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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων 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 πρόγραµµα 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 Αµαξωµάτων είναι ένας ειδικευµένος τεχνίτης ικανός να εκτελεί αυτόνοµα και υπεύθυνα εργασίες:
κατασκευής, συντήρησης και επισκευής,
βαφής, επιδιόρθωσης και συντήρησης του χρώµατος,
σε αµαξώµατα επιβατικών αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και φορτηγών ή άλλων βαρειών και ειδικών
τύπων οχηµάτων.
Ο τεχνίτης αµαξωµάτων διαβάζοντας και κατανοώντας τα σχέδια των αµαξωµάτων των διαφόρων
τύπων οχηµάτων και τις τεχνικές οδηγίες των κατασκευαστών τους, εφαρµόζοντας τους κανονισµούς ασφαλείας για την προστασία των εργαζοµένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος
και χρησιµοποιώντας µε ορθολογικό τρόπο τα κατάλληλα υλικά και τις απαραίτητες για τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες συσκευές, εργαλεία και όργανα ελέγχου:
κατασκευάζει αµαξώµατα ή τµήµατα του αµαξώµατος διαφόρων οχηµάτων,
επιθεωρεί, ελέγχει, εκτιµά και επισκευάζει κάθε φθορά και βλάβη σε αµαξώµατα,
ελέγχει, επισκευάζει ή αντικαθιστά και ρυθµίζει εξαρτήµατα και µηχανισµούς που έχουν
σχέση µε το αµάξωµα,
εφαρµόζει τεχνικές στεγανοποίησης του αµαξώµατος και εκτελεί βασικά στάδια προετοιµασίας της βαφής,
βάφει το αµάξωµα,
επιδιορθώνει και συντηρεί το χρώµα του αµαξώµατος.
Ο τεχνίτης αµαξωµάτων γνωρίζει βασικά στοιχεία µηχανολογικού σχεδίου, µηχανουργικής τεχνολογίας, µηχανικής και αντοχής υλικών, µηχανολογίας αυτοκινήτου, ηλεκτρολογίας και ηλεκτρικού
συστήµατος αυτοκινήτου.
Έχει πλήρη γνώση:
των τεχνικών συγκόλλησης και κοπής µετάλλων,
της συγκρότησης του πλαισίου και του αµαξώµατος και των τεχνικών ελέγχου, επιδιόρθωσης, και αντικατάστασης των επιµέρους τµηµάτων τους όλων των τύπων οχηµάτων,
των τεχνικών και των υλικών στεγανοποίησης και βαφής τους,
της χρήσης και συντήρησης των µηχανηµάτων, συσκευών, οργάνων και εργαλείων που απαιτούνται για την εκτέλεση των επαγγελµατικών του καθηκόντων,
της δεοντολογίας του επαγγέλµατός του,
των κανόνων ατοµικής υγιεινής και ασφαλείας και των διατάξεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ο τεχνίτης αµαξωµάτων µπορεί να εργασθεί:
αυτοαπασχολούµενος σε δικό του συνεργείο µετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών,
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τεχνικός ελέγχου σε Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΚΤΕΟ),
τεχνικός επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων σε:
- τεχνικές υπηρεσίες του ∆ηµόσιου τοµέα, ∆.Ε.Κ.Ο. και Ο.Τ.Α.,
- αντιπροσωπείες αυτοκινήτων,
- µεγάλες µονάδες επισκευής αυτοκινήτων.
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Κατά την διάρκεια της συνολικής πρακτικής άσκησης θα µεταδοθούν στους µαθητευόµενους γνώσεις,
και δεξιότητες σχετικές µε τα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα:

