

ντλία στο τελικό φρεάτιο συ-

γκέντρωσής τους. 

� Αναφέρουν τα είδη αερισµού 

των εγκαταστάσεων αποχέ-

τευσης. 

� Αναφέρουν τα είδη των σω-

λήνων που χρησιµοποιούνται 

για την κατασκευή τους, τον 

τρόπο κοπής και σύνδεσής 

τους, τον τρόπο αλλαγής κα-

τεύθυνσης της διαδροµής τους 

και τον τρόπο και τα µέσα για 

την ασφαλή στήριξή τους στις 

ευθύγραµµες διαδροµές και 

στις θέσεις αλλαγής πορείας. 

� Σχεδιάζουν, διαστασιολογούν 

και κατασκευάζουν το δίκτυο 

διανοµής ψυχρού και θερµού 

νερού χρήσης, ανάλογα µε τον 

τρόπο διανοµής του νερού 

στους υποδοχείς (µε σύνδεση 

σε κοινό κλάδο του δικτύου 

διανοµής, είτε ξεχωριστή για 

κάθε υποδοχέα µέσω συλλε-

κτών διανοµής) και το συνδέ-

ουν µε τον σωλήνα παροχής. 

� Συνδέουν το δίκτυο παροχής 

θερµού νερού χρήσης µε τον 

θερµαντήρα (boiler, ηλεκτρι-

κό ή ηλιακό θερµοσίφωνα). 

� Ελέγχουν τη στεγανότητα και 

την αντοχή του δικτύου. 

� Τοποθετούν τους υδραυλικούς 

υποδοχείς, τους συνδέουν στο 

δίκτυο και το παραδίδουν. 
 

� ∆ιαστασιολογούν τους αγω-

γούς σύνδεσης των υδραυλι-

κών υποδοχέων και του σιφο-

νιού µπάνιου 

� µε τις κατακόρυφες στή-

λες αποχέτευσης, 

� µε τις στήλες αερισµού 

(για όσους υποδοχείς α-

παιτείται, ανάλογα µε το 

σύστηµα αερισµού που 

επιλέγεται). 

� Συνδέουν απ’ ευθείας τους 

νεροχύτες, τις λεκάνες και σι-

φώνια µε τις κατακόρυφες 

στήλες µέσω ειδικών τεµαχί-

ων και τους υπόλοιπους υ-

δραυλικούς του µπάνιου µε το 

σιφόνι δαπέδου. 

� Κατασκευάζουν και στηρί-

ζουν τις κατακόρυφες στήλες 

αποχέτευσης και αερισµού. 

� ∆ιαστασιολογούν και κατα-

σκευάζουν το οριζόντιο συλ-

λεκτήριο δίκτυο µε τις απαι-

τούµενες από τον κανονισµό 

κλίσεις, ανάλογα µε την ό-

δευσής του (ορατό ή στο έδα-

φος µέσα στο κτίριο). 

� Συνδέουν τις στήλες αποχέ-

τευσης µε το οριζόντιο συλ-

λεκτήριο δίκτυο µέσω ειδικών 

καµπύλων τεµαχίων. 

� Τοποθετούν: 

� τάπες καθαρισµού στον 

κεντρικό συλλεκτήριο 
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� Περιγράφουν τη διάταξη απο-

χέτευσης των νεροχυτών και 

των υδραυλικών υποδοχέων 

µπάνιου, σε εγκαταστάσεις 

αποχέτευσης µε κύριο ή πα-

ράπλευρο άµεσο ή έµµεσο 

αερισµό. 

� Περιγράφουν τον τρόπο σύν-

δεσης των σιφονιών συλλογής 

οµβρίων από ταράτσες και 

εξώστες. 

� Αναφέρουν τα ειδικά εξαρτή-

µατα της εγκατάστασης, τη 

λειτουργία τους και τη θέση 

τους στα κατακόρυφα και ορι-

ζόντια τµήµατα του δικτύου. 

