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Το 1POINT (1Point: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με τη χρήση της 

προσέγγισης μαθημάτων one-point 2020-1-SI01-KA202-076060) χρηματοδοτήθηκε 

με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 

 

 

Η παρούσα έκδοση (επικοινωνία) αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα 

και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται σε αυτήν. 
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1.  Εισαγωγή 
 

Το παρόν έγγραφο είναι αποτέλεσμα προσεκτικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του προγράμματος 1POINT: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με τη χρήση 

της προσέγγισης μαθημάτων one-point (αριθμός έργου: 2020-1-SI01-KA202-076060) που 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+ - KA2 , 

Στρατηγική Σύμπραξη για Καινοτομία και Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών. 

 

Στόχος του  έργου 1POINT είναι να μετατρέψει τη συνήθη μέθοδο διασφάλισης ποιότητας 

και τη διαδικασία ασφάλειας πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία σε μια 

δημιουργική και καινοτόμο μεθοδολογία κατάρτισης στο πλαίσιο της ΕΕΚ. Το έργο εστιάζει 

στην κατάρτιση των μελλοντικών επαγγελματιών συντήρησης με σκοπό τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων τους στον τομέα της πληροφορικής, την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την 

ανάπτυξη καινοτόμου σκέψης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τα 

υψηλότερα πρότυπα ΕΕΚ προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

 

Η επόμενη γενιά εργαζομένων στη βιομηχανία θα πρέπει να είναι γνώστες της τεχνολογίας, 

αλλά τα τρέχοντα προγράμματα ΕΕΚ και οι μεθοδολογίες διδασκαλίας δεν έχουν καταφέρει 

ακόμη να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Το 1Point θα προωθήσει μια εκπαιδευτική 

προσέγγιση με βάση την εργασία και την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Η εκπαίδευση με τη μεθοδολογία 1Point θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να 

προβληματιστούν σχετικά με τα καθήκοντα που συνδέονται άμεσα με το μελλοντικό τους 

χώρο εργασίας (επαγγελματικό πλαίσιο) και θα τους καταστήσει ικανούς να τα εκτελούν. Η 

μεθοδολογία θα περιλαμβάνει τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ΤΠΕ, προσβάσιμων από 

διαφορετικές κινητές συσκευές (π.χ. tablet, φορητούς υπολογιστές) και θα περιλαμβάνει 

παιχνιδοποίηση (κονκάρδες, αποστολές). Με αυτόν τον τρόπο, το μοντέλο μαθήματος 1Point 

αναμένεται να δημιουργήσει οφέλη για τους παρόχους ΕΕΚ, τους εκπαιδευτές, τους 

εκπαιδευόμενους και τη βιομηχανία. 

Το έργο εκπονείται από κοινοπραξία εταίρων που αποτελείται από:  
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- RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE (TECOS) (Σλοβενία), 

- ATLANTIS ENGINEERING AE (ATL) (Ελλάδα),  

- ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION CENTRO TECNOLOGICO DEL MUEBLE Y LA 

MADERA DE LA REGION DE MURCIA (CETEM) (Ισπανία),  

- EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK (DLEARN) (Ιταλία),  

- CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (CPI) (Σλοβενία),  

- HEARTHANDS SOLUTIONS LIMITED (HESO) (Κύπρος). 

 

Η παρούσα ερευνητική έκθεση παρουσιάζει τα πολύτιμα αποτελέσματα που συλλέχθησαν 

κατά τη διεξαχθείσα συγκριτική ανάλυση σχετικά με την κατάρτιση που προσφέρεται στον 

τομέα της συντήρηση σε κάθε χώρα εταίρο και εντός της ΕΕ γενικότερα, με τη βοήθεια της 

βάσης δεδομένων ESCO. Οι εταίροι έλεγξαν τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών που είναι 

διαθέσιμα στις χώρες τους και εστιάζουν στη συντήρηση σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς 

ενδιαφέροντος. Ο στόχος ήταν να καταγραφεί η γενική εικόνα των υφιστάμενων 

προγραμμάτων σπουδών και να καταρτιστεί ένας εθνικός κατάλογος των απαιτούμενων 

προσόντων που μπορεί να σχετίζονται με το προφίλ ECVET. 

Στο τελευταίο μέρος του εγγράφου, παρατίθενται τα γενικά συμπεράσματα από την έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε. 

 

Πριν από την έναρξη του έργου εκπονήθηκε η αρχική φάση της έρευνας στις χώρες εταίρους 

προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής συνάφεια με το προφίλ ECVET και να εξασφαλιστεί 

απόλυτη αντιστοιχία με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας-στόχου. Στην αρχική φάση 

βασιστήκαμε σε στοιχεία που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση που έλαβε χώρα πριν από την 

χρηματοδότηση. Στη συνέχεια, κατά τους πρώτους μήνες του έργου, ξεκινήσαμε την έρευνα 

σε βάθος και εστιάσαμε στις πραγματικές τρέχουσες μαθησιακές ανάγκες και στα 

ελλείμματα ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών συντήρησης, των εκπαιδευόμενων 

και των σπουδαστών ΕΕΚ ενώ εκπονήσαμε και μια επισκόπηση σε εθνικό επίπεδο εντός των 

συνεργαζόμενων χωρών. Παράλληλα, ολόκληρη η κοινοπραξία διεξήγαγε μια συγκριτική 

ανάλυση σχετικά με την εκπαίδευση συντήρησης που προσφέρεται σε κάθε χώρα εταίρο και 
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εντόπισε τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών σε συγκεκριμένους τομείς όπως η 

τρισδιάστατη εκτύπωση, η επαυξημένη πραγματικότητα (AR), η εικονική πραγματικότητα 

(VR) και η λιτή παραγωγή (LM). 

Ο κύριος στόχος αυτής της ερευνητικής έκθεσης είναι να παρουσιαστεί το γενικό πλαίσιο των 

υφιστάμενων μαθημάτων και ένας εθνικός κατάλογος προσόντων που μπορεί να σχετίζονται 

με το προφίλ ECVET. Για το λόγο αυτό, ο συντονιστής εταίρος TECOS παρείχε ένα κοινό 

μεθοδολογικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε από όλους τους εταίρους σε αυτή τη φάση ως 

κατευθυντήρια γραμμή για την εύκολη συλλογή πληροφοριών σε κάθε χώρα εταίρο. Τα 

αποτελέσματα ανά χώρα εταίρο παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

2.  Σλοβενία 

 

2.1 Συλλεχθέντα αποτελέσματα στη Σλοβενία –
υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
εκπαιδευτικό υλικό και περιεχόμενα σχετικά 
με τη συντήρηση  

 

Η TECOS και η CPI, εταίροι του έργου από τη Σλοβενία, πραγματοποίησαν την έρευνα με 

διαφορετικές δραστηριότητες που ενορχηστρώθηκαν από διάφορες πηγές, λαμβάνοντας 

υπόψη τους 4 τομείς ενδιαφέροντος: τρισδιάστατη εκτύπωση, επαυξημένη πραγματικότητα 

(AR), εικονική πραγματικότητα (VR) και Λιτή Παραγωγή (LM). Μελετήθηκαν θέματα όπως τα 

διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα, ο εθνικός κατάλογος προσόντων, προγράμματα 

σπουδών/λυκείου, διαθέσιμα προγράμματα σπουδών, διαδικτυακά σεμινάρια ή παρόμοιες 

ευκαιρίες κατάρτισης σχετικά με την συντήρηση ενώ πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 

εταιρείες παραγωγής/συντήρησης, επαγγελματίες της συντήρησης κλπ. 

 

 



 

O1A1 – Ερευνητική Έκθεση  1Point  2020-1-SI01-KA202-076060 26/01/2021 Αναθ   03 7/92 

 

Σλοβενία: Τρέχουσες μαθησιακές ανάγκες και ελλείμματα ψηφιακών 

δεξιοτήτων των επαγγελματιών της συντήρησης, των εκπαιδευομένων και 

των σπουδαστών ΕΕΚ 

Για να εντοπίσουμε επακριβώς τις τρέχουσες μαθησιακές ανάγκες και τα ελλείμματα 

ψηφιακών δεξιοτήτων στον κόσμο της συντήρησης της Σλοβενίας, διοργανώσαμε 

συνεντεύξεις με μερικά από τα πλέον σημαίνοντα πρόσωπα και εταιρείες στη χώρα που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της 3D εκτύπωσης, της επαυξημένης πραγματικότητας 

(AR), της εικονικής πραγματικότητας (VR) και της λιτής παραγωγής (LM). 

 

Συνεντεύξεις 

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Σλοβενικής Εταιρείας Συντήρησης κ. Darko Cafuta, κατά την 

οποία εντοπίσαμε τις κρίσιμες ανάγκες και τα ελλείμματα των επαγγελματιών συντηρητών 

στη Σλοβενία. Κατά τη συζήτηση καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 

οι, μεγαλύτεροι σε ηλικία, επαγγελματίες συντήρησης μπορούν δυνητικά να αρνηθούν ή και 

να εμποδίσουν την πρόοδο και τη χρήση νέων σύγχρονων εργαλείων ΤΠΕ που είναι χρήσιμα 

στον τομέα της εκπαίδευσης συντήρησης. Τα ψηφιακά εργαλεία που θα μπορούσαν εύκολα 

να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικά θέματα συντήρησης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Κατά 

τη διάρκεια του τακτικού Τεχνικού Συνεδρίου των Σλοβένων Εργαζομένων Συντήρησης που 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας, όλοι συμφώνησαν ότι η χρήση 

ψηφιακών εργαλείων στον τομέα της συντήρησης είναι ένα σημαντικό εργαλείο που πρέπει 

να χρησιμοποιείται όχι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς προκειμένου να ενισχυθούν οι 

ψηφιακές δεξιότητες νέων και άπειρων υπαλλήλων συντήρησης, αλλά και στις πραγματικές 

συνθήκες εργασίας. Επί του παρόντος, στη Σλοβενία, πολλές εταιρείες συντήρησης 

εξακολουθούν να βασίζονται σε παραδοσιακές προσεγγίσεις εκμάθησης χωρίς ψηφιακά 

εργαλεία. Με τον κ. Cafuta συμφωνήσαμε να μοιραστούμε την πλατφόρμα 1Point με την 

επαγγελματική κοινότητα της συντήρησης στη Σλοβενία μόλις αυτή τεθεί σε λειτουργία, και 

σε αντάλλαγμα, η κοινοπραξία 1Point θα έχει την ευκαιρία να διεξάγει διάφορες 

δραστηριότητες διάχυσης σε συνεργασία με τη Σλοβενική Εταιρία Συντήρηση στο πλαίσιο 

εκδηλώσεων όπως εκθέσεων, τεχνικών συνεδρίων κλπ. 
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Συνέντευξη με τον διευθυντή και δύο μηχανικούς τρισδιάστατης εκτύπωσης που εργάζονται 

στην εταιρεία MARSI (Mario Šinko, Simon Erban και Matic Vogrin). Η εταιρεία ασχολείται με 

την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης για αρκετά χρόνια και προσπάθησε στο 

παρελθόν να απασχολήσει νέους εργαζόμενους σε αυτόν τον τομέα. Τα προβλήματα που 

εντοπίστηκαν εδώ είναι το ανεπαρκές επίπεδο γνώσης που αποκτούν οι σημερινοί φοιτητές 

και οι μελλοντικοί εργαζόμενοι στις σχολές τους αναφορικά με την συντήρηση στην 

τρισδιάστατη εκτύπωση. Οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τη βασική διαδικασία της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης, αλλά στον τομέα της συντήρησης, οι γνώσεις τους είναι συχνά 

πολύ περιορισμένες. 

 

Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη αναφορικά με τις τρέχουσες ανάγκες στη λιτή παραγωγή με 

τον κ. Matic Golavšek της εταιρείας Lean Rešitve d.o.o., που έχει ήδη πραγματοποιήσει 

επιτυχημένα σεμινάρια στις εγκαταστάσεις της TECOS αφιερωμένα στη λιτή παραγωγή και 

θεωρείται ως ένας από τους πλέον καταρτισμένους εμπειρογνώμονες στην Σλοβενία για τον 

τομέα Λιτής παραγωγής (LEAN). Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι 

οι εταιρείες χρειάζονται εργαζομένους με επιπρόσθετες γνώσεις σχετικά με τη λιτή 

παραγωγή, και ειδικά όσον αφορά τη συντήρηση, καθώς μερικές φορές δεν είναι απολύτως 

σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για ποια εργασία εντός μιας τυπικής εταιρείας βιομηχανικής 

παραγωγής. Επιπλέον, διαπιστώνεται έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων σε συντηρητές 

μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι γνωρίζουν μεν πώς να περιηγούνται στον Ιστό αλλά δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (tablet, έξυπνα γυαλιά…) στην καθημερινή 

τους εργασία. 

      

Όσον αφορά τους τομείς AR και VR, ήρθαμε σε επαφή με αρκετές εταιρείες και μπορούμε να 

δηλώσουμε ότι και οι δύο τομείς εξακολουθούν να αναπτύσσονται και μάλιστα είναι πολύ 

δημοφιλείς αυτήν τη στιγμή στη Σλοβενία. Και στους δύο τομείς έχουμε πολλές 

ενδιαφέρουσες εταιρείες μηχανικής υψηλής τεχνολογίας (Kolektor, Špica,…) οι οποίες 

προσφέρουν ήδη λύσεις AR και VR που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες 
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συντήρησης, εκπαιδευόμενους και φοιτητές ΕΕΚ. Επί του παρόντος, το ενδιαφέρον των 

μεταποιητικών εταιρειών προς τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας παραμένει περιορισμένο 

λόγω της πανδημίας, αλλά η χρήση λύσεων AR και VR για βιομηχανική συντήρηση ενιχύεται 

συνεχώς. Για το λόγο αυτό, αναμένουμε ότι, τα επόμενα χρόνια, οι μεταποιητικές εταιρείες 

αξιοποιήσουν περισσότερο και θα εφαρμόσουν τις εν λόγω λύσεις ως μέρος της διαδικασίας 

μάθησης για τους εργαζομένους τους, και ειδικά για την εκπαίδευση φοιτητών, 

νεοπροσληφθέντων και επαγγελματιών του τομέα της συντήρησης. Στη Σλοβενία υπάρχουν 

επίσης ορισμένες νεοσύστατες εταιρείες με άριστη γνώση της βιομηχανίας VR & AR και 

εμπειρία δεκαετιών στην τεχνική ανάπτυξη και τα γραφικά υπολογιστών, οι οποίες 

ασχολούνται με τις τεχνολογίες AR και VR και αναπτύσσουν λύσεις εικονικής και 

επαυξημένης πραγματικότητας. 

 

Συνολικά, η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και νέων 

αναδυόμενων τεχνολογιών ως ένα απαραίτητο εργαλείο προκειμένου το προσωπικό 

συντήρησης και οι άλλοι εργαζομένους να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις στους 

αντίστοιχους τομείς εργασίας τους.  

 

Κέντρο VR στην Σλοβενία 

Το Virtualist είναι το πρώτο κέντρο VR στη Σλοβενία. Στους επισκέπτες, ανεξαρτήτως ηλικίας 

και εμπειρίας, προσφέρεται η ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν αξέχαστο κόσμο εικονικής 

πραγματικότητας σε τρεις σταθμούς VR. 