Επαγγελµατική εκπαίδευση Εργατικό δίκαιο & συµβάσεις

∆οµή και η Οργάνωση της
συµβαλλόµενης επιχείρησης

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία

Προστασία του Περιβάλλοντος

α) Επεξήγηση της σηµασίας του Συµφωνητικού Μαθητείας.
β) Ανάλυση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από το
Συµφωνητικό Μαθητείας.
γ) Αναφορά στα σηµαντικότερα σηµεία του Συµφωνητικού Μαθητείας.
δ) Αναφορά στις σηµαντικότερες διατάξεις που αφορούν στη σύµβαση
εργασίας.
ε) Ανάλυση των προοπτικών επαγγελµατικής εξέλιξης και περαιτέρω
εκπαίδευσης.
α) ∆ιευκρίνιση της δοµής και των υποχρεώσεων της συµβαλλόµενης επιχείρησης.
β) Ενηµέρωση και επεξήγηση των βασικών λειτουργιών της συµβαλλόµενης επιχείρησης.
γ) Περιγραφή των βασικών αρχών που διέπουν τη συγκεκριµένη επιχείρηση, τα επαγγελµατικά επιµελητήρια του κλάδου και τις επαγγελµατικές ενώσεις.
α) ∆ιερεύνηση και καταγραφή των σηµείων της επικινδυνότητας για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας και λήψη
µέτρων για την αποφυγή τους.
β) Αναφορά των κανόνων προστασίας του εργαζοµένου σε σχέση µε το
επάγγελµα και των κανόνων προστασίας σε ατυχήµατα σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
γ) Αναλυτικά βήµατα που ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήµατος και
πρώτες βοήθειες.
δ) Κανονισµός των προληπτικών µέτρων που λαµβάνονται για την πυρασφάλεια. Περιγραφή του σχεδίου δράσης της επιχείρησης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Για την αποφυγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης µέσα στον χώρο επιρροής της επιχείρησης, πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:
α) Επεξήγηση στους εκπαιδευοµένους πιθανών λειτουργιών σύννοµων
µε την προστασία του περιβάλλοντος.
β) Εφαρµογή κανόνων και µέτρων από την συµβαλλόµενη επιχείρηση
για την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
γ) Μέτρα για την εξοικονόµηση της ενέργειας και σωστή χρήση των υλικών.
δ) ∆ιαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων: Να γίνεται στα διάφορα
υλικά φιλική προς το περιβάλλον διάθεση και ανακύκλωση.
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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
Γνωστικό αντικείµενο:
Οργάνωση, λειτουργία και εξοπλισµός συνεργείου
Αναφέρουν τις εργασίες που
πραγµατοποιούνται σε ένα
πλήρως εξοπλισµένο φανοποιείο και περιγράφουν τη γενική του διαµόρφωση και
τους χώρους των εργασιών
που εκτελούνται σ’ αυτό.
Κατονοµάζουν τις κατηγορίες
και τα είδη:
των γενικών εργαλείων
(µέτρησης, αφαίρεσης υλικού, συγκράτησης,
κρούσης και σύνδεσης)
που χρησιµοποιούνται σε
κάθε µηχανική εργασία,
των ειδικών εργαλείων
(χεριού, ηλεκτρικά και
αέρα) που χρησιµοποιούνται σε εργασίες επισκευής και συντήρησης
και βαφής των αµαξωµάτων,
των συσκευών και µηχανηµάτων ελέγχου, µετρήσεων και ευθυγράµµισης,
των βοηθητικών µηχανηµάτων,
και αναφέρουν τη χρήση τους.
Κατηγοριοποιούν και κατονοµάζουν τα χρησιµοποιούµενα για τις διάφορες εργασίες
υλικά, αναφέρουν τις ιδιότητες τους και περιγράφουν τις
δυνατότητες επεξεργασίας
τους.
Γνωστικό αντικείµενο:
Εργασίες κοπής και συγκόλλησης τµηµάτων του αµαξώµατος
Αναφέρουν τα χρησιµοποιούµενα υλικά και µέσα και περιγράφουν τις κατά περίπτωση
διαδικασίες εκτέλεσης εργασιών κοπής µετάλλων µε:
φλόγα οξυγόνου - ασετιλίνης ή οξυγόνου - προ-