 

αγωγό, στα σηµεία πολ-

λαπλών συνδέσεων στις 

κατακόρυφες στήλες και 

σε όλα τα σηµεία αλλαγής 

διεύθυνσης, 

� λιποσυλλέκτες µε στεγανά 

καλύµµατα κοντά στο τε-

λικό σηµείο διάθεσης των 

λυµάτων, 

� αµµοσυλλέκτες και σχά-

ρες στραγγισµού σε εγκα-

ταστάσεις αποστράγγισης 

δαπέδων, 

� µηχανοσίφωνα µέσα σε 

ελεγχόµενο φρεάτιο πριν 

τη έξοδο του τελικού 

συλλεκτήριου αγωγού µε 

µίκα και αυτόµατη βαλβί-

δα αερισµού, 

� αντλία λυµάτων σε στε-

γανό φρεάτιο, σε περι-

πτώσεις συλλεκτήριου δι-

κτύου µε στάθµη χαµηλό-

τερη από το δίκτυο πόλης. 

� ∆ιαστασιολογούν τις σωλη-

νώσεις του δικτύου συλλογής 

οµβρίων, συνδέουν τις κατα-

κόρυφες στήλες µε τα φρεάτια 

αποστράγγισης ταρατσών και 

εξωστών και διαµορφώνουν 

το οριζόντιο συλλεκτήριο δί-

κτυο. 

� Χρησιµοποιούν µε ασφάλεια 

τα εργαλεία του επαγγελµατι-

κού τους εξοπλισµού και 

λαµβάνουν όλα τα απαιτούµε-

να µέτρα για την ατοµική τους 

προστασία και ασφάλεια και 

την ασφάλεια των χώρων ερ-

γασίας τους. 
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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: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

� Συγκρότηση λεβητοστασίου 
� Κατονοµάζουν τις βασικές 

συσκευές, µηχανήµατα και 

όργανα και τις διατάξεις που 

συγκροτούν το λεβητοστάσιο 

µιας εγκατάστασης κεντρικής 

θέρµανσης. 

� Αναφέρουν τα επιµέρους 

τµήµατά τους και περιγρά-

φουν την κατασκευαστική 

τους συγκρότηση. 

� Αναφέρουν τα λειτουργικά 

τους χαρακτηριστικά και τις 

προδιαγραφές µε βάση τις ο-

ποίες επιλέγονται. 

� Αναφέρουν τα στοιχεία σχε-

διασµού του λεβητοστασίου 

και της συγκρότησης της όλης 

εγκατάστασης, σύµφωνα µε 

τους σχετικούς κανονισµούς 

και διατάξεις. 

� Περιγράφουν τις τεχνικές και 

διαδικασίες των εργασιών το-

ποθέτησης και σύνδεσης των 

συσκευών και οργάνων του 

λεβητοστασίου. 

� Αναφέρουν τα διάφορα είδη 

των συστηµάτων ελέγχου και 

αυτοµατισµού, τη χρήση και 

τη σκοπιµότητά τους, κατο-

νοµάζουν τα όργανα και τις 

συσκευές τους, αναφέρουν 

τον λειτουργικό τους ρόλο και 

περιγράφουν την ηλεκτρική 

τους συνδεσµολογία. 

� Αναφέρουν τα εργαλεία, όρ-

γανα και συσκευές που χρη-

σιµοποιούν για την εκτέλεση 

των συγκεκριµένων εργασιών 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Μελετούν και κατανοούν το 

σχέδιο της εγκατάστασης. 

� Αναγνωρίζουν τα χαρακτηρι-

στικά και τις προδιαγραφές 

τους και µε βάση τη µελέτη 

και τα σχέδια της εγκατάστα-

σης επιλέγουν από σχετικούς 

πίνακες των κατασκευαστών 

τους: 

� το λέβητα (χαλύβδινο ή 

χυτοσιδηρό) και τον καυ-

στήρα (πετρελαίου ή αε-

ρίου) σε συνάρτηση µε τις 

προδιαγραφές του επιλε-

γέντος λέβητα, 

� τον κυκλοφορητή, 

� το κλειστό δοχείο διαστο-

λής, 

� Εγκαθιστούν χαλύβδινο λέβη-

τα, συναρµολογούν και εγκα-

θιστούν χυτοσιδηρό λέβητα 

και τον συνδέουν µέσω κα-

πναγωγού µε την καπνοδόχο. 