Το Virtualist επιχειρεί να συγκεντρώσει στον ίδιο χώρο όλους όσους ασχολούνται με την 

εικονική πραγματικότητα στη Σλοβενία και όχι μόνο, ερασιτέχνες και επαγγελματίες. 

Διαθέτει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία VR και φιλικό προσωπικό για να καθοδηγεί τους 

επισκέπτες στις πρώτες εμπειρίες VR. 

Μπορεί κανείς να νοικιάσει πολλαπλούς σταθμούς VR ταυτόχρονα ή να χρησιμοποιήσει όλο 

τον χώρο για πολλούς παίκτες, επαγγελματικές συναντήσεις, εκπαίδευση, ενδυνάμωση 

ομάδας… Στόχος τους είναι να παρουσιάσουν και να φέρουν την τεχνολογία εικονικής 
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πραγματικότητας πιο κοντά στο ευρύ κοινό, ενώ σχεδιάζουν και εκπαιδευτικά προγράμματα 

VR. 

 http://virtualist.si/ .  

 

Υπόδειγμα έξυπνου εργοστασίου στη Σλοβενία 

Στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα, δημιουργήθηκε 

ένα κέντρο επίδειξης «Smart Factory», το οποίο είναι το πρώτο τέτοιου είδους στη Σλοβενία. 

Δημιουργήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα GOSTOP, το μεγαλύτερο πρόγραμμα Έξυπνης 

Εξειδίκευσης S4 στον τομέα των έξυπνων εργοστασίων στη Σλοβενία στο οποίο η TECOS ήταν 

επικεφαλής Κατασκευής Εργαλείων. Η ιδέα του κέντρου επίδειξης είναι σύμφωνη με τη 

βασική ιδέα της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης S4 της Σλοβενίας, η οποία έγκειται στο να 

αναδείξει την καινοτόμο εφαρμογή και ανάπτυξη των τεχνολογιών Industry 4.0 και την ιδέα 

του έξυπνου εργοστασίου στο πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον. Το κέντρο επίδειξης 

περιλαμβάνει έξυπνο χώρο χειρωνακτικής εργασίας όπου είναι δυνατή η επίδειξη των 

διαφόρων έξυπνων εργοστασιακών τεχνολογιών, όπως η εικονική και επαυξημένη 

πραγματικότητα (AR & VR), της ψηφιοποίησης και της διαφάνειας των οδηγιών 

εγκατάστασης ή συναρμολόγησης, της ευελιξίας των σημείων συναρμολόγησης, της 

εργονομία του χώρου εργασίας κ.λπ. 

 

 

http://virtualist.si/


 

O1A1 – Ερευνητική Έκθεση  1Point  2020-1-SI01-KA202-076060 26/01/2021 Αναθ   03 11/92 

 

Υφιστάμενα Εθνικά Προγράμματα Επαγγελματικών Προσόντων και 

Εκπαίδευσης (Προγράμματα Σπουδών) που μπορεί να σχετίζονται με το 

προφίλ ECVET –Σλοβενία 

Παρακάτω παραθέτουμε την λίστα υφιστάμενων προσόντων στον τομέα της μηχανολογίας 

σε συνάφεια με το έργο 1Point 

  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   Operater/operaterka sistema za 3D tisk in 

dodajalno tehnologijo 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΑΝΕΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ): Χειριστής συστημάτων 3D 

εκτύπωσης και σχετικής τεχνολογίας 

ΠΗΓΗ:     https://www.nok.si/en/register/operater-operaterka-

sistema-za-3d-tisk-dodajalno-tehnologijo  

ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   Εθνική επαγγελματική πιστοποίηση, SQF επίπεδο 

5 

ΤΟΜΕΑΣ ISCED:     Μηχανική, μεταποίηση και κατασκευή 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   SQF 5 / EQF 4 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Οι υποψήφιοι αποκτούν τα ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα: 

- σχεδιασμός και οργάνωση της εργασίας τους και της εργασίας της ομάδας 

- ορθολογική χρήση ενέργειας, υλικών και χρόνου 

- διασφάλιση της ποιότητας και της απόδοσης της εργασίας στο εργασιακό περιβάλλον 

σύμφωνα με τα πρότυπα 

- εκτέλεση της εργασία με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο τους ίδιους, τους άλλους, 

τον εξοπλισμό και το περιβάλλον 

- συμμόρφωση με τις αρχές της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, των υλικών και του 

χρόνου κατά την εργασία τους 

- επιχειρηματικά και ηθικά υπεύθυνη συμπεριφορά 

https://www.nok.si/en/register/operater-operaterka-sistema-za-3d-tisk-dodajalno-tehnologijo
https://www.nok.si/en/register/operater-operaterka-sistema-za-3d-tisk-dodajalno-tehnologijo
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- επικοινωνία με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και χρήση της σύγχρονης 

τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών που απαιτείται στον τομέα της 

τεχνολογίας 3D 

- εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις τεχνικές και τεχνολογικές οδηγίες 

- τηλεφόρτωση, επισκόπηση και προετοιμασία αρχείων 3D για τη δημιουργία 

τρισδιάστατου μοντέλου / προϊόντος 

- δημιουργία προϊόντος με την τεχνική της τρισδιάστατης εκτύπωσης και τη χρήση 

συναφούς τεχνολογίας 

- διαχείριση συστήματος τρισδιάστατης εκτύπωσης και συναφούς τεχνολογίας 

- εκτέλεση εργασιών φινιρίσματος στο κατασκευασμένο τρισδιάστατο μοντέλο / 

προϊόν 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   Operater/operaterka na CNC stroju 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΑΝΕΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ): Χειριστής μηχανημάτων CNC 

ΠΗΓΗ:     https://www.nok.si/en/register/operater-operaterka-

na-cnc-stroju-0  

ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Εθνική επαγγελματική πιστοποίηση, SQF επίπεδο5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Επαγγελματική πιστοποίηση 

ΤΟΜΕΑΣ ISCED:     Μηχανική, μεταποίηση και κατασκευή 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   SQF 5 / EQF 4 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Οι υποψήφιοι αποκτούν τα ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα: 

- Σχεδιασμός, προετοιμασία, εκτέλεση και έλεγχος της εργασίας τους, 

- Ορθολογική προσέγγιση στη χρήση ενέργειας, υλικών και χρόνου, 

-  Διασφάλιση της επαγγελματικής ασφάλειας και τήρηση των αρχών της προστασίας 

του περιβάλλοντος, 

-  χρήση εξοπλισμού υπολογιστών και εργαλείων λογισμικού, 

https://www.nok.si/en/register/operater-operaterka-na-cnc-stroju-0
https://www.nok.si/en/register/operater-operaterka-na-cnc-stroju-0
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-  επικοινωνία σε επαγγελματικό επίπεδο με συναδέλφους και επιχειρηματικούς 

εταίρους, 

- ανάπτυξη επιχειρηματικών χαρακτηριστικών, δεξιοτήτων και συμπεριφοράς, 

-  μελέτη και σχεδίαση απλών περιγραμμάτων και προγραμματισμός μηχανών CNC, 

- χρήση εργαλείων και ρύθμιση των παραμέτρων των μηχανών, 

- χρήση δεδομένων CAD και συσκευών ανάγνωσης προγραμμάτων NC, 

- συμπλήρωση της συνοδευτικής τεκμηρίωσης και των εγγράφων που σχετίζονται με 

τη διαδικασία επεξεργασίας 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-

mehatronik/mehatroničarka 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΑΝΕΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ): Διαχειριστής εξοπλισμού 

διεργασιών – τεχνικός μηχατρονικής 

ΠΗΓΗ:     https://www.nok.si/en/register/skrbnik-skrbnica-

procesnih-naprav-mehatronik-mehatronicarka  

ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   Εθνική επαγγελματική πιστοποίηση, SQF επίπεδο 

5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Επαγγελματική πιστοποίηση 

ΤΟΜΕΑΣ ISCED:     Μηχανική, μεταποίηση και κατασκευή 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   SQF 5 / EQF 4 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Οι υποψήφιοι αποκτούν τα ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα: 

- Σχεδιασμός, προετοιμασία και διασφάλιση της ποιότητας της δουλειάς και των 

υπηρεσιών τους, 

- ορθολογική χρήση ενέργειας, υλικών και χρόνου, 

- προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, 

- επικοινωνία με συναδέλφους, εξωτερικούς εργολάβους και πελάτες και συμμετοχή 

σε ομάδες έργου, 

- χρήση σχετικών εργαλείων προγραμματισμού, 

https://www.nok.si/en/register/skrbnik-skrbnica-procesnih-naprav-mehatronik-mehatronicarka
https://www.nok.si/en/register/skrbnik-skrbnica-procesnih-naprav-mehatronik-mehatronicarka
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- ανάπτυξη επιχειρηματικών χαρακτηριστικών, δεξιοτήτων και συμπεριφοράς, 

- σχεδιασμός συστήματος διεργασιών, 

- διαχείριση της λειτουργίας των συστημάτων διεργασιών και διασφάλιση της 

ποιότητας της διαδικασίας, 

- διάγνωση και εξάλειψη αστοχιών σε συστήματα διεργασιών, 

- διασφάλιση και παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των συσκευών σε ένα 

αυτοματοποιημένο σύστημα, 

- συναρμολόγηση και σύνθετες επισκευές βλαβών στο πλαίσιο αυτοματοποιημένης 

διαδικασίας, 

- διατήρηση λογισμικού και υλισμικού (hardware) και τεκμηρίωση σχετικά με τη 

συντήρηση αυτοματοποιημένων συστημάτων, 

- εφαρμογή ελέγχων διεργασίας και εξοπλισμού 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   Strojni tehnik/strojna tehnica 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΑΝΕΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ): Τεχνικός Μηχανολογίας 

ΠΗΓΗ:      https://www.nok.si/en/register/strojni-tehnik-strojna-

tehnica  

ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:               Εκπαιδευτική Πιστοποίηση 

ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:    Ανώτερη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:     4 έτη 

ΜΟΝΑΔΕΣ:     240 μονάδες 

ΤΟΜΕΑΣ ISCED:     Μηχανική, μεταποίηση και κατασκευή 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   SQF 5 / EQF 4 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Οι κάτοχοι του διπλώματος διαθέτουν τα ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα: 

- χρήση τεχνογνωσίας, εργαλείων πληροφορικής και λογισμικού για την επίλυση 

πραγματικών πρακτικών προβλημάτων στον κλάδο. 

https://www.nok.si/en/register/strojni-tehnik-strojna-tehnica
https://www.nok.si/en/register/strojni-tehnik-strojna-tehnica
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- μέγεθος και σχήμα εξαρτημάτων μηχανής, επιλογή τυπικών στοιχείων μηχανής και 

κατασκευή διατάξεων. 

- Μαθηματική επίλυση τεχνικών προβλημάτων στο πεδίο και επεξεργασία αναλυτικών 

και γραφικών διαγραμμάτων. 

- χρήση τεχνικής ορολογίας, επεξεργασία δεδομένων για τη λήψη πληροφοριών και 

τήρηση τεχνικής και τεχνολογικής τεκμηρίωσης. 

- κατανόηση και χρήση τεχνικής και τεχνολογικής τεκμηρίωσης, τεχνικών κανονισμών 

και προτύπων, καθώς και τεχνικών σχεδίων και οδηγιών του κατασκευαστή. 

- εκτέλεση διαδικασιών μέτρησης και ελέγχου, χρήση μηχανών μέτρησης και ελέγχου, 

συσκευών, εργαλείων και βοηθημάτων. 

- σχεδιασμός βημάτων από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την παραγωγή αγαθών ή την 

παροχή υπηρεσιών. 

- συνεργασία για την προβολή και κατασκευή νέων προϊόντων και προτάσεων που 

οδηγούν στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων. 

- επιλογή της τεχνολογικής διαδικασίας για την επεξεργασία, τη μετατροπή ή την 

ανάμειξη προϊόντων ανάλογα με τα υλικά και τον σκοπό χρήσης· 

- επιλογή και χρήση υλικών, εργαλείων και οργάνων εργασίας για επεξεργασία και 

διαδικασίες σε διάφορους τομείς της μηχανολογίας· 

- αξιολόγηση της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, της χρήσης των πηγών ενέργειας 

και της διαχείρισης αποβλήτων. 

- αξιολόγηση του αναπτυξιακού δυναμικού, της χρήσης μη συμβατικών πηγών 

ενέργειας και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας. 

- αξιολόγηση της οικολογικής επιλεξιμότητας για τη χρήση μεμονωμένων μηχανών, 

συσκευών και συστημάτων· 

- λήψη και διασφάλιση μέτρων σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 

την προστασία του περιβάλλοντος, την πυρασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων. 

- εύρεση ορθολογικών και επαγγελματικών λύσεων κατά τη διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων στο εργασιακό περιβάλλον. 
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- Επιχειρηματική σκέψη, ορθή κρίση και υπεύθυνη και κοινωνική συμπεριφορά στο 

εργασιακό περιβάλλον. 

 

Προαιρετικά: 

Χωρική μοντελοποίηση και προετοιμασία τεκμηρίωσης 

- εκτέλεση παραμετρικής και χωρικής μοντελοποίησης προϊόντων, συναρμολόγησης 

μονάδων και εκπόνησης τεχνικής τεκμηρίωσης 

Τεχνολογίες που βασίζονται σε υπολογιστές 

- επιλογή διαδικασιών εργασίας, προγραμματισμός μηχανών NC με ρύθμιση και 

διόρθωση παραμέτρων επεξεργασίας 

 

Εργαλεία και συσκευές μαζικής παραγωγής 

- κατασκευή εργαλείων και βοηθημάτων, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, 

δοκιμή και συντήρηση εργαλείων. 

 

Σχεδιασμός παραγωγικών διαδικασιών στη μηχανολογία 

- σχεδιασμός τεχνολογικών διαδικασιών και κατάρτιση βασικής τεχνολογικής 

τεκμηρίωσης για την παραγωγή βάσει της επίπτωσης της στην εργονομία. 

 

Αυτοματισμός και ρομποτική 

- ανάλυση της εφαρμογής των λειτουργιών ελέγχου, προσδιορισμός του τύπου 

αυτοματισμού στην παραγωγή και αξιολόγηση του αντικτύπου της ρομποτικής. 

 

Ενεργειακά συστήματα 

- Εντοπισμός και επιλογή ενεργειακών συσκευών και μηχανημάτων καθώς και 

συντήρηση και βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων. 

 

Σχεδιασμός οικιακών εγκαταστάσεων 
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- Σχεδιασμός κατασκευαστικών στοιχείων εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης και 

αερισμού. 

 

Παραγωγή και διανομή ενέργειας 

- παρακολούθηση και έλεγχος τεχνολογικών διαδικασιών παραγωγής και διανομής 

θερμότητας. 