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναγνωρίζουν, επιλέγουν και
χρησιµοποιούν µε ασφάλεια
τα απαιτούµενα για κάθε εργασία εργαλεία, µηχανήµατα
και συσκευές, τα συντηρούν
και στο µέτρο του εφικτού τα
επισκευάζουν.
Αναγνωρίζουν τα διάφορα υλικά των τµηµάτων του αµαξώµατος που πρόκειται να επεξεργασθούν και ανάλογα µε
τις µηχανικές τους ιδιότητες
επιλέγουν τον σωστό τρόπο
διαµόρφωσης και σύνδεσής
τους, εφαρµόζοντας τις οδηγίες των σχετικών τεχνικών εγχειριδίων.
Χειρίζονται τα συνδετήρια,
στεγανοποιητικά και συγκολλητικά υλικά.
Χρησιµοποιούν κατάλληλα τα
αναλώσιµα υλικά.
Παρατήρηση
Η εξοικείωση των µαθητευοµένων
µε τη χρήση και συντήρηση των εργαλείων, των συσκευών και των
µηχανηµάτων του συνεργείου και
την επιλογή και χρήση των υλικών
θα επιτυγχάνεται σταδιακά καθ’
όλη τη διάρκεια της µαθητείας
τους, ανάλογα µε τις εργασίες ελέγχων και επισκευών στις οποίες θα
εκπαιδεύονται και θα πραγµατοποιούν.

∆ιαβάζουν και κατανοούν τα
σχέδια των αµαξωµάτων, τους
συµβολισµούς και τις οδηγίες
των κατασκευαστών που αναγράφονται σ’ αυτά.
Επιλέγουν την κατάλληλη κατά περίπτωση µέθοδο κοπής ή
συγκόλλησης.

ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4
ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

4

πανίου,
ηλεκτρικό τόξο ή τόξο
πλάσµατος,
ηλεκτρικό τόξο άνθρακα
υπό πίεση αέρα.
Αναφέρουν τα χρησιµοποιούµενα υλικά και µέσα και περιγράφουν τις κατά περίπτωση
διαδικασίες εκτέλεσης εργασιών συγκολλήσεων µε:
φλόγα οξυγόνου - ασετιλίνης και τη χρήση προστιθέµενου υλικού συγκόλλησης,
ηλεκτρικό τόξο µε χρήση
επενδεδυµένου αναλισκόµενου ηλεκτροδίου,
ηλεκτρικό τόξο µε µεταλλικό αναλισκόµενο ηλεκτρόδιο και συνεχή ροή
προστατευτικού αδρανούς
αερίου (µέθοδος MIG) ή
δραστικού αερίου (µέθοδος MAG),
ηλεκτρικό τόξο µε µεταλλικό µη αναλισκόµενο ηλεκτρόδιο και ροή προστατευτικού αδρανούς αερίου (µέθοδος TIG),
ηλεκτροπόντα,
χηµική συγκόλληση.
Αναφέρουν τα µέσα ατοµικής
προστασίας και τα απαιτούµενα µέτρα για την ασφάλεια
του χώρου εργασίας τους και
την προστασία του περιβάλλοντος.
Γνωστικό αντικείµενο:
Έλεγχος αµαξώµατος
Κατηγοριοποιούν τα είδη των
πλαισίων, ανάλογα µε τη µορφή τους, αναφέρουν τα επιµέρους τµήµατά τους και απαριθµούν τα βασικά τους χαρακτηριστικά.
Καθορίζουν την έννοια του
αυτοφερόµενου αµαξώµατος
και αναφέρουν τα φέροντα
και µη φέροντα µέρη του.
Αναφέρουν και περιγράφουν:
τα επιµέρους τµήµατα του
εξοπλισµού του αµαξώµατος και του αυτοκινήτου,
τις επενδύσεις των εσωτερικών χώρων και τα συστήµατα ενεργητικής και