� Τοποθετούν τον καυστήρα 

στο λέβητα. 

� Κατασκευάζουν µέσω καταλ-

λήλων σωληνώσεων, ρυθµι-

στικών οργάνων και αποφρα-

κτικών βαλβίδων και διακο-

πτών: 

� τη γραµµή τροφοδοσίας 

νερού στον λέβητα από το 

δίκτυο πόλης, µέσω του 

αυτόµατου πλήρωσης και 

τη συνδέουν µε τη γραµ-

µή επιστροφής θερµού 

νερού της εγκατάστασης 

και το δοχείου διαστολής, 

� τη γραµµή τροφοδοσίας 

του καυστήρα µε τη δε-

ξαµενή πετρελαίου ή το 

δίκτυο παροχής αερίου 

καυσίµου, 

� τις γραµµές σύνδεσης του 

λέβητα µέσω τρίοδης ή 

 

� Προγραµµατίζουν τις εργασί-

ες τους και τις εκτελούν έ-

γκαιρα και υπεύθυνα. 

� Παρέχουν τις κατάλληλες 

πληροφορίες και συνεργάζο-

νται αρµονικά µε τους άλλους 

τεχνικούς που εµπλέκονται σε 

εργασίες κατασκευών, επι-

σκευών και συντήρησης θερ-

µοϋδραυλικών εγκαταστάσε-

ων. 

� Αναζητούν, επιλέγουν και α-

ξιολογούν πληροφορίες και 

δεδοµένα στο πλαίσιο των ε-

παγγελµατικών δραστηριοτή-

των τους. 
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� ∆ίκτυα σωληνώσεων θερµού 

νερού 
� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τα είδη των δικτύων δι-

ανοµής θερµού νερού, ανάλο-

γα µε: 

� τη διάταξη των σωλήνων 

(οριζόντια ή κατακόρυ-

φη), 

� τον τρόπο σύνδεσης των 

θερµαντικών σωµάτων µε 

τους σωλήνες προσαγω-

γής και επιστροφής, 

� το υλικό κατασκευής των 

σωλήνων του δικτύου. 

� Αναφέρουν τα διάφορα όργα-

να, συσκευές και εξαρτήµατα 

που απαιτούνται για τη λει-

τουργία κάθε δικτύου. 

� Περιγράφουν τις τεχνικές και 

διαδικασίες των εργασιών κα-

τετράοδης βάνας ανάµι-

ξης µε τους συλλέκτες 

προσαγωγής και επιστρο-

φής θερµού νερού. 

� Συνδέουν µέσω αποφρακτι-

κών διακοπτών τον κυκλοφο-

ρητή στις σωληνώσεις θερµού 

νερού (προσαγωγής κατά κα-

νόνα) µε συγκόλληση ή φλά-

ντζες. 

� Τοποθετούν στη σωλήνωση 

προσαγωγής µανόµετρο, βαλ-

βίδα ασφαλείας και τους θερ-

µοστάτες λέβητα - καυστήρα 

και κυκλοφορητή. 

� ∆ιαβάζουν και κατανοούν το 

σχέδιο της ηλεκτρικής συνδε-

σµολογίας των οργάνων και 

συσκευών των συστηµάτων 

ελέγχου, ρύθµισης και αυτο-

µατισµών, ανάλογα µε το εί-

δος της εγκατάστασης (µονο-

σωλήνιο ή δισωλήνιο σύστη-

µα - καυστήρας πετρελαίου ή 

αερίου καυσίµου) και τις α-

παιτήσεις της (ύπαρξη ή µη 

συστήµατος αντιστάθµισης, 

προγραµµατιστού λειτουργίας 

κ.ά.) και εκτελούν τις προ-

βλεπόµενες ηλεκτρολογικές 

συνδέσεις. 

� Τηρούν όλα τα απαιτούµενα 

µέτρα για την ασφάλεια του 

χώρου εργασίας τους (ατοµι-

κή προστασία και ασφαλής 

χρήση εργαλείων και συ-

σκευών). 