Επιπλέον, ο κάτοχος του πιστοποιητικού αναβαθμίζει τις βασικές επαγγελματικές του 

δεξιότητες και ικανότητες με βασικές γενικές γνώσεις και δεξιότητες σύμφωνα με τα εθνικά 

πρότυπα. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   Inženir strojništva/inženirka strojništva 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΑΝΕΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ): Μηχανολόγος Μηχανικός  

ΠΗΓΗ:     https://www.nok.si/en/register/inzenir-strojnistva-

inzenirka-strojnistva  

ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   Δίπλωμα τριτοβάθμιας επαγγελματικής 

εκπαίδευσης μικρής διάρκειας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Εκπαιδευτική Πιστοποίηση 

ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:   Δίπλωμα τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης 

μικρής διάρκειας  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:     2 έτη 

ΜΟΝΑΔΕΣ:     120 μονάδες 

ΤΟΜΕΑΣ ISCED:     Μηχανική, μεταποίηση και κατασκευή 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   SQF 6 / EQF 5 Μικρής διάρκειας 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να: 

(γενικά προσόντα) 

• λαμβάνουν υπόψη τους κανονισμούς ασφαλείας και τους κανονισμούς για την 

προστασία του περιβάλλοντος στην εργασία. 

• αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον και όχι μόνο. 

https://www.nok.si/en/register/inzenir-strojnistva-inzenirka-strojnistva
https://www.nok.si/en/register/inzenir-strojnistva-inzenirka-strojnistva
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• χρησιμοποιούν γραπτές πηγές και τεχνολογίες πληροφορικής. 

• υιοθετούν συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό και την επίλυση 

προβλημάτων. 

• αναλαμβάνουν την ευθύνη της επαγγελματικής τους ανέλιξης. 

(ειδικές επαγγελματικές ικανότητες) 

• εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει για να λειτουργούν 

αποτελεσματικά στο εργασιακό περιβάλλον. 

• χρησιμοποιούν μια ξένη γλώσσα για την επικοινωνία και τη μελέτη εξειδικευμένης 

βιβλιογραφίας. 

• αξιοποιούν βασικές γνώσεις οικονομικών, μάρκετινγκ και διαχείρισης έργων για τη 

λειτουργία της επιχείρησης. 

• εφαρμόζουν γνώσεις μηχανικής για τον προσδιορισμό των διαστάσεων δομικών 

στοιχείων. 

• αναλύουν την λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και να διαχειρίζονται απλές 

βλάβες, λαμβάνοντας τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. 

• σχεδιάζουν μια τεχνολογική διαδικασία παραγωγής. 

• επιλέγουν, να προσδιορίζουν και να αξιολογούν τον χρόνο και το κόστος κατασκευής 

και να επιλέγουν εργαλεία. 

• επιλέγουν κατάλληλα υλικά, κατάλληλη θερμική επεξεργασία και αντιδιαβρωτική 

προστασία με βάση τις απαιτήσεις και να είναι εξοικειωμένοι με τις επιπτώσεις των 

υλικών στο περιβάλλον. 

• σχεδιάζουν προϊόντα σε συμμόρφωση με τη σχετική τεχνική νομοθεσία. 

• συντάσσουν τεχνική τεκμηρίωση σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας ενός προϊόντος. 

• χρησιμοποιούν υπολογιστή για την κατάρτιση και την παρακολούθηση σχεδίων και 

χρονοδιαγραμμάτων κόστους κατασκευής. 

• εφαρμόζουν μεθόδους διαχείρισης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας στην 

παραγωγική διαδικασία. 

• σχεδιάζουν απλά ενεργειακά συστήματα και να είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία 

πιο περίπλοκων ενεργειακών συστημάτων. 
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• διασφαλίζουν την οικονομική και περιβαλλοντικά αποδεκτή κατανάλωση ενέργειας. 

• αναγνωρίζουν ευκαιρίες για την εισαγωγή αυτοματισμών και τη διεξαγωγή έργων 

στον τομέα της αυτοματοποίησης των διαδικασιών παραγωγής. 

• σχεδιάζουν αυτόνομα την αυτοματοποίηση απλών παραγωγικών διαδικασιών και να 

συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την εισαγωγή της αυτοματοποίησης σύνθετων 

διαδικασιών παραγωγής. 

• σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να διευθύνουν εργασίες προληπτικής συντήρησης σε 

μηχανήματα, συσκευές και ενεργειακά συστήματα κατά τη διαδικασία παραγωγής. 

• αναλύουν τον αντίκτυπο της συντήρησης στο κόστος μιας εταιρείας. 

• σχεδιάζουν και να οργανώνουν την εργασία και να καθοδηγούν την παραγωγή. 

• προγραμματίζουν το κόστος και τις επενδύσεις στις διαδικασίες παραγωγής. 

• παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με την κατασκευαστική διαδικασία σχεδιασμού 

εργαλείων με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 

και του καθορισμού των τυπικών εξαρτημάτων ενός εργαλείου. 

• αξιοποιούν γνώσεις σχετικά με τα οικονομικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των 

εργαλείων. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   Tehnik mehatronike/tehnica mehatronike 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΑΝΕΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ): Τεχνικός Μηχατρονικής 

ΠΗΓΗ:     https://www.nok.si/en/register/tehnik-mehatronike-

tehnica-mehatronike  

ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   Ανώτερη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Εκπαιδευτική πιστοποίηση 

ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:    Ανώτερη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:     4 έτη 

ΜΟΝΑΔΕΣ:     240 μονάδες 

ΤΟΜΕΑΣ ISCED:     Μηχανική, μεταποίηση και κατασκευή 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   SQF 5 / EQF 4 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:    

https://www.nok.si/en/register/tehnik-mehatronike-tehnica-mehatronike
https://www.nok.si/en/register/tehnik-mehatronike-tehnica-mehatronike
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Οι κάτοχοι του διπλώματος θα είναι σε θέση να: 

• χρησιμοποιούν και να κατανοούν τεχνικά σχέδια. 

• χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα σε τεχνολογικές διαδικασίες 

• αυτοματοποιούν τεχνολογικές διαδικασίες και να συντηρούν τεχνολογικά 

συστήματα. 

• προσδιορίζουν τα φορτία και τη φέρουσα ικανότητα των δομικών στοιχείων. 

• χρησιμοποιούν υδραυλικά και μηχανικά στοιχεία ή συστήματα και ηλεκτρικά 

μηχανήματα ή συσκευές. 

• κατασκευάζουν μηχατρονικά συστήματα και να σχεδιάζουν την συναρμολόγηση και 

αποσυναρμολόγηση μηχατρονικών συστημάτων. 

• διαγιγνώσκουν βλάβες και να πραγματοποιούν απλές επισκευές στα μηχατρονικά 

συστήματα. 

• προγραμματίζουν σχετικά απλές εφαρμογές σε διαφορετικές γλώσσες 

προγραμματισμού. 

• ενσωματώνουν το πληροφοριακό σύστημα στη διαδικασία παραγωγής. 

• Συντηρούν τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές στο επίπεδο της ενοποίησης του 

πληροφοριακού συστήματος με τις διαδικασίες παραγωγής. 

• σχεδιάζουν μηχανισμούς ελέγχου και ρύθμισης καθώς και πνευματικά και υδραυλικά 

συστήματα ελέγχου. 

• χρησιμοποιούν και να σχεδιάζουν ψηφιακά κυκλώματα, μικροελεγκτές, 

προγραμματιζόμενούς λογικούς ελεγκτές (PLC) και στοιχεία τεχνολογίας αισθητήρων. 

 

Προαιρετικά: 

Συναρμολόγηση και δοκιμή μηχατρονικών συστημάτων 

• να συναρμολογούν και να αποσυναρμολογούν απλά μηχατρονικά συστήματα. 

 

Συντήρηση  και επισκευή μηχατρονικών συστημάτων 

• να συντηρούν και να επισκευάζουν μηχατρονικά συστήματα. 
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Οι κάτοχοι του διπλώματος αναβαθμίζουν τις βασικές επαγγελματικές τους δεξιότητες και 

ικανότητες με βασικές γενικές γνώσεις σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   Inženir mehatronike/inženirka mehatronike 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΑΝΕΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ): Μηχανικός μηχατρονικής  

ΠΗΓΗ:     https://www.nok.si/en/register/inzenir-mehatronike-

inzenirka-mehatronike  

ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   Δίπλωμα τριτοβάθμιας επαγγελματικής 

εκπαίδευσης μικρής διάρκειας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Επαγγελματική πιστοποίηση 

ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:    Δίπλωμα τριτοβάθμιας επαγγελματικής 

εκπαίδευσης μικρής διάρκειας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:     2 έτη 

ΜΟΝΑΔΕΣ:     120 μονάδες 

ΤΟΜΕΑΣ ISCED:     Μηχανική, μεταποίηση και κατασκευή 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:   SQF 6 / EQF 5 Μικρής διάρκειας 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να: 

(γενικά προσόντα) 

• κατέχουν τεχνικές/θεωρητικές γνώσεις σε έναν κλάδο, τομέα ή δραστηριότητα, 

• διαχειρίζονται βασικές και, ειδικότερα, μεθοδολογικά συναφείς διαδικασίες για την 

επίλυση τεχνικών προβλημάτων και την ανάπτυξη καινοτομιών στις εργασιακές 

διεργασίες, τις διαδικασίες και τα μέσα καθώς και για αποτελεσματικές λειτουργίες, 

• χρησιμοποιούν την αποκτηθείσα γνώση για επιτυχημένη επαγγελματική επικοινωνία 

τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές περιβάλλον, 

• κατανοούν τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης της παραγωγής, της κοινωνικής ανάπτυξης 

και της ανάπτυξης του περιβάλλοντος και να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες, τα όρια και 

τους κινδύνους της τεχνολογικής ανάπτυξης, 

https://www.nok.si/en/register/inzenir-mehatronike-inzenirka-mehatronike
https://www.nok.si/en/register/inzenir-mehatronike-inzenirka-mehatronike
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• επιλύουν πιο περίπλοκα τεχνικά προβλήματα κατά τη διαδικασία εργασίας, 

• συνδυάζουν γνώσεις από διάφορους τομείς κατά την χρήση και την ανάπτυξη νέων 

εφαρμογών, 

• εκτελούν καθήκοντα προετοιμασίας και ελέγχου των διαδικασιών εργασίας και, 

ειδικότερα, κατά την οργάνωση και διαχείριση των διαδικασιών εργασίας, 

• γνωρίζουν σε βάθος τις θεμελιώδεις κατηγορίες των επιχειρήσεων, των οικονομικών 

και των χρηματοοικονομικών στοιχείων, κυρίως όσον αφορά τις αγορές, τη 

μεταποίηση και τους συναφείς πόρους, και 

• αναπτύξουν επίγνωση της σημασίας των καλών διαπροσωπικών σχέσεων και της 

ομαδικής εργασίας. 

(ειδικές επαγγελματικές ικανότητες) 

• αποκτήσουν τις εξειδικευμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για αυτόνομη 

επαγγελματική εργασία, και κυρίως αυτές που απαιτούνται για την ποιοτική 

προετοιμασία και υλοποίηση εργασιών στον τομέα της Μηχατρονικής, 

• διαδίδουν, να ενισχύουν και να προάγουν τη γνώση στον τομέα της Μηχατρονικής 

και να αξιοποιούν τις θεωρητικές και πρακτικές επαγγελματικές ικανότητες που 

αποκτήθηκαν στην προηγούμενη εκπαίδευση, 

• γνωρίζουν τη βασική νομοθεσία, την τυποποίηση, τους τεχνικούς κανονισμούς, τα 

συστήματα πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας στον τομέα της μηχατρονικής 

και άλλους τομείς που συνδέονται με τη βασική τους δραστηριότητα, 

• αποκτούν και να διαδίδουν γνώσεις μηχατρονικής σε σχέση με τα οικονομικά, τη 

διαχείριση και την επιχειρηματική επικοινωνία, 

• οικοδομούν εμπιστοσύνη και αποφασιστικότητα κατά τη λήψη επιχειρηματικών 

αποφάσεων και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα, 

• παρακολουθούν αυτόνομα την εξέλιξη του επαγγέλματος και να αναλαμβάνουν την 

πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών στην πράξη, 

• παρακολουθούν αυτόνομα την εξέλιξη του τομέα και να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση νέων εξελίξεων, 
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• τελειοποιούν τις γνώσεις τους σε ξένες γλώσσες και τεχνική ορολογία και να τις 

χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και για να ενημερώνονται για 

τις νέες εξελίξεις σε άλλες χώρες. 

 

 
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΝΟΤΗΤΑ A) 
Γενικό μάθημα VR στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο της Ljubljana  
Εκπαίδευση > 1ος Κύκλος Προγράμματος Ακαδημαϊκών Σπουδών > Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών > Μαθήματα+ 
ΠΗΓΗ: Subjects - Electrical Engineering - 1st Cycle Academic Study Programme - Education - 
English - FE (uni-lj.si) 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   Diplomirani inženir elektrotehnike 
(un)/diplomirana inženirka elektrotehnike 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΑΝΕΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ) Ακαδημαϊκό πτυχίο 
ηλεκτρολόγων μηχανικών 
 
ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   Ακαδημαϊκό πτυχίο 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  Επαγγελματική πιστοποίηση 
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    Ακαδημαϊκή προπτυχιακή  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ     3 έτη 
ΜΟΝΑΔΕΣ     180 μονάδες 
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ISCED    ηλεκτρισμός και ενέργεια 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   SQF 7 / EQF 6 Πρώτο επίπεδο 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Προϋποθέσεις: Εγγραφή στο τρίτο έτος 
Περιεχόμενο (Περιγραφή προγράμματος σπουδών): 
Εισαγωγή (εικονικό περιβάλλον, παρουσία, αισθητηριακή ανάδραση, διαδραστικότητα, 
πολυτροπικά εικονικά περιβάλλοντα), ανθρώπινοι παράγοντες (οπτικές, ακουστικές, απτικές 
και αιθουσαίες αντιλήψεις, κινητικό σύστημα), δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος, οπτική 
τροπικότητα (γραφική μοντελοποίηση, κινούμενα σχέδια, οπτική απόδοση, 3D οθόνες), 
ακουστική τροπικότητα (ακουστική, ήχος surround, απόδοση ήχου), απτική τροπικότητα 
(κιναισθητικές και απτικές διεπαφές, απτική απόδοση), δυναμική εικονικού περιβάλλοντος 
(κίνηση, παραμόρφωση, ανίχνευση σύγκρουσης, μοντελοποίηση εικονικού περιβάλλοντος), 
παρακολούθηση κίνησης (παρακολούθηση στάσης και κίνησης χρήστη, μέτρηση δυνάμεων 
αλληλεπίδρασης, ανίχνευση περιβάλλοντος), αλληλεπίδραση (χειρισμός αντικειμένων, 
εικονική πλοήγηση, αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες), συνεργασία και αλληλεπίδραση σε 
εικονικά περιβάλλοντα πολλαπλών χρηστών, παρουσία (διανοητική και σωματική εμβύθιση 
και παρουσία, δημιουργία συνθηκών για παρουσία, μέτρηση παρουσίας), επαυξημένη 
πραγματικότητα, συστήματα εικονικής πραγματικότητας (περιβάλλον σπηλαίου, 

https://www.fe.uni-lj.si/en/education/1st_cycle_academic_study_programme/electrical_engineering/subjects/2009011210474545/
https://www.fe.uni-lj.si/en/education/1st_cycle_academic_study_programme/electrical_engineering/subjects/2009011210474545/
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πλατφόρμες, διεπαφές ανθρώπου/μηχανής), εικονικά πρωτότυπα, χρήση εικονικής 
πραγματικότητας σε βιομηχανικές και ιατρικές εφαρμογές και σχεδιασμός. 
 