Επιλέγουν τα απαιτούµενα για
κάθε µέθοδο υλικά, µέσα, µηχανήµατα και συσκευές.
∆ιαµορφώνουν τις προς συγκόλληση ακµές των κοµµατιών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της συγκόλλησης.
Επιθεωρούν, συνδέουν, ρυθµίζουν και χειρίζονται µε ασφάλεια τις χρησιµοποιούµενες συσκευές.
Εκτελούν τις κατά περίπτωση
εργασίες κοπής ή συγκόλλησης ακολουθώντας τις ενδεδειγµένες διαδικασίες.
Ελέγχουν την αρτιότητα της
εργασίας τους και επιδιορθώνουν τυχόν σφάλµατα.
Καθαρίζουν και λειαίνουν τα σηµεία κοπής ή
ένωσης των µετάλλων.
Λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ατοµικής
προστασίας και διασφάλισης της υγιεινής και
τηρούν τις απαιτούµενες
διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια
των χώρων εργασίας και
του εξοπλισµού που χρησιµοποιούν.

Πραγµατοποιούν οπτικό έλεγχο του αυτοκινήτου για τη διαπίστωση των εµφανών βλαβών στο αµάξωµα.
Ελέγχουν µε τη βοήθεια συσκευών ή άλλων µετρητικών
συστηµάτων τις διαστάσεις
του πλαισίου και των φερόντων µερών του αµαξώµατος,
τις συγκρίνουν µε τις αντίστοιχες που ορίζονται από τον
κατασκευαστή του και αποφασίζουν για την επισκευή
τους.
Προσδιορίζουν, καταγράφουν
και εκτιµούν τις βλάβες και
τις φθορές των επιµέρους µε-
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παθητικής ασφάλειας των
αυτοκινήτων.
Αναφέρουν και περιγράφουν
τις πιθανές βλάβες:
του πλαισίου και των φερόντων µερών του αµαξώµατος,
των µη φερόντων µερών
και των µηχανισµών τους,
των βασικών λειτουργικών µερών του αυτοκινήτου (π.χ. ψυγείο, ανεµιστήρας, φρένα, αναρτήσεις κ.ά.),
των συστηµάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.
Γνωστικό αντικείµενο:
Επιδιόρθωση αµαξώµατος
Αναφέρουν και περιγράφουν
τους τρόπους επισκευής για
κάθε είδος πλαισίου.
Περιγράφουν:
τις σωστές διαδικασίες και
τους τρόπους αποσυναρµολόγησης των διαφόρων
τµηµάτων του αµαξώµατος,
τους τρόπους επισκευής
µε ανάκτηση σχήµατος,
µε θερµική ή χηµική συγκόλληση,
τους τρόπους επιδιόρθωσης των πλαστικών µερών
του αµαξώµατος,
τους τρόπους συναρµολόγησης των επί µέρους εξαρτηµάτων του αµαξώµατος.
Αναφέρουν τα κύρια σηµεία
του αµαξώµατος για τα οποία
οι κατασκευαστές τους απαιτούν ακριβείς διαστάσεις, κατονοµάζουν τις διαδικασίες
και τα όργανα µε τις οποίες
τις µετρούν.

ρών και µηχανισµών του αµαξώµατος και αποφασίζουν για
την επισκευή ή την αντικατάστασή τους.
Αποφασίζουν για την αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή τµηµάτων ή την επιτόπου επισκευή τους, καθώς και
την αφαίρεση µηχανισµών και
επενδύσεων που εµποδίζουν
την πρόσβαση στις υπό επισκευή περιοχές.
Επιθεωρούν και ελέγχουν µετά το τέλος των εργασιών επισκευής τα τµήµατα και εξαρτήµατα επισκευάσθηκαν
και ελέγχουν τα αποτελέσµατα των εργασιών τους.