 

� Σε µικρές εγκαταστάσεις κε-

ντρικής θέρµανσης µπορούν 

να: 

� υπολογίζουν τις θερµικές 

απώλειες των χώρων που 

πρόκειται να θερµανθούν, 

� επιλέγουν τη θέση των 

θερµαντικών σωµάτων 

και, χρησιµοποιώντας 

τους σχετικούς καταλό-

γους των κατασκευαστών 

τους, το είδος και το µέ-

γεθός τους, 

� επιλέγουν το υλικό των 

σωλήνων του δικτύου και 

τις διαστασιολογούν. 

� ∆ιαβάζουν τα σχέδια και τη 

µελέτη µιας εγκατάστασης 

κεντρικής θέρµανσης και κα-
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τασκευής των δικτύων και 

σύνδεσης των συσκευών και 

οργάνων σ’ αυτά. 

� Αναφέρουν τα εργαλεία, όρ-

γανα και συσκευές που χρη-

σιµοποιούν για την εκτέλεση 

των συγκεκριµένων εργασιών 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τανοούν το είδος του δικτύου, 

το είδος και τις διατοµές των 

σωλήνων, το είδος, τη θερµα-

ντική ισχύ και τις θέσεις των 

θερµαντικών σωµάτων της 

εγκατάστασης. 

� Συγκροτούν δισωλήνιο δίκτυο 

κεντρικής θέρµανσης µε χα-

λυβδοσωλήνες ή χαλκοσωλή-

νες. 

� ∆ιαµορφώνουν το οριζό-

ντιο και κατακόρυφο δί-

κτυο σωληνώσεων, τοπο-

θετούν τα διαστολικά και 

στην απόληξη των κατα-

κόρυφων στηλών τα αυ-

τόµατα εξαεριστικά. 

�  Μονώνουν και στηρίζουν 

τις σωληνώσεις και τις 

προστατεύουν κατάλληλα 

στις οδεύσεις τους µέσα 

από µπετόν και τοίχους. 

� Τοποθετούν (στηρίζουν) 

τα θερµαντικά σώµατα 

και τα συνδέουν µέσω δι-

ακοπτών µε το δίκτυο. 

� Συγκροτούν µονοσωλήνιο δί-

κτυο κεντρικής θέρµανσης. 

� ∆ιαµορφώνουν το οριζό-

ντιο και κατακόρυφο κε-

ντρικό δίκτυο σωληνώ-

σεων µε χαλυβδοσωλήνες 

ή χαλκοσωλήνες. 

� Αναπτύσσουν σε βρόγ-

χους - κυκλώµατα το ορι-

ζόντιο επιδαπέδιο δίκτυο 

µε εύκαµπτους επενδεδυ-

µένους χαλκοσωλήνες ή 

ειδικούς πλαστικούς σω-

λήνες τοποθετηµένους σε 

κυµατοειδή πλαστικό σω-

λήνα προστασίας). 

� Συνδέουν το συλλέκτη 

προσαγωγής µέσω της 

ηλεκτροβάνας αυτονοµίας 

και τον συλλέκτη επι-

στροφής στις αντίστοιχες 

κατακόρυφες στήλες. 

� Επιλέγουν τον τύπο του 

τετράοδου διακόπτη, ανά-

λογα µε τον τύπο του σώ-

µατος, τον τοποθετούν σ’ 

αυτό και τον συνδέουν 

στο κύκλωµα. 

� Συνδέουν τους βρόγχους 

µε τους συλλέκτες µέσω 

ειδικών ρυθµιστικών βαλ-
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� Έλεγχος, επισκευή και 

συντήρηση εγκαταστάσεων 

κεντρικής θέρµανσης 
� Αναφέρουν την τεχνική, οικο-

νοµική και περιβαλλοντική 

σηµασία της συντήρησης των 

εγκαταστάσεων. 

� Περιγράφουν τους περιοδι-

κούς ελέγχους, τις µεθόδους 

και τα προγράµµατα συντή-

ρησης και την οργάνωση της 

αποθήκης των απαιτούµενων 

υλικών και ανταλλακτικών. 