 
Στόχοι και δεξιότητες: 
Ο κύκλος μαθημάτων πραγματεύεται την αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπου και ενός 
εικονικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από υπολογιστή. Αναλύει το φυσικό υπόβαθρο, 
τις τεχνολογικές προκλήσεις καθώς και τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς που σχετίζονται 
με την κατασκευή πολυτροπικών εικονικών περιβαλλόντων. Έμφαση δίνεται στις έννοιες που 
είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εικονικών περιβαλλόντων και στην απόκριση των 
χρηστών σε σύνθετα οπτικά, ακουστικά και απτικά ερεθίσματα. Οι σπουδαστές αποκτούν 
πρακτικές γνώσεις στο εργαστήριο ενώ ολοκληρώνουν διεπιστημονικά ερευνητικά έργα. 
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
Κατανόηση των ανθρώπινων οπτικών, ακουστικών, απτικών και κιναισθητικών αντιλήψεων. 
Μέτρηση και ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης. Γνώσεις απαραίτητες για τη σύνθεση 
οπτικών, ακουστικών και απτικών τεχνητών ερεθισμάτων, καθώς και την ενσωμάτωση αυτών 
των ερεθισμάτων σε ένα πολυτροπικό εικονικό περιβάλλον που επιτρέπει στον χρήστη να 
αισθάνεται σωματικά και διανοητικά παρών μέσα στο περιβάλλον. 
 
Μαθησιακές και διδακτικές μέθοδοι: 
Οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση σε ένα βιβλίο με το περιεχόμενο του μαθήματος. Στις 
διαλέξεις δίνεται έμφαση στα θεωρητικά βασικά στοιχεία των πολυτροπικών εικονικών 
περιβαλλόντων. Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος, οι διαλέξεις διεξάγονται ως επί το 
πλείστον με τη βοήθεια παρουσιάσεων πολυμέσων. Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των 
εικονικών περιβαλλόντων παρουσιάζονται με τη μορφή «βίντεο-διαλέξεων» Οι πρακτικές 
ασκήσεις διεξάγονται στο εργαστήριο, το οποίο είναι εξοπλισμένο με διάφορα απτικά 
ρομπότ, συστήματα ήχου surround και τρισδιάστατες στερεοσκοπικές γραφικές οθόνες. Οι 
σπουδαστές εργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες, όπου κάθε σπουδαστής ασχολείται με 
μια συγκεκριμένη τροπικότητα του  εικονικού περιβάλλοντος. 
 
 
Συνοπτική παρουσίαση Σλοβενίας:  
 
Στη Σλοβενία, ένα άτομο μπορεί να αποκτήσει πιστοποίηση σε τομείς που είναι συναφείς και 

καλύπτονται από το έργο 1Point, σε επίπεδα NQF 4-7/EQF 3-6. Κατά την διερεύνηση του 

ελλείμματος μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούνται στον εργασιακό χώρο και εκείνων που 

αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αρκετά 

κενά. Συγκεκριμένα, αυτά τα κενά συνδέονται με πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη χρήση της 

σύγχρονης τεχνολογίας IC, η οποία περιλαμβάνει επίσης τεχνολογίες AR/VR. Η τρέχουσα 
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προσφερόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες στη μεταποίηση. 

Διαπιστώνεται κενό δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό - οι εργαζόμενοι πρέπει να 

εξοπλιστούν με πιο κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ. 

Οι βασικοί εμπλεκόμενοι στον τομέα της βιομηχανικής συντήρησης στη Σλοβενία 

εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για νέες καινοτόμες ευκαιρίες κατάρτισης στον τομέα της 

συντήρησης (π.χ. διαδικτυακή κατάρτιση σε ένα παρακινητικό ψηφιακό περιβάλλον). Αυτό 

το είδος εκπαίδευσης/κατάρτισης θα μπορούσε επίσης να ληφθεί υπόψη στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα ΕΕΚ. 

 

3.  Ελλάδα 

 

3.1 Συλλεχθέντα αποτελέσματα στην Ελλάδα –
υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
εκπαιδευτικό υλικό και περιεχόμενα σχετικά 
με τη συντήρηση  

 

Η ATLANTIS ήταν υπεύθυνη για τη συλλογή των αποτελεσμάτων σχετικά με σχετικά με την 

κατάσταση και τις εξελίξεις αναφορικά με τους εμπλεκόμενους στον τομέα της συντήρησης 

στην Ελλάδα. 

Κατά το πρώτο στάδιο της έρευνας στο πλαίσιο του έργου 1Point, η προσπάθεια εστιάστηκε 

στην αναγνώριση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται 

στην Ελλάδα και τα οποία μπορεί να σχετίζονται με το προφίλ ικανοτήτων των εργαζομένων 

στον τομέα της συντήρησης. Επιπλέον, εξετάσθηκε σε βάθος το εκπαιδευτικό υλικό που 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των εν λόγω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προκειμένου 

να αξιολογηθεί η γνώση που προσφέρεται στον τομέα ενδιαφέροντος. 
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Συνολικά, υπάρχουν λίγες διαθέσιμες πηγές για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με τους 

κύκλους μαθημάτων που προσφέρονται σε συντηρητές στην Ελλάδα. Η ταξινόμηση των 

Ευρωπαϊκών Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων, ESCO 

(https://ec.europa.eu/esco/portal) είναι μια από τις πηγές στις οποίες στηρίχθηκε αυτή η 

έρευνα, καθώς παρουσιάζει τις σχετικές δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, 

την εκπαίδευση και κατάρτιση της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί είναι οι επαγγελματίες π.χ. 

τεχνικοί εργοστασίων, μηχανικοί επισκευών, τεχνικοί ασφάλειας εργοστασίων, ηλεκτρολόγοι 

μηχανικοί κ.λπ. που αποκτούν τις βασικές γνώσεις για τη συντήρηση, τις διαδικασίες 

συντήρησης, τις γνώσεις προγραμματισμού, τη τεχνολογία AR & VR κ.λπ. Ο παρακάτω 

πίνακας 1 παρουσιάζει συνοπτικά αυτά τα ευρήματα καθώς και λεπτομέρειες για τα 

επαγγέλματα που προσφέρονται στην αγορά εργασίας, και τις βασικές και προαιρετικές 

δεξιότητες και γνώσεις που αποκτώνται. Οι σχετικές πληροφορίες υποστηρίζονται στα 

αγγλικά μέσω του συνδέσμου ESCO. 

 



 

     

 

1POINT: Πίνακας 1. Δεξιότητες, Ικανότητες, Επαγγελματικά 
προσόντα και Θέσεις Εργασίας στην Ελλάδα 
NO. Θέση 

εργασίας και 
περιγραφή 

Εναλλακτικός 
τίτλος  

Βασικές 
Δεξιότητες 

Βασικές Γνώσεις Προαιρετικές 
Δεξιότητες 

Προαιρετικές Γνώσεις ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ESCO  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Τεχνικοί 
εργοστασίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Εξειδικευμένοι 
εργάτες σε 
βιομηχανικό 
περιβάλλον 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Χρήση 
εργοστασιακών 
μηχανημάτων και 
εργαλείων, όπως 
πρέσες, διατρητικά 
μηχανήματα και 
εργαλεία 
συντήρησης 
(κατσαβίδια, 
ράστερ) για την 
επισκευή 
δυσλειτουργιών 
μηχανημάτων  

Γνώση του 
μηχανολογικού 
εξοπλισμού του 
εργοστασίου, 
βασικές γνώσεις 
συντήρησης, 
γνώση χρήσης 
εργαλείων 
επισκευής  

Χρήση 
εργοστασιακών 
οχημάτων και 
βασική 
συντήρηση αυτών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Γνώση των οχημάτων 
που χρησιμοποιούνται 
στο εργοστάσιο, γνώση 
της διαδικασίας 
συντήρησης οχημάτων 
(πχ αλλαγή ελαστικών) 
και γνώση των βασικών 
εργαλείων οχημάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://data.europa.eu/e
sco/isco/C7  

http://data.europa.eu/esco/isco/C7
http://data.europa.eu/esco/isco/C7
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2 Μηχανικοί 
επισκευών 

Τεχνικοί 
συντήρησης 

Χρήση 
μηχανημάτων 
συντήρησης, 
εξειδίκευση στη 
συντήρηση 
εργοστασιακών 
μηχανημάτων, 
εξειδίκευση στη 
διαδικασία 
συντήρησης 
 

Γνώση του 
εξοπλισμού του 
εργοστασίου, των 
λειτουργιών του 
και της 
διαδικασίας 
συντήρησης για 
την διασφάλιση 
έγκαιρης 
συντήρησης. 
Γνώση των 
μηχανικών 
στοιχείων στο 
εργοστάσιο και 
των εργαλείων 
επισκευής. 
 

Χρήση 
διαδικασιών 
συντήρησης λιτής 
παραγωγής 

Γνώση της διεργασίας 5S 
στην βιομηχανία και τη 
συντήρηση 

http://data.europa.eu/e
sco/isco/C72  

3 Χειριστές 
βαρέων 
μηχανημάτων 
και μόνιμου 
εξοπλισμού 

Χειριστές 
εργοστασιακού 
εξοπλισμού  

Χρήση μόνιμου 
εξοπλισμού του 
εργοστασίου κατά 
την παραγωγή και 
την σειρά 
παραγωγής 
προϊόντων 

Γνώση και 
εκπαίδευση στην 
χρήση βαρέων 
εργοστασιακών 
μηχανημάτων. 
Γνώση των 
σταδίων της 
παραγωγικής 
διαδικασίας και 
των τεχνικών 
παραγωγής 
καθώς και των 
χαρακτηριστικών 
του προϊόντος 
 

Χρήση 
εξειδικευμένου 
εξοπλισμού 
παραγωγής και 
εργαλείων  

Γνώση των βημάτων που 
σχετίζονται με την 
παραγωγή και την 
συμπεριφορά των 
προϊόντων υπό ειδικές 
συνθήκες παραγωγής 

http://data.europa.eu/e
sco/isco/C723  

http://data.europa.eu/esco/isco/C72
http://data.europa.eu/esco/isco/C72
http://data.europa.eu/esco/isco/C723
http://data.europa.eu/esco/isco/C723
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4 Τεχνικοί 
ασφάλειας 
εργοστασίου 

Ειδικός 
ασφαλείας 

Χρήση των 
διαδικασιών 
ασφαλείας που 
αφορούν στο 
προσωπικό, τα 
εργαλεία και τον 
εξοπλισμό 

Γνώση των 
διαδικασιών 
ασφαλείας που 
αφορούν στο 
προσωπικό, τον 
εξοπλισμό και τα 
εργαλεία στο 
εργοστάσιο 
 

Χρήση των 
διαδικασιών 
ασφαλείας που 
αφορούν στα 
προϊόντα  

Γνώση των διαδικασιών 
ασφαλείας που αφορούν 
στα προϊόντα 

http://data.europa.eu/e
sco/isco/C8  

5 Ηλεκτρολόγοι 
μηχανικοί 

Μηχανικοί 
ηλεκτρολογικώ
ν διατάξεων/ 
ηλεκτρολόγοι 

Χρήση ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, 
σχεδιασμός και 
εγκατάσταση 
ηλεκτρικών 
εφαρμογών στο 
εργοστάσιο, 
ασφάλεια 
ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων 
 

Γνώση 
ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, 
σχεδιασμός και 
υλοποίηση. 
Γνώση 
ηλεκτρολογικής 
ασφάλειας 
εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού 
στο εργοστάσιο 
 

Χρήση 
εξειδικευμένων 
ηλεκτρολογικών 
εργαλείων 
 

Γνώση ηλεκτρολογικών 
διαδικασιών και 
προτύπων 

http://data.europa.eu/e
sco/isco/C215  

6 Ηλεκτρολόγοι 
αυτοματισμού 

Εγκαταστάτες 
αυτοματισμού  

Χρήση 
προγραμματισμού 
αυτοματισμών, PLC 
και αισθητήρων 
αυτοματισμών 
 

Γνώση 
προγραμματισμού 
PLC και 
προγραμματισμού 
άλλων 
εφαρμογών 
αυτοματισμού 
 

Χρήση γλώσσας 
προγραμματισμού 
υψηλού επιπέδου 
 

Γνώση προγραμματισμού 
και εγκατάσταση 
εφαρμογών ανάπτυξης 

http://data.europa.eu/e
sco/isco/C2152  

http://data.europa.eu/esco/isco/C8
http://data.europa.eu/esco/isco/C8
http://data.europa.eu/esco/isco/C215
http://data.europa.eu/esco/isco/C215
http://data.europa.eu/esco/isco/C2152
http://data.europa.eu/esco/isco/C2152
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7 Προγραμματισ
τές 

Μηχανικοί 
λογισμικού 

Χρήση λογισμικού 
και γλωσσών 
προγραμματισμού 
για την ανάπτυξη 
εφαρμογών 
Δοκιμές 
κωδικοποίησης για 
εφαρμογές 
 

Γνώση γλωσσών 
προγραμματισμού 
υψηλού επιπέδου, 
αλγορίθμων και 
κατανόηση των 
εννοιών της 
τεχνητής 
νοημοσύνης 
 

Χρήση εργαλείων 
τεχνητής 
νοημοσύνης και 
δημιουργία 
ελκυστικού 
τεχνητού 
περιβάλλοντος 
 

Γνώση των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
τεχνητού και πραγματικού 
περιβάλλοντος και 
κατανόηση των αναγκών 
των χρηστών αναφορικά 
με την τεχνητή νοημοσύνη 
 

http://data.europa.eu/e
sco/isco/C251  

8 Αναλυτές 
συστημάτων  

Ελεγκτές και 
επιστήμονες 
δεδομένων 
AR, VR & IT 
 

Χρήση εργαλείων 
ανάλυσης και 
δεδομένων AR & 
VR, δημιουργία 
δοκιμών για 
εφαρμογές AR 

AR & VR 
Γνώση 
αλγορίθμων 
ανάλυσης 
δεδομένων και 
γνώση 
εφαρμογών 
γραπτών δοκιμών 
AR & VR 
 

Χρήση εργαλείων 
γραφικής 
ανάπτυξης και 
προσομοιωτών 
 

Γνώση ανάπτυξης 
εφαρμογών για εργαλεία 
γραφικών και δημιουργία 
τεχνικών απαιτήσεων 
 

http://data.europa.eu/e
sco/isco/C2511  

9 Βιομηχανικοί 
εργάτες 

Εργάτες 
εργοστασίου 

Μετακίνηση 
αντικειμένων, 
φόρτωση και 
εκφόρτωση 
οχημάτων κλπ 

Γνώση των 
χρονοδιαγραμμάτ
ων φόρτωσης και 
εκφόρτωσης. 
Γνώση του 
χρονοδιαγράμματ
ος εργασιών 
 

Χρήση εργαλείων 
και μηχανών 
μεταφοράς 
(κλαρκ, 
ανυψωτικά κ.λπ.) 
 