Πραγµατοποιούν εργασίες επισκευής πλαισίου ή αυτοφερόµενου αµαξώµατος µε ανάκτηση σχήµατος, επιδιόρθωση
ραγισµένων ή αντικατάσταση
τµηµάτων του.
Μετρούν µε ακρίβεια τις διαστάσεις του επισκευασµένου
πλαισίου ή αυτοφερόµενου
αµαξώµατος, τις συγκρίνουν
µε εκείνες των σχεδίων αναφοράς των κατασκευαστών
και προβαίνουν, αν απαιτείται, στις απαραίτητες διορθώσεις.
Πραγµατοποιούν επισκευές
αυτοφερόµενων αµαξωµάτων
µε αποµάκρυνση των κατεστραµµένων µερών του µε
κοπή και τοποθέτηση καινούργιων κοµµατιών µε θερµή
συγκόλληση.
Αποσυναρµολογούν τα φθαρµένα µη φέροντα στοιχεία του
αµαξώµατος (καπό, πόρτες,
πορτ - µπαγκάζ, φτερά), τα
αντικαθιστούν µε καινούργια
ή τα επισκευάζουν (ανάκτηση
µορφής και διαστάσεων µε
τράβηγµα, σφυρηλάτηση,
στοκάρισµα κ.ά.), τα επανατοποθετούν, ελέγχουν και
ρυθµίζουν τη συναρµογή και
τη συνεργασία τους µε το υπόλοιπο αµάξωµα.
Επισκευάζουν και αντικαθιστούν τα παρελκόµενα του

ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4
ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

6

Γνωστικό αντικείµενο:
Συντήρηση αµαξώµατος - αντισκωρική προστασία
Κατονοµάζουν τα τµήµατα
του αµαξώµατος που απαιτούν συντήρηση και αντισκωρική προστασία.
Περιγράφουν τους τρόπους
και τις διαδικασίες εργασιών
αντισκωρικής προστασίας.
Αναφέρουν τα χρησιµοποιούµενα υλικά συσκευές και εργαλεία.

αµαξώµατος (καθίσµατα, µηχανισµοί κλειδώµατος και παραθύρων, υαλοπίνακες, λάστιχα στεγανότητας κ.ά.).
Εκτελούν εργασίες αντικατάστασης των εσωτερικών επενδύσεων, του παρµπρίζ, του
οπίσθιου υαλοπίνακα κ.ά. µε
χηµική συγκόλληση.
Αξιολογούν σε σχέση µε το
κόστος αντικατάστασης και
εκτελούν εργασίες επισκευής
των πλαστικών µερών του
αµαξώµατος.
Επιλέγουν για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών τα κατάλληλα κατά περίπτωση µηχανήµατα, συσκευές, εργαλεία
και υλικά, λαµβάνουν
όλα τα απαραίτητα µέτρα
ατοµικής προστασίας και
διασφάλισης της υγιεινής
και τηρούν τις απαιτούµενες διατάξεις για την
προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια
των χώρων εργασίας και
του εξοπλισµού που χρησιµοποιούν.