� Κατονοµάζουν και αναγνωρί-

ζουν τις βασικές συσκευές και 

εργαλεία ελέγχου, συντήρη-

σης και επισκευής εγκατα-

στάσεων κεντρικής θέρµαν-

σης και αναφέρουν τη χρήση 

βίδων (ενσωµατωµένων ή 

µη στους συλλέκτες). 

� Συγκροτούν ενδοδαπέδιο δί-

κτυο κεντρικής θέρµανσης. 

� Κατασκευάζουν το οριζό-

ντιο και κατακόρυφο δί-

κτυο προσαγωγής και ε-

πιστροφής νερού. 

� Επιστρώνουν ειδικό πλα-

στικό δάπεδο ή µεταλλικά 

πλέγµατα πάνω στα οποία 

θα αναπτυχθούν ή θα 

προσδεθούν τα κυκλώµα-

τα των σωληνώσεων. 

� Συνδέουν τα κυκλώµατα 

µε τους ειδικούς για τέ-

τοιο σύστηµα συλλέκτες 

προσαγωγής και επιστρο-

φής. 

� Πραγµατοποιούν ελέγχους 

στεγανότητας των δικτύων. 

� Γεµίζουν την εγκατάσταση µε 

νερό, εκτελούν τις απαραίτη-

τες ρυθµίσεις θέτουν σε λει-

τουργία το λέβητα, ελέγχουν 

και ρυθµίζουν όλη τη λει-

τουργία της εγκατάστασης (έ-

λεγχος πίεσης νερού, λειτουρ-

γία εξαεριστικών σωµάτων, 

ρύθµιση διακοπτών κ.ά.), τη 

θέτουν εκτός λειτουργίας και 

την παραδίδουν. 

� Τηρούν όλα τα απαιτούµενα 

µέτρα για την ασφάλεια του 

χώρου εργασίας τους (ατοµι-

κή προστασία και ασφαλής 

χρήση εργαλείων και συ-

σκευών). 

 

 

 

 

 
Στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικεί-

µενο να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση από 

τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης, 

δεδοµένου ότι στη σχολή παρέχονται 

µόνο θεωρητικές πληροφορίες µε 

απλή αναφορά τους. 
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τους. 

Ι. ∆εξαµενές καυσίµου - 

καυστήρες - λέβητες. 

� Περιγράφουν τι ς µεθόδους 

και διαδικασίες ελέγχου των 

δεξαµενών και των δικτύων 

παροχής καυσίµου. 

� Αναφέρουν τις βλάβες των 

εξαρτηµάτων και των συστη-

µάτων καυστήρων πετρελαίου 

και αερίων καυσίµων και τις 

αιτίες που τις προκαλούν και 

περιγράφουν τις ενέργειες α-

ποκατάστασής τους. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τις διαδικασίες ελέγχου και 

ρύθµισης της καλής λειτουρ-

γίας των καυστήρων υγρών 

και αερίων καυσίµων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Εφαρµόζουν µεθόδους ελέγ-

χου και συντήρησης δεξαµε-

νών υγρών και αερίων καυσί-

µων (έλεγχος των σωληνώσε-

ων και οργάνων παροχής 

καυσίµου, έλεγχος στεγανό-

τητας και διαρροών στις συν-

δέσεις, καθαρισµός και βαφή 

δεξαµενής, έλεγχος εξαρτη-

µάτων, έλεγχος για διαβρώ-

σεις και φθορές κ.ά.). 

� Ελέγχουν και συντηρούν εξα-

τµιστικούς καυστήρες πετρε-

λαίου, αναγνωρίζουν τις βλά-

βες και δυσλειτουργίες τους 

και τις αιτίες που τις προκα-

λούν και τις αποκαθιστούν. 

� Αναγνωρίζουν τις βλάβες και 

δυσλειτουργίες σε καυστήρες 

διασκορπισµού πετρελαίου 

και τις αιτίες που τις προκα-

λούν, και τις αποκαθιστούν. 