Γνώση χρήσης εργαλείων 
και μηχανών μεταφοράς  
Βασική κατανόηση των 
αστοχιών τους 

http://data.europa.eu/e
sco/isco/C932  

 
 

http://data.europa.eu/esco/isco/C251
http://data.europa.eu/esco/isco/C251
http://data.europa.eu/esco/isco/C2511
http://data.europa.eu/esco/isco/C2511
http://data.europa.eu/esco/isco/C932
http://data.europa.eu/esco/isco/C932
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Ανάλυση κατηγοριών που σχετίζονται με τον τομέα της συντήρησης (τρισδιάστατη εκτύπωση, , 
Τεχνητή νοημοσύνη, Εικονική πραγματικότητα, Λιτή παραγωγή)     
Χώρα εταίρος: Ελλάδα 
Πηγή: https://ec.europa.eu/esco/portal/home 
 
Ο ακόλουθος πίνακας 2 παρουσιάζει την εκπαίδευση στον τομέα της συντήρησης που προσφέρεται σε Εθνικό Επίπεδο λαμβάνοντας 
υπόψη τις τρέχουσες μαθησιακές ανάγκες των επαγγελματιών συντήρησης, των εκπαιδευομένων και των σπουδαστών ΕΕΚ, και 
συνοψίζει τα ελλείμματα ψηφιακών δεξιοτήτων των συγκεκριμένων ομάδων εστίασης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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1POINT – Πίνακας 2. Χώρα εταίρος: Ελλάδα  
 

 
NO. Εκπαίδευση στον 

τομέα της 
συντήρησης 

Τρέχουσες μαθησιακές ανάγκες  Ελλείμματα ψηφιακών 
δεξιοτήτων 

Επίπεδα NQF/EQF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σπουδές στην 
συντήρηση 
μηχανολογικού 
εξοπλισμού  

Επαγγελματίες 
συντήρησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μηχανικοί 
επισκευών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Εκπαιδευόμενοι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βιομηχανικοί 
εργάτες, τεχνικοί 
εργοστασίων, 
μηχανικοί 
επισκευών  

Σπουδαστές ΕΕΚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σπουδαστές συντήρησης 
μηχανολογικού 
εξοπλισμού, σπουδαστές 
μηχανικής επισκευών  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Εξοικείωση και εκπαίδευση 
στον μηχανολογικό 
εξοπλισμό των 
εργοστασίων. 
Εξειδίκευση στη συντήρηση 
μέσω νέων τεχνικών και 
στην εφαρμογή τεχνικών 
απαιτήσεων και προτύπων. 
Δημιουργία προτύπων 
συντήρησης με βάση τον 
κύκλο παραγωγής και τις 
τρέχουσες ανάγκες. 
Διασφάλιση αποτελεσμάτων 
συντήρησης που 
εκτελούνται από 
πιστοποιημένο και 
εξειδικευμένο προσωπικό  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NQF/EQF 4 
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2 Σπουδές τεχνολογίας 
αυτοματισμών 

Ηλεκτρολόγοι 
αυτοματισμών 

Εργάτες 
εργοστασίου, 
τεχνικοί 
αυτοματισμών, 
ηλεκτρολόγοι 

Σπουδαστές τεχνολογίας 
αυτοματισμών 

Αυτοματοποιημένα 
συστήματα στις γραμμές 
παραγωγής, στα συστήματα 
παρακολούθησης και στην 
ανάπτυξη προϊόντων. 
Πιστοποιημένοι τεχνικοί με 
γνώσεις αιχμής στα 
συστήματα και τα εργαλεία 
αυτοματισμού 
 

 
 
 

NQF/EQF 5 

3 Σπουδές ειδικών 
ασφαλείας 

Τεχνικοί ασφάλειας 
εργοστασίου 

Εργάτες 
εργοστασίου, 
μηχανικοί 
επισκευών 

Ειδικοί ασφαλείας 
(σπουδαστές) 

Κανόνες ασφαλείας στο 
βιομηχανικό περιβάλλον, 
ασφάλεια προσωπικού, 
πελατών και στελεχών. 
Ανάλυση της εργασίας των 
τεχνικών ασφαλείας. 
Εξειδίκευση στους 
κινδύνους και τα μέτρα 
μετριασμού τους στο 
βιομηχανικό περιβάλλον 
 

 
 
 

Δεν προσδιορίζεται 

4 Σπουδές 
προγραμματισμού 
ανάλυσης 

Σχεδιαστές 
λογισμικού, 
αναλυτές δεομένων 

Αναλυτές 
συστημάτων, 
προγραμματιστές 

Προγραμματιστές και 
αναλυτές (σπουδαστές) 

Εκμάθηση δημοφιλών 
γλωσσών 
προγραμματισμού, τεχνικές 
κωδικοποίησης και 
ανάπτυξη εφαρμογών. 
Συμβατότητα εφαρμογών 
μεταξύ πληροφοριακών 
συστημάτων και βάσεων 
δεδομένων 
Υλοποίηση και ενοποίηση 
εφαρμογών, δοκιμή 
εφαρμογών και εντοπισμός 
σφαλμάτων λογισμικού 
 

 
 
 
 

NQF/EQF 5 
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5 Σπουδές 
ηλεκτρολόγων 

Ηλεκτρολόγοι 
συστημάτων, 
Ηλεκτρολόγοι 
μηχανικοί 

Τεχνικοί 
εργοστασίου, 
τεχνικοί 
αυτοματισμών, 
μηχανικοί 
επισκευών 

Σπουδαστές 
Ηλεκτρολόγοι/Ηλεκτρονικοί  
 

Διαφοροποίηση μεταξύ 
σημάτων σε ηλεκτρικά 
κυκλώματα και γνώση 
μετρητών και συστημάτων. 
Ορισμός χαρακτηριστικών 
συνδυαστικών συστημάτων 
και γνώση δημιουργίας 
συστήματος από διακριτά 
στοιχεία. 
Γνώση της λειτουργικότητας 
των τυπικών εμπορικών 
συνδυαστικών συσκευών. 
Γνώση της διαφοράς ενός 
ακολουθιακού και μη 
ακολουθιακού κυκλώματος 
καθώς και της περιγραφής 
τους και των συσκευών που 
χρησιμοποιούνται 
περισσότερο. 
 

 
 
 

NQF/EQF 5 

6 Σπουδές τεχνικών 
βιομηχανικού 
εξοπλισμού και 
μηχανημάτων 
 

Τεχνικοί 
εργοστασίου, 
μηχανικοί 
επισκευών και 
εργάτες 
εργοστασίου 

Εργάτες 
εργοστασίου, 
χειριστές βαρέων 
μηχανημάτων και 
μόνιμου 
εξοπλισμού 

Σπουδαστές βιομηχανικού 
εξοπλισμού και 
μηχανημάτων 

Κατάλληλη βιομηχανική 
συντήρηση για παράταση 
του ωφέλιμου χρόνου ζωής 
των προϊόντων, του 
εξοπλισμού και των 
μηχανημάτων για καλύτερη 
εργοστασιακή απόδοση. 
Μελέτες βιομηχανικής 
συντήρησης σε κρίσιμους 
τομείς: ηλεκτρική ενέργεια, 
ισχύς, προγραμματιζόμενοι 
ελεγκτές και ρομπότ, 
μηχανικοί κ.λπ. για την 
κατάρτιση τεχνικών 
βιομηχανικού εξοπλισμού. 
 
 

 
 
 
 
 

Not specified 
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3.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 
 

Στο ίδιο στάδιο της έρευνάς μας, εξετάστηκαν τα προγράμματα σπουδών σε εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά τον τομέα της μη τυπικής 
εκπαίδευσης, η Ελλάδα έχει συμπεριλάβει πληροφορίες για τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και τα υπάρχοντα 
προγράμματα σπουδών αντίστοιχα (ακριβώς παρακάτω): 

1. Τεχνικός Αυτοματισμών – είναι υπεύθυνος για εγκαταστάσεις αυτοματοποιημένων συστημάτων, πάγκους εργασίας, εργαλεία, όργανα 

μέτρησης και ελέγχου στα τμήματα συντήρησης. 

2. Τεχνικός Ασφάλειας – είναι υπεύθυνος για τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να ισχύουν στους επαγγελματικούς χώρους, και να 

εφαρμόζονται από όλους τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τα στελέχη της εταιρείας, 

3. Τεχνικός Λογισμικού – ασχολείται με τις πλέον δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού, οι οποίες του επιτρέπουν να γράφει κώδικες για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης ανάλυσης, να ελέγχει τη συμβατότητα μεταξύ της προτεινόμενης λύσης και του σχεδιασμού συστημάτων 

πληροφοριών, να διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, αλλά και για τη βελτιστοποίηση υπαρχουσών 

εφαρμογών, καθώς και τον εντοπισμό και την επίλυση σφαλμάτων στο λογισμικό. 

 
Υφιστάμενα προγράμματα σπουδών: 

1. Σχολή Τεχνολογίας Αυτοματισμών – NQF/EQF 5 

https://www.iekdelta360.gr/spoydes-technologias-aytomatismon 

 
Μαθήματα 
α)  Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις 

β) Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά 

γ) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 

δ)  Βιομηχανική Πληροφορική 

ε)  Μηχανολογία 

στ) Προγραμματισμός Η/Υ 

https://www.iekdelta360.gr/spoydes-technologias-aytomatismon
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ζ) Αναλογικά Ηλεκτρονικά 

η) Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 

θ) Ηλεκτρολογικό σχέδιο 

ι) Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα 

κ) Αισθητήρες και Μετρήσεις 

 
2. Τεχνικός Ασφαλείας (Επιχειρήσεων) – NQF/EQF Δεν Προσδιορίζεται 

https://anko.edu.gr/el/academy/subject/texnikos-asfaleias/  

 
Μαθήματα 

α) Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας 

β)  Εθνικά πρότυπα και νομοθετικές διατάξεις περί ασφάλειας 

γ) Οργάνωση της ασφάλειας στο βιομηχανικό περιβάλλον 

δ) Απαιτήσεις ασφαλείας και τεχνικές διαχείρισης κινδύνων 

ε)  Κίνδυνο ι στο βιομηχανικό περιβάλλον 

στ) Γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στο βιομηχανικό περιβάλλον 

 
3. Προγραμματισμός Η/Υ / Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ – NQF/EQF 5 

https://iek-akmi.edu.gr/sxoli-programmatismou/ 

Μαθήματα 
α)  Εισαγωγή στην Πληροφορική 

β)  Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων 

γ)  Γλώσσα Προγραμματισμού Pascal 

δ)  Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 

ε)  Λειτουργικά Συστήματα 

στ)  Επικοινωνίες Δεδομένων 

ζ)  Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet 

η)  Βάσεις Δεδομένων 

θ) Γλώσσες Προγραμματισμού C, C++, C# 

ι) Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας 

https://anko.edu.gr/el/academy/subject/texnikos-asfaleias/
https://iek-akmi.edu.gr/sxoli-programmatismou/
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κ) Γλώσσα Προγραμματισμού – Visual Basic 

λ) Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 

μ) Ασφάλεια Συστημάτων 

ν) Εφαρμογές Client Server 

 

Συνοπτική παρουσίασης Ελλάδας:  
 

Ο κύριος επιχειρησιακός στόχος του παρόντος O1/A1 ήταν η διεξαγωγή εμπεριστατωμένης έρευνας και η κατανόηση των τρέχουσων 

αναγκών των επαγγελματιών συντήρησης, των εκπαιδευόμενων και των σπουδαστών ΕΕΚ σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 

το υπάρχον υλικό, το περιεχόμενο, τα μαθήματα και τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται στο Ελλάδα. Παρόλο που οι 

εργάτες και οι επαγγελματίες εργοστασίων στην Ελλάδα έχουν κάποιες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσω 

καινοτόμων μηχανισμών παροχής γνώσης, πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με πιο κατάλληλα 

εργαλεία ΤΠΕ, ενώ είναι σημαντικό οι επαγγελματίες συντήρησης να εκπαιδεύονται σωστά και με ασφάλεια στον προγραμματισμό, 

τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων παραγωγής. Αναγνωρίζοντας αυτό το εύρημα, το έργο 1Point θα παράγει 

εξειδικευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο βάσει των αναγκών της ομάδας-στόχου, προκειμένου να υποστηρίξει τη συνεχή βελτίωση 

των τμημάτων συντήρησης αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα ΕΕΚ ειδικά για επαγγελματίες συντήρησης. 



 

     

 

4. Ισπανία 

 

4.1 Συλλεχθέντα αποτελέσματα στην Ισπανία –υφιστάμενα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και περιεχόμενα 
σχετικά με τη συντήρηση  

 

Η CETEM ήταν υπεύθυνη για τη συλλογή των αποτελεσμάτων σχετικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις αναφορικά με τις ομάδες 

συντήρησης στην Ισπανία. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1 

Τίτλος 
προγράμματος 

Τεχνικός Ηλεκτρομηχανολογικής Συντήρησης 

ICSED/EQF ISCED3 / EQF (δεν προσδιορίζεται) 
Πιθανές θέσεις 
εργασίες 

– Μηχανικός συντήρησης. 
– Βιομηχανικός εγκαταστάτης. 
– Εγκαταστάτης ηλεκτρικού εξοπλισμού. 
– Εγκαταστάτης ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
– Συντηρητής αυτοματοποιημένης γραμμής. 
– Συναρμολογητής ειδών εξοπλισμού. 
– Εγκαταστάτης πνευματικών και υδραυλικών αυτοματισμών. 
– Βιομηχανικός ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. 
– Ηλεκτρολόγος συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ελέγχου, μέτρησης και ακριβείας. 
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Βασικές 
δεξιότητες 

• Εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

• Συγκέντρωση των πόρων και των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της συναρμολόγησης ή της 
συντήρησης των εγκαταστάσεων. 

• Κατάρτιση προτάσεων για τροποποιήσεις σε εγκαταστάσεις σύμφωνα με την τεχνική τεκμηρίωση προκειμένου 
να διασφαλιστεί η σκοπιμότητα της συναρμολόγησης, να επιλυθούν προβλήματα που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά του και να αντιμετωπιστούν απρόοπτα. 

• Συναρμολόγηση μηχανικών, υδραυλικών, πνευματικών και άλλων βοηθητικών συστημάτων που σχετίζονται με 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

• Συναρμολόγηση ηλεκτρικών συστημάτων και συστημάτων ρύθμισης και ελέγχου που σχετίζονται με 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, υπό συνθήκες ποιότητας και ασφάλειας. 

• Κατασκευή ή/και προσαρμογή μηχανικών εξαρτημάτων για τη συντήρηση και συναρμολόγηση 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

• Διεξαγωγή λειτουργικών και ρυθμιστικών δοκιμών και επαληθεύσεων εγκαταστάσεων για έλεγχο και ρύθμιση της 
λειτουργίας τους. 

• Διάγνωση δυσλειτουργιών εξοπλισμού και στοιχείων εγκαταστάσεων, με χρήση κατάλληλων μέσων και 
εφαρμογή καθιερωμένων διαδικασιών με την απαιτούμενη ασφάλεια. 

• Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση εξοπλισμού και στοιχείων στις εγκαταστάσεις για τη διασφάλιση ή την 
αποκατάσταση των συνθηκών λειτουργίας. 

• Εκκίνηση λειτουργίας εγκατάστασης, διενέργεια δοκιμών ασφάλειας και λειτουργίας μηχανημάτων, 
αυτοματισμών και συσκευών ασφαλείας, μετά τη συναρμολόγηση ή τη συντήρηση της εγκατάστασης. 