Επιθεωρούν το αµάξωµα και
εντοπίζουν τα σηµεία στα οποία παρατηρείται σκουριά
(οξείδωση).
Αποµακρύνουν σκουριά από
τα σηµεία που εντοπίζεται και
αποµακρύνουν όλα τα ξένα
σώµατα από τις συγκεκριµένες επιφάνειες.
Εκτελούν εργασίες αντισκωρικής προστασίας µε αντισκωρικά µίγµατα, στεγανοποιητικά υλικά, βοηθητικά υλικά συγκόλλησης και (ως εναλλακτική λύση για περιοχές, όπου ο καθαρισµός των
επιφανειών είναι αδύνατος)
µετατροπείς σκουριάς.
Λαµβάνουν κατά τη χρήση
των υλικών τα απαραίτητα
µέτρα για την αποφυγή ερεθισµών στο δέρµα, τα µάτια και
το αναπνευστικό σύστηµα.
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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:
Αµαξώµατα φορτηγών, λεωφορείων και ειδικών τύπων αυτοκινήτων
Μελετούν και αναγνωρίζουν
το σχέδιο του αµαξώµατος ή
του τµήµατος του αµαξώµατος που πρόκειται να κατασκευάσουν ή επισκευάσουν.
Κατασκευάζουν τα τµήµατα
του σκελετού αµαξωµάτων,
χρησιµοποιούν, διαστασιολογούν και συνδέουν σύµφωνα
µε το σχέδιο του αµαξώµατος
µορφοδοκούς και ελάσµατα.
Χαράζουν πάνω στη λαµαρίνα
ή στο υλικό κατασκευής του
αµαξώµατος το κάθε κοµµάτι
και το κόβουν.
Επιλέγουν και χειρίζονται τις
κατάλληλες συσκευές και µηχανήµατα, επεξεργάζονται και
προετοιµάζουν κατάλληλα τις
επιφάνειες των κοµµατιών,
διαµορφώνουν και συναρµολογούν τα διάφορα κοµµάτια
σε ένα ενιαίο σύνολο.
Επιλέγουν τις κατάλληλες µεθόδους, συσκευές και υλικά
και συγκολλούν τα διάφορα
τµήµατα για την ολοκλήρωση
της κατασκευής του αµαξώµατος.
Ελέγχουν µε τη βοήθεια συσκευών (καλίµπρας ή άλλων
µετρητικών συστηµάτων) τις
διαστάσεις της κατασκευής
του αµαξώµατος.
Γνωστικό αντικείµενο:
Προετοιµασία βαφής
Κατονοµάζουν, διακρίνουν,
αναφέρουν τις ιδιότητες και
τη χρήση των διαφόρων ειδών
των χρησιµοποιούµενων στόκων, των λειαντικών δίσκων
και των αναλώσιµων υλικών
τριψίµατος, των κατηγοριών
των ασταριών - σουρφασέρ.
Αναφέρουν τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία και περιγρά-

Επιθεωρούν οπτικά το αµάξωµα για προβλήµατα και
βλάβες.
Ελέγχουν την επιφάνεια του
αµαξώµατος.
Επιδιορθώνουν τις όποιες ατέλειες στην επιφάνεια του
αµαξώµατος.
Στοκάρουν, τρίβουν και λειαί-
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φουν τις τεχνικές και διαδικασίες για τις εργασίες προετοιµασίας της βαφής (στοκάρισµα - τρίψιµο - αστάρωµα)και
κάλυψης (µασκάρισµα) των
επιφανειών που δεν πρόκειται
ή δεν πρέπει να βαφτούν.

Γνωστικό αντικείµενο:
Βαφή, επιδιόρθωση και συντήρηση του χρώµατος
Κατηγοριοποιούν και αναφέρουν τα είδη των χρωµάτων
ανάλογα µε τη σύσταση και
τη χρήση τους.
Αναφέρουν τους χρησιµοποιούµενους για κάθε κατηγορία
χρώµατος κατάλληλους
σκληρυντές και διαλύτες και
περιγράφουν τη διαδικασία
ανάµιξής τους για την προετοιµασία του υλικού βαφής.
Αναφέρουν και περιγράφουν
τα χρησιµοποιούµενα όργανα
και µηχανήµατα (πιστόλια
βαφής, αερογράφους, φούρνους βαφής, συσκευές υπέρυθρης ακτινοβολίας), τους τρόπους χρήσης και συντήρησής
τους.
Περιγράφουν τις απαιτούµενες κατά περίπτωση παραµέτρους και διαδικασίες ανάλογα µε το υλικό βαφής (ανάµιξη υλικών, αραίωση, επιλογή
µπεκ και πίεσης ψεκασµού),
αριθµός επιστρώσεων και πά-