� Εκτελούν εργασίες ρύθµισης 

και συντήρησης σε καυστήρες 

διασκορπισµού πετρελαίου 

(ρύθµιση πίεσης της αντλίας, 

καθαρισµός φίλτρου αντλίας, 

αντικατάσταση αντλίας, ρύθ-

µιση ηλεκτροδίων ανάφλεξης, 

ρύθµιση και αντικατάσταση 

µπεκ, έλεγχος και αντικατά-

σταση του µετασχηµατιστή). 

� Αναγνωρίζουν τις βλάβες και 

δυσλειτουργίες σε ατµοσφαι-

ρικούς καυστήρες αερίου και 

τις αιτίες που τις προκαλούν 

και τις αποκαθιστούν. 

� Εκτελούν εργασίες ρύθµισης 

και συντήρησης σε πιεστικούς 

καυστήρες αερίου (ρύθµιση 

ηλεκτροδίων ανάφλεξης και 

ιονισµού, ρύθµιση φλογοκε-

φαλής, ρύθµιση διασκορπι-

στήρα, ρύθµιση πίεσης και 

παροχής αερίου, ρύθµιση επι-

τηρητή πίεσης αερίου, έλεγ-

χος ρεύµατος ιονισµού, ρύθ-

µιση αέρα καύσης. 

� Εντοπίζουν πιθανά λάθη ρύθ-

µισης, προβλήµατα λειτουρ-

γίας και βλάβες σε πιεστικούς 

καυστήρες αερίου και τις αιτί-

ες που τις προκαλούν, και τις 

αποκαθιστούν. 
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ΙΙ. ∆ίκτυα διανοµής θερµού 

νερού. 

� Αναφέρουν τις βλάβες στον 

κυκλοφορητή, τις αιτίες που 

τις προκαλούν και περιγρά-

φουν τις διαδικασίες αποκα-

τάστασής τους καθώς και τις 

διαδικασίες αποµάκρυνσης, 

αντικατάστασης ή συντήρη-

σης και επαναλειτουργίας του. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τις διαδικασίες: 

� ελέγχου, ρύθµισης και α-

ντικατάστασης των βανών 

του δικτύου, 

� ελέγχου, συντήρησης και 

αντικατάστασης των θερ-

µαντικών σωµάτων, 

� ελέγχου συντήρησης και 

αντικατάστασης τµηµά-

των του δικτύου σωληνώ-

σεων, 

� ελέγχου και συντήρησης 

των συστηµάτων προστα-

σίας από ηλεκτροδιάβρω-

ση. 

 

 

 

 

� Εκτελούν εργασίες ελέγχου, 

συντήρησης και επισκευής σε 

λέβητες (άνοιγµα και οπτικό 

έλεγχο, αφαίρεση και καθαρι-

σµό των ελατηρίων, καθαρι-

σµός εστίας, µόνωση λέβητα 

και τοποθέτηση καλυµµάτων 

αποσυναρµολόγηση µαντεµέ-

νιου λέβητα, αντικατάσταση 

στοιχείων του και επανασυ-

ναρµολόγηση, αφαίρεση επι-

σκευή ή αλλαγή και τοποθέ-

τηση τούµπων σε χαλύβδινο 

λέβητα, έλεγχος και αποκατά-

σταση στεγανότητας σε χαλύ-

βδινο λέβητα, έλεγχος ελκυ-

σµού λέβητα). 

� Ελέγχουν το βαθµό απόδοσης 

του λέβητα (µέτρηση θερµο-

κρασίας των καυσαερίων και 

της περιεκτικότητάς τους σε 

CO2 µέτρηση του δείκτη αι-

θάλης) και προβαίνουν στις 

απαραίτητες ενέργειες για τη 

βελτιστοποίηση της καύσης 

και της απόδοσης του λέβητα. 

 

 

 

� Αναγνωρίζουν τις βλάβες και 

δυσλειτουργίες του κυκλοφο-

ρητή και τις αιτίες που τις 

προκαλούν και τις αποκαθι-

στούν. 

� Αντικαθιστούν ή συντηρούν 

(αποκόλληση φτερωτής, λεί-

ανση του κελύφους, γρασάρι-

σµα των κινούµενων µερών 

του κ.ά.) και επαναλειτουρ-

γούν τον κυκλοφορητή. 