Περιεχόμενο 
προγράμματος 

1. Τεχνικές παραγωγής 
2. Τεχνικές προσαρμογής και συναρμολόγησης. 
3. Ηλεκτρισμός και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί. 
4. Πνευματικοί και υδραυλικοί αυτοματισμοί. 
5. Μηχανική συναρμολόγηση και συντήρηση. 
6. Ηλεκτροηλεκτρονική συναρμολόγηση και συντήρηση 
7. Συναρμολόγηση και συντήρηση αυτοματοποιημένων γραμμών. 
8. Εκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός. 
9. Επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα 
10. Κατάρτιση στον χώρο εργασίας. 

Ψηφιακές 
δεξιότητες 

Λογισμικό CAD (σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή) 
Βασικός προγραμματισμός PLC (Programmable Logic Controller). 
Απλές τεχνολογίες χειριστή ή/και ρομπότ ελέγχου 
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Ελλείμματα 
ψηφιακών 
δεξιοτήτων 

Έλλειψη βασικών γνώσεων σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα της βιομηχανικής 
συντήρησης, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα, η εικονική πραγματικότητα, η τρισδιάστατη εκτύπωση ή η λιτή 
παραγωγή 

Σύνδεσμος 
προγράμματος 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-
electromecanico.html  

2 

Τίτλος 
προγράμματος 

Ανώτερος Μηχανικός στην Βιομηχανική Μηχατρονική 

ISCED/EQF 5 
Πιθανές θέσεις 
εργασίας 

– Τεχνικός σχεδιασμού και προγραμματισμού διαδικασιών συντήρησης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
– Υπεύθυνος ομάδας συναρμολογητών βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
– Υπεύθυνος ομάδας συντηρητών βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

Βασικές 
δεξιότητες  

• Διαμόρφωση βιομηχανικών μηχατρονικών συστημάτων: μηχανήματα, βιομηχανικός εξοπλισμός, 
αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής κ.λπ. 

• Σχεδιασμός συναρμολόγησης και συντήρησης βιομηχανικών μηχατρονικών συστημάτων: μηχανήματα, 
βιομηχανικός εξοπλισμός, αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής κ.λπ., Καθορισμός πόρων, αναγκαίων 
χρόνων και συστημάτων ελέγχου. 

• Επίβλεψη και/ή εκτέλεση διαδικασιών συναρμολόγησης και συντήρησης βιομηχανικών μηχατρονικών 
συστημάτων, έλεγχος χρόνου και ποιότητας των αποτελεσμάτων. 

• Επίβλεψη παραμέτρων λειτουργίας των βιομηχανικών μηχατρονικών συστημάτων, με όργανα μέτρησης και 
ελέγχου και εφαρμογές Η/Υ ειδικού σκοπού. 

• Διάγνωση και εντοπισμός βλαβών και δυσλειτουργιών σε βιομηχανικά μηχατρονικά συστήματα, με εφαρμογή 
συγκεκριμένων τεχνικών και διαδικασιών, με σκοπό την οργάνωση της επισκευής τους. 

• Προσδιορισμός ελάχιστων απαιτούμενων ποσοτήτων ανταλλακτικών για τη συντήρηση μηχανημάτων, 
βιομηχανικού εξοπλισμού και αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής. 

• Εγκατάσταση του εξοπλισμού μετά την επισκευή ή τη συναρμολόγηση, με εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών 
ασφάλειας και λειτουργίας, τροποποιήσεων και ρυθμίσεων, με βάση την τεχνική τεκμηρίωση, και διασφάλιση της 
αξιοπιστίας και της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος. 

• Προγραμματισμός αυτόματων συστημάτων, έλεγχος των παραμέτρων λειτουργίας και ασφάλειας της 
εγκατάστασης, βάσει των διαδικασιών που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση. 

• Επίβλεψη ή εκτέλεση της εκκίνησης λειτουργίας της εγκατάστασης, προσαρμογή των παραμέτρων και διενέργεια 
των απαραίτητων λειτουργικών και ρυθμιστικών δοκιμών και ελέγχων. 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-electromecanico.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-electromecanico.html
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• Σύνταξη τεχνικής και διοικητικής τεκμηρίωσης για συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις διαδικασίες 
συναρμολόγησης και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

Περιεχόμενο 
προγράμματος  

1.  Μηχανολογικά συστήματα. 
2.  Υδραυλικά και πνευματικά συστήματα. 
3.  Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα. 
4.  Στοιχεία μηχανής. 
5.  Διαδικασίες παραγωγής. 
6.  Γραφική αναπαράσταση μηχατρονικών συστημάτων, 
7.  Διαμόρφωση μηχατρονικών συστημάτων. 
8.  Διαδικασίες και διαχείριση συντήρησης και ποιότητας. 
9.  Ενοποίηση συστημάτων. 
10.  Προσομοίωση μηχατρονικών συστημάτων, 
11.  Έργα Βιομηχανικής Μηχατρονικής. 
12.  Εκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός. 
13.  Επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα. 
14.  Κατάρτιση στο χώρο εργασίας. 

Ψηφιακές 
δεξιότητες 

Τρισδιάστατη σχεδίαση επιφανειών 
Τεχνικές δισδιάστατης και τρισδιάστατης σχεδίασης με τη βοήθεια υπολογιστή 
Προγράμματα ελέγχου PLC αυτόματων συστημάτων 
Προγραμματισμός αυτοματισμών: γλώσσα literal, γλώσσα contact, GRAFCET και άλλα. 
Προσομοίωση λειτουργίας ρομποτικών κυψελών. 
Τεχνητή όραση 

Ελλείμματα 
ψηφιακών 
δεξιοτήτων 

Έλλειψη βασικών γνώσεων σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα της βιομηχανικής 
συντήρησης, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα, η εικονική πραγματικότητα, η τρισδιάστατη εκτύπωση ή η λιτή 
παραγωγή. 

Σύνδεσμος 
προγράμματος 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/instalacion-mantenimiento/mecatronica-
industrial.html  

3 

Τίτλος 
προγράμματος 

Curso de Especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial 

ISCED/EQF 5/5 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/instalacion-mantenimiento/mecatronica-industrial.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/instalacion-mantenimiento/mecatronica-industrial.html
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Πιθανές θέσεις 
εργασίας 

– Ειδικός στην ψηφιοποίηση βιομηχανικής συντήρησης. 
– Ειδικός στους βιομηχανικούς αυτοματισμούς και την ψηφιοποίηση. 
– Υπεύθυνος βιομηχανικής ψηφιοποίησης 

Βασικές 
δεξιότητες 

• Χαρακτηρισμός των ειδών, των δραστηριοτήτων και των κύριων δεικτών της βιομηχανικής συντήρησης για να 
προταθούν στρατηγικές σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού. 

• Προσαρμογή των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών συντήρησης για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα και τον τύπο της βιομηχανίας. 

• Προσαρμογή διαδικασιών ή/και μηχανών με ενσωμάτωση επιλεγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, λαμβάνοντας 
υπόψη κριτήρια ασφάλειας, απόδοσης και βιωσιμότητας. 

• Αξιολόγηση της βελτίωσης στις ψηφιοποιημένες διαδικασίες συντήρησης με παρακολούθηση της εξέλιξης των 
προσδιορισμένων δεικτών. 

• Επαναπρογραμματισμός και προσαρμογή των παραμέτρων λειτουργίας και επαναπροσαρμογή του συστήματος 
στις νέες απαιτήσεις λειτουργίας και παρακολούθησης στο περιβάλλον της διαδικασίας συντήρησης. 

• Εφαρμογή λύσεων βιομηχανικών επικοινωνιών, με συλλογή δεδομένων και ενσωμάτωση συστημάτων 
αποθήκευσης δεδομένων. 

• Ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης της συντήρησης για τη 
βελτιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών. 

• Οργάνωση και διαχείριση της συντήρησης των εγκαταστάσεων με χρήση ψηφιακών τεχνικών και εφαρμογών. 

• Βελτιστοποίηση των εργασιών συντήρησης με την εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών ειδικά για τον κλάδο. 
 

Περιεχόμενο 
προγράμματος  

1. Μετρολογία και έξυπνα όργανα. 
2. Στρατηγικές βιομηχανικής συντήρησης. 
3. Ασφάλεια στη βιομηχανική συντήρηση. 
4. Παρακολούθηση μηχανημάτων, συστημάτων και εξοπλισμού. 
5. Προηγμένα συστήματα υποστήριξης συντήρησης. 

Ψηφιακές 
δεξιότητες 

Μεθοδολογία FMEA (Ανάλυση Τρόπων Αστοχίας και Αποτελεσμάτων) 
Μεθοδολογία Λιτής Παραγωγής για συνεχή βελτίωση 
Μεθοδολογία 5s που εφαρμόζεται στις δραστηριότητες συντήρησης. 
Επαυξημένη πραγματικότητα 
Εικονική πραγματικότητα 
Έξυπνα δεδομένα (συλλογή και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων) 
Σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή 
Τεχνητή Όραση 
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Προγραμματισμός αισθητήρων 

Ελλείμματα 
ψηφιακών 
δεξιοτήτων 

Το περιεχόμενο του προγράμματος εξειδίκευσης είναι προσανατολισμένο στην ψηφιοποίηση και περιλαμβάνει 
εκπαίδευση σχετικά με την Επαυξημένη Πραγματικότητα, την Εικονική Πραγματικότητα και τη Λιτή Παραγωγή, μεταξύ 
άλλων. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει εκπαίδευση σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, μια τεχνολογία που έχει 
γίνει σημαντικός σύμμαχος για τη συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού και μηχανημάτων. 
 

Σύνδεσμος 
προγράμματος 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/instalacion-mantenimiento/espe-digita-
mante-industrial.html  

Κατάρτιση στην Βιομηχανική 
Συντήρηση 

Ανάγκες στην Τρέχουσα Κατάρτιση Ελλείμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

Τον Ιούλιο του 2020 παρουσιάστηκε 
το Στρατηγικό Σχέδιο 
Εκσυγχρονισμού της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης με 
στόχο την κάλυψη των αναγκών της 
αγοράς εργασίας σε όλους τους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένου του 
τομέα της βιομηχανικής 
συντήρησης. 
 
Αυτήν την στιγμή στην Ισπανία 
υπάρχουν 10 εκπαιδευτικά 
προγράμματα που 
προσανατολίζονται στην 
εγκατάσταση και τη συντήρηση, 
ωστόσο, μόνο 3 από αυτά είναι 
προσανατολισμένα στη 
βιομηχανική συντήρηση, καθώς τα 
υπόλοιπα βασίζονται σε οικιακή 

Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για κάθε επάγγελμα και η 
βιομηχανική συντήρηση είναι ένας από τους 
τομείς γνώσης στους οποίους εντοπίζονται 
ανάγκες περαιτέρω κατάρτισης.  
Ειδικότερα, 
3 στις 4 εταιρείες αντιλαμβάνονται τις 
ανάγκες εκπαίδευσης στην παραγωγή, τη 
συναρμολόγηση και τη βιομηχανική 
συντήρηση και το 40% των εταιρειών 
διαπιστώνει έλλειψη νέων τεχνολογιών. 
   
Από τη μία πλευρά, υπάρχουν ανάγκες 
κατάρτισης για επαγγελματίες, καθώς οι 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι 
επαγγελματίες είναι συχνά απαρχαιωμένες 
και είναι απαραίτητο να επικαιροποιηθούν 
οι γνώσεις τους και να λάβουν εκπαίδευση 
σε νέες τεχνολογίες προκειμένου να 

Η ψηφιοποίηση και η ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών ήταν ήδη απαραίτητη για 
κάθε οργανισμό, ωστόσο, μετά την 
τρέχουσα υγειονομική κρίση που 
προέκυψε λόγω του Covid-19, έχει πλέον 
μετατραπεί σε επιτακτική ανάγκη. 
 
Στο πλαίσιο των προσδιορισμένων 
προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης μέσης και ανώτερης 
εκπαίδευσης που σχετίζονται με τη 
βιομηχανική συντήρηση, αναγνωρίζεται η 
έλλειψη εκπαίδευσης σε ψηφιακές 
δεξιότητες όπως η τρισδιάστατη 
εκτύπωση ή η προσθετική κατασκευή, η 
επαυξημένη πραγματικότητα, η εικονική 
πραγματικότητα ή η μεθοδολογία Λιτής 
Παραγωγής. 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/instalacion-mantenimiento/espe-digita-mante-industrial.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/instalacion-mantenimiento/espe-digita-mante-industrial.html
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συντήρηση, τον εξοπλισμό 
θέρμανσης ή ψύξης ή την έξυπνη 
κατασκευή. 
Τα προγράμματα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΕΕΚ) που εστιάζουν στη 
βιομηχανική συντήρηση εντός του 
κλάδου που αναλύθηκε, χωρίζονται 
σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το 
πρόγραμμα «Ηλεκτρομηχανολογική 
Συντήρηση» είναι μεσαίου 
επίπεδου, το πρόγραμμα 
«Βιομηχανική Μηχατρονική» είναι 
υψηλότερου επιπέδου και τέλος το 
πρόγραμμα «Ψηφιοποίηση 
Βιομηχανικής Συντήρησης» είναι 
ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης που 
απαιτεί προσόντα υψηλότερου 
επιπέδου σε συναφείς τομείς. 
 

μπορέσουν να τις εφαρμόσουν στην εργασία 
τους. 
Οι καινοτομίες που εμφανίζονται 
προκύπτουν από την ενσωμάτωση νέων 
εργαλείων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 
εργασίας ή τη χρήση νέων υλικών, καθώς και 
από την θέσπιση νέων τεχνικών κανονισμών. 
Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικές 
ανάγκες των σπουδαστών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ευθυγραμμίζονται με τις 
ανάγκες των εργαζομένων του κλάδου, κι 
συνεπώς απαιτείται περισσότερη 
εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες, νέα 
εργαλεία και εξοπλισμό εργασίας, νέα υλικά 
και τεχνικούς κανονισμούς που σχετίζονται 
με τη βιομηχανική συντήρηση.  
Λόγω αυτών των εκπαιδευτικών αναγκών, 
δημιουργήθηκε ένα Σχέδιο Βελτίωσης 
Διαδασκόντων , το οποίο περιλαμβάνει 
διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα 
που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και 
απευθύνεται σε διδάσκοντες ΕΕΚ. 
 

Ωστόσο, μετά την παρουσίαση του 
Στρατηγικού Σχεδίου για τον 
Εκσυγχρονισμό της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, το οποίο περιελάμβανε 
μαθήματα εξειδίκευσης που επιτρέπουν 
την ολοκλήρωση της κατάρτισης με 
εξειδίκευση σε ζητήματα που απαιτεί η 
αγορά εργασίας, ξεκίνησε το Πρόγραμμα 
«Ψηφιοποίηση Βιομηχανικής 
Συντήρησης», το οποίο ενσωματώνει μια 
σειρά νέων τεχνολογιών που 
εφαρμόζονται στον κλάδο, όπως η 
επαυξημένη πραγματικότητα, η εικονική 
πραγματικότητα, η Λιτή Παραγωγή ή τα 
Smart Data, μεταξύ άλλων. 
 