νουν την επιφάνεια του αµαξώµατος.
Καθορίζουν και επανελέγχουν
την επιφάνεια του αµαξώµατος.
Εφαρµόζουν τις κατάλληλες
τεχνικές µεθόδους για τη στεγανοποίηση και την αντιδιαβρωτική προστασία του αµαξώµατος.
Επικαλύπτουν τις προς βαφή
επιφάνειες δηµιουργώντας
υπόστρωµα βαφής µε το κατάλληλο είδος ασταριού σουρφασέρ ανάλογα µε το είδος του τελικού υλικού (χρώµατος) βαφής.
Μονώνουν την επιφάνεια του
αµαξώµατος που δεν πρόκειται να βαφτεί (µασκάρισµα
αµαξώµατος).
Επιλέγουν για όλες τις παραπάνω εργασίες τα κατάλληλα
εργαλεία, συσκευές και υλικά
Χρησιµοποιούν σωστά τα εργαλεία και εφαρµόζουν τα ενδεδειγµένα µέτρα ασφάλειας
υγιεινής και προστασίας του
περιβάλλοντος.

Αξιολογούν την έκταση της
βαφής και αποφασίζουν για
την ποσότητα των υλικών.
Χρησιµοποιούν τεχνικά εγχειρίδια - κωδικούς χρωµάτων.
Επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά και µεθόδους για τη βαφή
του αµαξώµατος.
Επιλέγουν την απόχρωση του
χρώµατος.
Επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία και µηχανήµατα για
την βαφή του αµαξώµατος.
Αναµιγνύουν τα υλικά βαφής.
Προετοιµάζουν και ρυθµίζουν
τα εργαλεία και µηχανήµατα
για τη βαφή του αµαξώµατος.
Χρησιµοποιούν τα εργαλεία
και µηχανήµατα και εφαρµόζουν τις απαιτούµενες επιστρώσεις του χρώµατος.
Τηρούν τους χρόνους εφαρµογής των υλικών και εφαρµόζουν τις διαδικασίες στεγνώµατος των υλικών βαφής.
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χος φιλµ, χρόνος στεγνώµατος).
Αναφέρουν τα πιθανά σφάλµατα βαφής και τις αιτίες που
τα προκαλούν, αναφέρουν τις
απαιτούµενες ενέργειες και
προφυλάξεις για την αποφυγή
τους και τους τρόπους επιδιόρθωσης.
Αναφέρουν τα απαιτούµενα
µέσα ατοµικής προστασίας
και τα µέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή του χώρου
εργασίας και τη διαχείριση
των απόβλητων υλικών.

Γνωστικό αντικείµενο:
Κοστολόγηση εργασιών
Αναφέρουν τις διαδικασίες
κοστολόγησης και σύνταξης
του αναλυτικού κοστολογίου
κάθε έργου.

Επιθεωρούν την επιφάνεια
βαφής του αµαξώµατος, ελέγχουν το χρώµα και προσδιορίζουν πιθανά τα προβλήµατα
και αστοχίες.
Επιλέγουν τη µέθοδο επιδιόρθωσης, χρησιµοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά,
επιδιορθώνουν τις βλάβες
στην επιφάνεια βαφής.
Επιλέγουν και χρησιµοποιούν
τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία συντήρησης του χρώµατος.
Ελέγχουν το τελικό αποτέλεσµα της επιδιόρθωσης.
Εφαρµόζουν για όλες τις παραπάνω εργασίες τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας και τις
διατάξεις περιβαλλοντικής
προστασίας και διαχείρισης
αποβλήτων, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.
Καθαρίζουν και συντηρούν τα
χρησιµοποιούµενα εργαλεία
και τα µηχανήµατα.

Καταγράφουν αναλυτικά τις
απαιτούµενες εργασίες, για
την ολοκλήρωση ενός έργου,
τους χρόνους (ώρες) του απαιτήθηκαν και τα υλικά που
χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεσή τους.
Καταγράφουν το κόστος των
υλικών, υπολογίζουν το κόστος εργασίας και συντάσσουν το αναλυτικό κοστολόγιο του έργου.

ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4
ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

10