� Αντικαθιστούν τις χειροκίνη-

τες βάνες αποµόνωσης τµη-

µάτων του δικτύου και τους 

διακόπτες των θερµαντικών 

σωµάτων σε µονοσωλήνιο και 

δισωλήνιο σύστηµα θέρµαν-

σης. 

� Αντικαθιστούν θερµαντικά 

σώµατα σε µονοσωλήνιο και 

δισωλήνιο σύστηµα θέρµαν-

σης. 

� Αντικαθιστούν φθαρµένα 

τµήµατα σωλήνων και µονω-

τικών υλικών του δικτύου. 

� Ελέγχουν και αντικαθιστούν 

τη ράβδο µαγνησίου στο ειδι-

κό εξάρτηµα ανοδικής προ-
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ΙΙΙ. Συσκευές και όργανα του  

 δικτύου. 

� Αναφέρουν τις βλάβες και πε-

ριγράφουν τις διαδικασίες 

ρύθµισης ή και αντικατάστα-

σης: 

� του αυτοµάτου πλήρωσης, 

� του δοχείου διαστολής, 

� των βαλβίδων ασφαλείας 

και εξαεριστικών, 

� του θερµοµέτρου και υ-

δροµέτρου, 

� των θερµοστατών επαφής 

και ασφαλείας λέβητα. 

 

 

 

 

 
ΙV. Ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση – συσκευές. 

� Περιγράφουν τη διαδικασία 

και κατονοµάζουν τα σηµεία 

ελέγχου της όλης ηλεκτρολο-

γικής εγκατάστασης. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

ελέγχου καλής λειτουργίας, 

ρύθµισης και αντικατάστασης 

εξαρτηµάτων και µηχανισµών 

των συστηµάτων αυτονοµίας 

και αντιστάθµισης. 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

∆ίκτυο σωληνώσεων φυσικού 

αερίου 

� Κατηγοριοποιούν τα είδη των 

σωλήνων και των ειδικών ε-

ξαρτηµάτων τους, ανάλογα µε 

το είδος του δικτύου και τη 

διέλευσή του (υπόγειο, υπέρ-

γειο, εντοιχισµένο). 

� Αναφέρουν τους τρόπους, τις 

µεθόδους και τα χρησιµοποι-

ούµενα ειδικά τεµάχια για τη 

σύνδεση των σωληνώσεων 

του δικτύου. 

� Κατονοµάζουν τα απαιτούµε-

να όργανα και συσκευές µέ-

τρησης και ελέγχου της παρο-

χής φυσικού αερίου. 

� Αναφέρουν τις επιβαλλόµενες 

αποστάσεις του δικτύου από 

στασίας της εγκατάστασης. 

 

� Ρυθµίζουν, αντικαθιστούν τον 

αυτόµατο πλήρωσης. 

� Αναγνωρίζουν τις δυσλει-

τουργίες του δοχείου διαστο-

λής και τις αιτίες που τις προ-

καλούν και αποκαθιστούν τα 

προβλήµατα που παρουσιά-

ζουν. 

� Ελέγχουν, αντικαθιστούν τη 

βαλβίδα ασφαλείας 

� Ελέγχουν, συντηρούν, αντι-

καθιστούν τα εξαεριστικά. 

� Αντικαθιστούν το υδρόµετρο, 

το θερµόµετρο και το θερµο-

στάτη ασφαλείας του λέβητα, 

� Ελέγχουν, αντικαθιστούν το 

θερµοστάτη επαφής του κυ-

κλοφορητή. 

 

� ∆ιαβάζουν το ηλεκτρολογικό 

σχέδιο και εκτελούν οπτικό 

έλεγχο για φθορά καλωδίων, 

χαλαρές συνδέσεις κ.ά. 

� Ελέγχουν τη λειτουργία του 

συστήµατος αυτονοµίας, ε-

λέγχουν και αντικαθιστούν 

ηλεκτροβάνες αυτονοµίας και 

θερµοστάτες. 

� Ρυθµίζουν τη βάνα ανάµιξης 

(τρίοδη ή τετράοδη χωρίς η-

λεκτροκινητήρα και ηλεκτρο-

νική ρύθµιση). 