AR, VR, 3D & Λιτή Παραγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Όπως έχουμε παρατηρήσει, στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στη βιομηχανική συντήρηση, οι τεχνολογίες AR, VR, 
3D και Λιτής Παραγωγής μελετώνται μόνο στο πρόγραμμα εξειδίκευσης.  Ωστόσο, υπάρχουν πτυχία επαγγελματικής κατάρτισης 
σε άλλα προγράμματα που ενσωματώνουν αυτές τις τεχνολογίες, για παράδειγμα: 
 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/plan-perfeccionamiento-profesorado.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/plan-perfeccionamiento-profesorado.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/plan-perfeccionamiento-profesorado/cursos-perfeccionamiento.html
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• Ανώτερος Τεχνικός 3D Κινουμένων Σχεδίων, Παιχνιδιών και Διαδραστικού Περιβάλλοντος. 

Κλάδος: Εικόνα και ήχος 
Επίπεδο: Ανώτερο επίπεδο 
Τεχνολογίες: Εικονική πραγματικότητα. Ενσωμάτωση εικονικών κόσμων και πραγματικότητας. Επαυξημένη πραγματικότητα.  
 

• Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Κυβερνοασφάλεια σε Περιβάλλοντα Τεχνολογίας Πληροφορικής  

Κλάδος: Η/Υ και Επικοινωνίες 
Επίπεδο: Πρόγραμμα εξειδίκευσης 
Τεχνολογίες: Το cloud computing, τα μεγάλα δεδομένα, η τρισδιάστατη εκτύπωση, η συνεργατική ρομποτική, η επαυξημένη 
πραγματικότητα, τα κυβερνοφυσικά συστήματα και το Internet of Things θα είναι απαραίτητα για την ενίσχυση του Industry 4.0, 
την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων κυβερνοασφάλειας και την αποτελεσματική προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας. 

 

 
Επιπρόσθετα, υπάρχει μια σειρά προσχέδιων μελλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα είναι διαθέσιμα το 2021, και 
περιλαμβάνουν τις εν λόγω τεχνολογίες: 

o Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα Βιντεοπαιχνίδια και την Εικονική Πραγματικότητα (Εικονική Πραγματικότητα και Επαυξημένη 
Πραγματικότητα) 

o Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Προσθετική Κατασκευή  (3D Εκτύπωση) 
o  Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην BIM (Μοντελοποίηση Πληροφοριών Κτιρίων) (Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα) 
o  Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Εφαρμογή 5G  (Εικονική Πραγματικότητα) 

 

 

 

 

 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/imagen-sonido/animaciones3d-juegos-entornos-interactivos.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/informatica-comunicaciones/ciberseguridad-entornos-tecnologias-informacion.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/nuevos-titulos/borradores.html
https://www.todofp.es/dam/jcr:64bbc346-5b13-428a-a821-e8899cab8708/br-fabriacion-aditiva.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:9ac02d02-a6c4-4695-88c5-98a7ebdb40df/br-curso-bim.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:50c53a1d-c282-49de-885f-62440dd16618/prd-ce-redes5g.pdf
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Συνοπτική παρουσίαση Ισπανίας: 
 
Ο απώτερος στόχος της Βιομηχανικής Συντήρησης θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής: 

- Η αποφυγή, ο περιορισμός και, εάν είναι απαραίτητο, η επιδιόρθωση βλαβών στον εξοπλισμό. 

- Ο μετριασμός της σοβαρότητας των αστοχιών που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

- Η αποφυγή άσκοπων στάσεων ή διακοπών λειτουργίας των μηχανών. 

- Η αποφυγή ατυχημάτων. 

- Η αποφυγή συμβάντων και η ενίσχυση της ασφάλειας των ανθρώπων. 

- Η διατήρηση των παραγωγικών υποδομών σε ασφαλείς και προκαθορισμένες συνθήκες λειτουργίας. 

- Η μείωση του κόστους. 

- Η διασφάλιση ή η παράταση της ωφέλιμης ζωής των υποδομών. 

 

Για αυτούς τους λόγους, η συντήρηση θεωρείται θεμελιώδης λειτουργία των ισπανικών εταιρειών. Οι εργασίες κατανέμονται με 

ισορροπημένο τρόπο μεταξύ της διορθωτικής συντήρησης και της προληπτικής συντήρησης, με μικρό αντίκτυπο στην προγνωστική 

συντήρηση. Παρά το γεγονός αυτό, στο ισπανικό πλαίσιο, η εκπαίδευση έχει περιορισθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ η μηχανογράφηση 

των πτυχών που σχετίζονται με τη συντήρηση αυξάνεται, γεγονός που δείχνει ένα χάσμα μεταξύ της τρέχουσας κατάστασης της 

τεχνολογίας και της ποιότητας της εκπαίδευσης (ακόμη και των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εργατών). Ωστόσο, τόσο οι 

εργαζόμενοι όσο και οι υπεύθυνοι συντήρησης αναλαμβάνουν υψηλό φόρτο εργασίας, γεγονός που μας καταδεικνύει περαιτέρω 
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τα ελλείμματα στο ισπανικό πλαίσιο, όπου εκτιμάται περισσότερο η ποιότητα, το κόστος και η διαθεσιμότητα των εργασιών 

συντήρησης και των εργαζομένων. 

Υπό αυτή την έννοια, η διαχείριση των υποδομών έχει αρχίσει να εφαρμόζει τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους της Ολικής 

Παραγωγικής Συντήρησης (TPM) ή Λιτής Συντήρησης. 

 

5. Ιταλία 

 

5.1 Συλλεχθέντα αποτελέσματα στην Ιταλία –υφιστάμενα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και περιεχόμενα 
σχετικά με τη συντήρηση  

 

 Η DLEARN ήταν υπεύθυνη για τη συλλογή των αποτελεσμάτων σχετικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις αναφορικά με τις ομάδες 

συντήρησης στην Ιταλία. 
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Εισαγωγή 

Παραδοσιακά, η συντήρηση γινόταν αντιληπτή ως μια απλή επισκευή του εξοπλισμού: ιστορικά, η συντήρηση θεωρούνταν ως «η 

επιστήμη της διατήρησης». Ο κλάδος αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου, αποκτώντας εξελικτικό χαρακτήρα και ουσία. 

Αν και αρχικά γινόταν αντιληπτή απλά ως ένα επιπλέον κόστος για την επιχείρηση, την εταιρεία ή τον οργανισμό, η συντήρηση 

μετατράπηκε σε ένα στρατηγικό στοιχείο, μια ευκαιρία για ανάπτυξη και βελτίωση. Έτσι απέκτησε την έννοια της επένδυσης και της 

προστιθέμενης αξίας για το μέλλον κάθε βιομηχανικής ή βιοτεχνικής εταιρείας. Ως εκ τούτου, η εστίαση μετακινήθηκε κατά καιρούς 

από τη συντηρητική και επισκευαστική συντήρηση σε μια προγραμματισμένη, προληπτική και προγνωστική δραστηριότητα, που 

συμβάλει στην εξοικονόμηση, δηλαδή στο κέρδος. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, σοβαρές αλλαγές προέκυψαν από την κυκλική οικονομική κρίση, την τελευταία κρίση (εκτός από την 

πανδημία Covid-19) που έλαβε χώρα πριν από μερικά χρόνια, όταν σε όλο τον κόσμο υπήρξε επιβράδυνση της κατανάλωσης και 

συνεπώς της βιομηχανικής παραγωγής. Οι συνέπειες αυτής της επιβράδυνσης του κύκλου παραγωγής επηρέασαν ως ένα βαθμό και 

τη συντήρηση, αλλά δεν σταμάτησαν την αδιάκοπη τεχνολογική ανάπτυξη, που επηρέασε και τη συντήρηση. Πράγματι, οι δυσκολίες 

που αντιμετώπισαν οι εταιρείες υπογράμμισαν περαιτέρω τη σημασία της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας της 

συντήρησης, προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη χρημάτων και χρόνου. Αυτή η διάσταση της συντήρησης συνεπάγεται ότι οι 

τεχνικές συντήρησης δεν στοχεύουν πλέον απλώς και μόνο στη διατήρηση του «status quo», αλλά αντίθετα η καινοτόμος πτυχή τους 

τις κάνει να ακολουθούν και να ενθαρρύνουν την εξέλιξη του ίδιου συστήματος, ενός συστήματος που πρέπει να προσαρμοστεί σε 

νέες ανάγκες και αιτήματα για τη βελτίωση και την ενίσχυση της παραγωγικότητας σε σταθερό ρυθμό. 
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Προέλευση και εξέλιξη της σύγχρονης έννοιας της Συντήρησης 

Η παράδοση των εργασιών συντήρησης είναι παλιά και εδραιωμένη στην ιταλική ιστορία και κουλτούρα: συγκεκριμένα, κατά τη 

διάρκεια του Μεσαίωνα και ακόμη περισσότερο κατά την περίοδο της Αναγέννησης, το εργαστήριο, που τότε ονομαζόταν «bottega» 

διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο. Στο εργαστήριο, καλλιτέχνες, τεχνίτες και πρωτο-μάστορες επισκεύαζαν και δημιουργούσαν 

αντικείμενα και εργαλεία και δίδασκαν ο ένας στον άλλον δεξιότητες, ικανότητες και τεχνικές. Αυτά τα εργαστήρια μπορούν να 

θεωρηθούν ως οι προκάτοχοι αυτών που σήμερα είναι γνωστά ως «FabLab». 

Τα FabLabs είναι μέρη αφιερωμένα στη μάθηση, τις δοκιμές και την καινοτομία, όπου οι πολίτες μπορούν να δημιουργούν, να 

παίζουν, να καθοδηγούν και να εφεύρουν μέσω της προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας (https://www.fablabs.io/). Τα FabLabs 

ευθυγραμμίζονται με τη νέα ψηφιακή εποχή και την ταχεία εξέλιξή της, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, το Internet of Things, η 

Τεχνητή Νοημοσύνη, η Λιτή Παραγωγή και η Επαυξημένη Πραγματικότητα. 

Σε αυτό το νέο πλαίσιο που καθορίζεται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο ρόλος του Τεχνικού Συντήρησης έχει εξελιχθεί και έχει 

αλλάξει: στις μέρες μας, στον βιομηχανικό κόσμο, αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα απαραίτητο, σταθερό και αξιόπιστο σημείο 

αναφοράς για την Ακεραιότητα των Υποδομών, καθώς διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και 

συστημάτων. 

Σήμερα, οι δεξιότητες που απαιτούνται από τους τεχνικούς συντήρησης είναι πρωτίστως τεχνικής φύσεως, αλλά επεκτείνονται και 

στη λειτουργία και τον συντονισμό ατόμων και δραστηριοτήτων, καθώς και στη γνώση πολιτικών και κατάλληλων στρατηγικών 

συντήρησης. Στην Ιταλία και παντού στην ΕΕ, το επίπεδο των τεχνικών που εργάζονται στην Λιτή Παραγωγή και σε παρόμοια 
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περιβάλλοντα μπορεί να μετρηθεί βάσει κλίμακας αριστείας και να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που υποδεικνύονται από 

το πρότυπο UNI EN 15628. 

Βοηθάμε εδώ και καιρό, στην ανάπτυξη των τεχνολογιών IoT καθώς και στην διάδοση άλλων διαδικασιών ψηφιοποίησης, όπως η 

επαυξημένη πραγματικότητα και η τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμη και για αυτές τις τεχνολογίες, η φάση έρευνας και ανάπτυξης 

βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, και τα προϊόντα που χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνολογία κυκλοφορούν στην αγορά εδώ και 

αρκετό καιρό. 

Στην Ιταλία, παρόλο που πρόκειται για μια από τις πιο προηγμένες και βιομηχανοποιημένες χώρες, η διάδοση αυτών των 

τεχνολογιών και προϊόντων ψηφιοποίησης είναι μόνο τομεακή, και περιορίζεται σε ορισμένες μόνο παραγωγικές πραγματικότητες 

και μάλιστα σε συγκεκριμένους τομείς/πεδία της βιομηχανίας. 

 

 

Industry 4.0 – η ψηφιακή επανάσταση 

Για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα και για να διασφαλίσει τη συμπερίληψη των επαναστατικών συσκευών, εργαλείων και 

καινοτομίας που έφερε η ψηφιακή επανάσταση στη βιομηχανική της δομή, η κυβέρνηση της Ιταλίας, ήδη από το 2016, κατάρτησε 

ένα φιλόδοξο Εθνικό Επιχειρηματικό Σχέδιο που ονομάζεται «Industry 4.0». Το σχέδιο αυτό είχε ως στόχο την κινητοποίηση 

πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων αξίας 10 δισεκατομμυρίων το επόμενο έτος (2017) και την διάθεση 11,3 δισεκατομμυρίων 

δημοσιών δαπανών για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία με έμφαση στις τεχνολογίες Industry 4.0. Εξ αυτών, 2,6 δισεκατομμύρια 

ευρώ διατίθενται για ιδιωτικές επενδύσεις. 
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Ο απώτερος στόχος αυτού του οικονομικού μέτρου ήταν να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες να προσαρμοστούν 

πλήρως και να συμπλεύσουν με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό συνεπάγονταν την προώθηση ενός συνδυασμού 

κινήτρων, φορολογικών ελαφρύνσεων, επιχειρηματικών κεφαλαίων και κατάρτισης προς τέσσερις αναπτυξιακές κατευθυντήριες 

γραμμές: 

- χρήση δεδομένων και συνδεσιμότητας (μεγάλα δεδομένα, ανοιχτά δεδομένα, Διαδίκτυο των πραγμάτων, αλληλεπίδραση μηχανής 

με μηχανή και υπολογιστικό νέφος) 

- αναλύσεις πληροφοριών. 

- αλληλεπίδραση ανθρώπου και μηχανής 

- ρομποτική, προσθετική κατασκευή, τρισδιάστατη εκτύπωση, αλληλεπιδράσεις μηχανής με μηχανή, επικοινωνίες και νέες 

«έξυπνες» τεχνολογίες. 

Τα επόμενα χρόνια υπήρξε μια διαρκής ανάπτυξη του εθνικού σχεδίου, του οποίου οι προϋπολογισμοί διατέθηκαν σταδιακά για την 

κατάρτιση και την εκπαίδευση εργαζομένων και τεχνικών, μετατοπίζοντας εν μέρει την εστίαση από τη σωστή χρήση μηχανημάτων 

και εργαλείων έξυπνης κατασκευής στα γενικότερα ζητήματα που συνδέονται με την αναντιστοιχία μεταξύ κατάρτισης και 

δεξιοτήτων. 

Το 2019 μια ενημερωμένη έκδοση του σχεδίου βιομηχανικής ανάπτυξης προέβλεπε τις πολύ μεγάλες αλλαγές που περιέχονται στο 

"Impresa 4.0 Plus", την τελευταία διαθέσιμη έκδοση που εγκρίθηκε πριν από μερικούς μήνες εν μέσω της πανδημίας COVID-19. 

Κάθε νέα έκδοση του Εθνικού Σχεδίου ενίσχυε όλο και περισσότερο τον ρόλο της κατάρτισης και των ικανοτήτων και την ανάγκη για 

επαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η παρέμβαση σε ό,τι αφορά τα κίνητρα και τις οικονομικές επενδύσεις σε (και για) 
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πιο καταρτισμένους εργαζομένους είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην ιταλική πραγματικότητα και στην επόμενη παράγραφο θα 

ανακαλύψουμε πώς και γιατί. 