� Ρυθµίζουν το σύστηµα αντι-

στάθµισης µε χρονοδιακόπτη 

και ηλεκτρονική συσκευή 

ρύθµισης βάνας ανάµιξης µε 

ηλεκτροκινητήρα. 
 

� ∆ιαβάζουν και κατανοούν τα 

τεχνικά και κατασκευαστικά 

σχέδια της εγκατάστασης. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα κατά 

περίπτωση υλικά (σωλήνες 

και ειδικά τεµάχια και εξαρ-

τήµατα) από ειδικούς καταλό-

γους προτυποποίησης κατά 

ΕΛΟΤ. 

� Ελέγχουν οπτικά τις συνδέ-

σεις. 

� Κατασκευάζουν το δίκτυο, 

τοποθετούν και ρυθµίζουν τα 

απαιτούµενα όργανα (απο-

φρακτικές βαλβίδες, ρυθµι-

στές πίεσης, βαλβίδες αντεπι-

στροφής ροής και φλόγας). 
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τα υπόλοιπα δίκτυα (ύδρευσης 

και ηλεκτρισµού), τη διέλευ-

σή του από δοµικά στοιχεία 

και επικίνδυνους για την α-

σφάλειά του χώρους (υγρούς 

χώρους, φρεάτια ανελκυστή-

ρων κ.ά.) καθώς και τα µέτρα 

που πρέπει να λαµβάνονται 

για την ασφάλειά του, στην 

περίπτωση που τα παραπάνω 

δεν µπορούν να αποφευχθούν. 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Μόνιµο πυροσβεστικό σύστηµα 

µε νερό 
� Περιγράφουν µια εγκατάστα-

ση πυρόσβεσης µε νερό και 

αναφέρουν τη λειτουργία των 

επιµέρους τµηµάτων της. 

� Αναφέρουν τους τρόπους 

στήριξης και αντιδιαβρωτικής 

προστασίας των σωληνώσεων 

του δικτύου. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Εφαρµόζουν, όπου απαιτού-

νται, µέτρα αντιδιαβρωτικής 

και µηχανικής προστασίας 

των σωλήνων, ανάλογα µε το 

είδους και τις οδούς διέλευσης 

του δικτύου. 

� Συνδέουν το δίκτυο παροχής 

µε το δίκτυο διανοµής. 

� Ελέγχουν οπτικά τις συνδέ-

σεις. 

� Καθαρίζουν εσωτερικά το δί-

κτυο µε χρήση πεπιεσµένου 

αέρα. 

� Πραγµατοποιούν ελέγχους 

στεγανότητας του δικτύου. 

 

� Μελετούν και κατανοούν το 

σχέδιο της εγκατάστασης. 

� Τοποθετούν το αντλητικό συ-

γκρότηµα και κατασκευάζουν 

τη σωλήνωση σύνδεσης του, 

από το συλλέκτη αναρρόφη-

σης µέχρι τη δεξαµενή νερού. 

� Τοποθετούν τα υδροστόµια 

για εξωτερική παροχή νερού 

και τα συνδέουν στο συλλέ-

κτη διανοµής. 

� Κατασκευάζουν το δίκτυο δι-

ανοµής και συνδέουν στο 

συλλέκτη τα εξωτερικά υδρο-

στάµια και τους κλάδους τρο-

φοδοσίας των πυροσβεστικών 

φωλιών και καταιονιστήρων. 

� Συµβουλεύονται τα σχέδιο της 

εγκατάστασης και: 

� τοποθετούν τις πυροσβε-

στικές φωλιές και τις συν-

δέουν στους κλάδους δια-

νοµής µέσω διακόπτη και 

ταχυσύνδεσµου, 

� αναπτύσσουν σε κάθε 

προστατευόµενο χώρο το 

δίκτυο των καταιονιστή-

ρων. 

� Πραγµατοποιούν ελέγχους 

µετά την ολοκλήρωση του δι-

κτύου: 

� για διαρροή σε σωλήνες, 

ενώσεις και ειδικά εξαρ-

τήµατα (µε πίεση 10bar 

επί 15΄), 

� ροής (παροχής του δικτύ-

ου). 

 