Η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα ψηφιακών και διεπιστημονικών δεξιοτήτων είναι ένα από τα καθοριστικά 

στοιχεία για τη χάραξη της πορείας του εκσυγχρονισμού, την ψηφιοποίηση και συνεπώς την επιτυχία ενός φιλόδοξου σχεδίου όπως 

του Industry 4.0 και των επόμενων εκδόσεών του, που στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Οι οικονομολόγοι και οι παρατηρητές της βιομηχανικής ανάπτυξης συμφωνούν ότι η απασχόληση αυξάνεται σε επιχειρήσεις που 

έχουν επενδύσει σε ψηφιακές δεξιότητες και κατά συνέπεια, μειώνεται σε εκείνες που δεν τις έχουν αποκτήσει επαρκώς: η πρόκληση 

της ιταλικής μεταποιητικής βιομηχανίας είναι ακριβώς αυτή και σχετίζεται με ένα εθνικό πλαίσιο όπου η κύρια αδυναμία έγκειται 

στην έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων των εργαζομένων. 

 

Τα στοιχεία του ψηφιακού ελλείμματος που πρέπει να καλυφθούν 

Η ενίσχυση δεξιοτήτων και η απόκτηση ικανοτήτων είναι η κύρια πρόκληση που πρέπει να διαχειριστούμε: η Ιταλία στην 

πραγματικότητα είναι μια από τις ευρωπαϊκές χώρες όπου τα ζητήματα που συνδέονται με την έλλειψη γενικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και 

την έλλειψη καινοτομίας στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ιδιαιτέρως εμφανή: 34% των Ιταλών μαθητών ηλικίας 6 έως 17 ετών 

διαθέτουν περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες σύμφωνα με το ISTAT (Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής), γεγονός που τοποθετεί την 

Ιταλία στις τελευταίες θέσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πέραν αυτού, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η διαθεσιμότητα συσκευών και τεχνικού εξοπλισμού είναι γενικά ανεπαρκής 

και δεν είναι ισότιμα κατανεμημένη μεταξύ των διαφορετικών περιοχών της χώρας. Με μια λέξη: στην Ιταλία εξακολουθεί να υπάρχει 
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ένα μεγάλο πρόβλημα ψηφιακού χάσματος, το οποίο μέχρι στιγμής οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι μεγάλοι επενδυτές δεν 

είναι σε θέση να λύσουν. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ 2018 και 2019, το 33,8% των νοικοκυριών δεν διέθετε υπολογιστή ή tablet και μόνο το 

22,2% διέθετε έναν υπολογιστή ανά μέλος της οικογένειας. Επιπλέον, το 30% των ιταλικών νοικοκυριών εξακολουθεί να μην έχει 

καθόλου πρόσβαση στο διαδίκτυο, ειδικά στα νησιά και τις νότιες περιοχές της χώρας. Αυτή η απόκλιση αντανακλάται και στο 

σχολικό περιβάλλον, με αισθητές διαφορές μεταξύ περιοχών, περιφερειών, κωμοπόλεων και πόλεων σε ό,τι αφορά τα σχολικά 

κτίρια, τις υποδομές και τις σχετικές υπηρεσίες. Υπό τέτοιες συνθήκες, πώς μπορούμε να έχουμε ή να εκπαιδεύσουμε σε σύντομο 

χρονικό διάστημα μια νέα γενιά τεχνικών στελεχών με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που θα εργάζονται σε προηγμένες 

συντηρήσεις; 

 

ITS - Ανώτατα Τεχνικά Ινστιτούτα, ένας νέος και σύγχρονος τρόπος για μια αποτελεσματική εκπαίδευση 

Οι μελλοντικοί εργαζόμενοι, «μελλοντικοί» τεχνικοί, εκπαιδεύονται κατά κύριο λόγο στα λεγόμενα Ανώτατα Τεχνικά Ινστιτούτα ή 

αλλιώς ITS. 

Τα ITS είναι γυμνάσια αριστείας με υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση που επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν το ανώτερο 

τεχνικό δίπλωμα. Δημιουργήθηκαν για να παρέχουν ουσιαστικές ευκαιρίες κατάρτισης εντός του ιταλικού εκπαιδευτικού πλαισίου. 

Η στρατηγική που εφαρμόζεται σε αυτά τα τεχνικά λύκεια βασίζεται στη σύνδεση μεταξύ των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και των βιομηχανικών πολιτικών: τα σχολεία ITS έχουν ως αποστολή να διαμορφώσουν και να εκπαιδεύσουν μελλοντικούς 

εργαζομένους οι οποίοι θα μπορούν να υποστηρίξουν παρεμβάσεις στους παραγωγικούς τομείς, με ιδιαίτερη αναφορά στις ανάγκες 

καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εξαιτίας αυτού, τουλάχιστον οι μισοί καθηγητές σε κάθε 
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σχολείο ITS είναι οι ίδιοι διευθυντές εταιρειών και τεχνικοί, οι οποίοι καλύπτουν ρόλους σε πραγματικές επιχειρήσεις εκτός σχολείου 

και - για τον ίδιο λόγο - τουλάχιστον το 30% της διάρκειας των μαθημάτων διεξάγεται σε πραγματική εταιρεία μέσω πρακτικής 

άσκησης. 

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στο ITS; Καταρχήν, πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα ITS δεν είναι σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, καθώς παρέχουν κατάρτιση μετά το απολυτήριο. Ως εκ τούτου, η τυπική προϋπόθεση για να παρακολουθήσει κανείς 

ένα ITS είναι να έχει τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που συνεπάγεται ότι δυνητικά μπορούν να 

αποφασίσουν να παρακολουθήσουν ένα ITS ακόμη και πτυχιούχοι, προκειμένου να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες με υψηλά 

τεχνικό και λειτουργικό περιεχόμενο σε έναν συγκεκριμένο τομέα. 

Οι φοιτητές αποκτούν ικανότητες που αντιστοιχούν στο επίπεδο V του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση 

(EQF) εάν παρακολουθήσουν τέσσερα εξάμηνα, ενώ μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο VI EQF παραμένοντας στην εκπαίδευση ITS 

για έξι εξάμηνα. Επιπλέον, ο τίτλος συνοδεύεται από το δίπλωμα EUROPASS. Τα πτυχία εκδίδονται από το ίδρυμα που δημιούργησε 

το ITS, βάσει εθνικού μοντέλου που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας. 

Μέσω του συστήματος ITS, η ιταλική προσέγγιση της τεχνικής εκπαίδευσης είναι επομένως μικτή, συνδυάζοντας πρακτικές 

ικανότητες με θεωρητικό υπόβαθρο. Αυτή η εκμάθηση μέσω της πράξης για νέους που θέλουν να γίνουν ικανοί επαγγελματίες 

συντήρησης πραγματοποιείται σε συνεργασία με εταιρείες και επιχειρήσεις στην προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του 

σχολικού συστήματος και του πραγματικού, έξω κόσμου. Θεωρητικά, αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να παρέχει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, εφαρμόζοντας μια αμοιβαία επωφελή στρατηγική, ικανή να ικανοποιήσει τόσο τις ανάγκες των βιομηχανικών 

εταιρειών σε ειδικευμένους εργαζόμενους όσο και την εύρεση εργασίας από νέους που έρχονται αντιμέτωποι με ένα δύσκολο 
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επαγγελματικό πλαίσιο. Δυστυχώς, ο θεσμός των ITS δεν είναι ακόμη αρκετά διαδεδομένος για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς, 

καθώς δεν επιτυγχάνονται πάντα οι οικονομικοί όροι για τη χρηματοδότηση, την ίδρυση και τη λειτουργία τους. 

 

Το στατιστικό πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης 

Όσον αφορά τη γεφύρωση του χάσματος που προκύπτει από την έλλειψη ατόμων με υψηλά προσόντα για τον βιομηχανικό τομέα, 

το ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διαρθρωτικές αδυναμίες και ανισότητα σε επίπεδο σχολείων, 

επαρχιών, περιφερειών και οργανισμών. Η γενική έλλειψη κεφαλαίων και οικονομικών προβλέψεων από τις τοπικές διοικήσεις 

συμβάλλει περαιτέρω στην επιδείνωση της κατάστασης. Οι προκλήσεις κατέστησαν ακόμη πιο προφανείς το 2020 με το ξέσπασμα 

της πανδημίας COVID-19. Η ιταλική κυβέρνηση επέβαλε την «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» από τον Μάρτιο του 2020, επιταχύνοντας 

την ξαφνική ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης. Η υποχρέωση των σχολείων να γίνουν «ψηφιακά» και  να παραδίδουν τα μαθήματα 

διαδικτυακά υποστηρίχθηκε οικονομικά με κονδύλι 85 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ προορίζονταν για την αγορά 

συσκευών όπως υπολογιστές και tablet για όσους μαθητές δεν διέθεταν. Τελικά, η συγκεχυμένη κατάσταση που δημιουργήθηκε από 

την υγειονομική κρίση κατέδειξε τις ανισότητες και τις διαφορές μεταξύ περιοχών, επαρχιών, σχολείων και δασκάλων. 

Οι ομάδες που ήταν ήδη κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες πριν από την κρίση υπέφεραν περισσότερο από την ξαφνική στροφή 

προς την ηλεκτρονική εκπαίδευση, με σχεδόν το 20% των μαθητών να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα εξ 

αποστάσεως. Η υποχρεωτική και απότομη ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης έρχεται σε σύγκρουση με το γενικά χαμηλό επίπεδο 

ψηφιακών δεξιοτήτων των Ιταλών μαθητών, που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ-27, όπως επισημαίνεται σε διάφορες 

εκθέσεις του ΟΟΣΑ. Αυτή η ελλιπής προετοιμασία και η εξεσημασμένη έλλειψη συσκευών και κατάλληλων υποδομών 

επιδεινώνονται περαιτέρω από τις ελλείψεις των Ιταλών καθηγητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μια άλλη έρευνα που 
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πραγματοποιήθηκε από τον ΟΟΣΑ υπογραμμίζει πώς ο μέσος όρος ηλικίας του εκπαιδευτικών – το 60% είναι άνω των 50 ετών – 

είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη, παράγοντας που εξηγεί γιατί οι ίδιοι οι δάσκαλοι συχνά εμφανίζουν έλλειψη επαρκούς επιπέδου 

ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Τα σχολεία τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι επαγγελματίες συντήρησης μπορούν να ξεκινήσουν το εκπαιδευτικό 

τους ταξίδι σε ηλικία 14 ετών, ταλανίζονται από όλες αυτές τις ελλείψεις που παρουσιάσθηκαν παραπάνω. Αυτός είναι ο κύριος 

λόγος για τον οποίο το Εθνικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Industry 4.0 επισήμανε την ανάγκη να ενισχυθούν τα Ανώτατα Τεχνικά 

Ινστιτούτα (ITS) και να μειωθεί το χάσμα δεξιοτήτων όσων εργάζονται στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων και 

των ρόλων στον τομέα της συντήρησης, και ειδικότερα στους τομείς των συνεργατικών ρομπότ, της προσθετικής κατασκευής, της 

επαυξημένης πραγματικότητας, της προσομοίωσης, της ψηφιακής ολοκλήρωσης και των Big Data. Η βελτίωση της ποιότητας της 

προσφερόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των ιταλικών βιομηχανιών, οι οποίες καλούνται 

να βελτιώσουν τη θέση τους και σε μια ακόμη κατάταξη, στην οποία η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των πιο 

προηγμένων ευρωπαϊκών οικονομιών: μόνο το 8,3% των εργαζομένων διαθέτουν κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες και συμμετέχουν 

σε μόνιμα προγράμματα κατάρτισης, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που ανέρχεται σε σχεδόν 11%. 

Ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων αποτελεί επομένως 

προτεραιότητα, ακόμη περισσότερο τώρα που η κυβέρνηση παρέχει κίνητρα για τον μετασχηματισμό του μεταποιητικού τομέα. 

Χορηγείται φορολογική ελάφρυνση 40% σε εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτόν τον τομέα σταδιακά, ενώ 

προβλέπονται επενδύσεις 400 εκατομμυρίων στα ITS για την επίτευξη του στόχου να εγγραφούν τα επόμενα χρόνια οι 100.000 

φοιτητές που απαιτούνται για την τροφοδοσία του εργατικού δυναμικού στα εργοστάσια του αύριο. 
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Τα κεφάλαια και η διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων βρίσκονται στον πυρήνα της ιταλικής στρατηγικής και αναμένεται να 

παράσχουν την λύση στο πρόβλημα της έλλειψης κατάλληλων δεξιοτήτων και εκπαιδευμένων εργαζομένων. Αυτό το ζήτημα, όπως 

εξηγήθηκε παραπάνω, έχει τις ρίζες του στη φύση του εκπαιδευτικού συστήματος, όπου τα ITS αφορούν μόνο έναν μικρό αριθμό 

μαθητών που υπολείπεται κατά πολύ του αριθμού-στόχου και δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλες ευρωπαϊκές οικονομικές δυνάμεις 

που έχουν πολύ υψηλότερο αριθμό (800.000 στη Γερμανία, για παράδειγμα): Η πολιτιστική προκατάληψη εξακολουθεί να είναι 

έντονη στην Ιταλία, όπου η τεχνική και πρακτική εκπαίδευση εξακολουθεί να θεωρείται κατά κάποιο τρόπο «κατώτερη», ή λιγότερη 

σημαντική σε σύγκριση με τις ανθρωπιστικές και τις θεωρητικές επιστήμες. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι είναι γνωστό ότι η 

απασχόληση θα σημειώσει θετική ανάπτυξη σε χώρες που έχουν επενδύσει σε ψηφιακές δεξιότητες και κατά συνέπεια θα σημειώσει 

σημαντική πτώση σε αυτές που δεν τις έχουν αποκτήσει επαρκώς: η αλλαγή νοοτροπίας είναι εξίσου απαραίτητη με τα οικονομικά 

μέτρα και τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από την κυβέρνηση. 

Ως εκ τούτου, οι δεξιότητες αποτελούν τη βάση ενός καθοριστικού παράγοντα της παραγωγής: της εργασίας, στην οποία πρέπει 

τώρα να κατευθυνθούν οι προσπάθειες, εάν το παραγωγικό σύστημα της Ιταλίας θέλει να συμβαδίσει με τις νέες και ανατρεπτικές 

τεχνολογίες που κυριαρχούν στην τρέχουσα ψηφιακή εποχή. Το Εθνικό Σχέδιο πρέπει να υπερβεί τη θεωρητική διάστασή του και να 

μετατραπεί σε απτή πραγματικότητα: αυτό είναι σίγουρα ένα προβληματικό ζήτημα και οι δεξιότητες βρίσκονται στον πυρήνα της 

πιθανής επίλυσής του. Αλλά, αναμφίβολα, όσον αφορά τις δεξιότητες, η Ιταλία βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Και αυτό δεν ισχύει 

μόνο για τις δεξιότητες των μαθητών, όπως φαίνεται στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά και των επαγγελματιών, των ασκουμένων, 

των σπουδαστών ΕΕΚ και των εργαζομένων. 

Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι οι σημαντικότερες δεξιότητες: στην πραγματικότητα αποτελούν θεμελιώδη απαίτηση για το 70% των 

επαγγελματιών που αναζητήθηκαν το 2018, καθιστώντας τις βασική «απαραίτητη» προϋπόθεση για την είσοδο στον κόσμο της 



 

O1A1 – Ερευνητική έκθεση  1Point  2020-1-SI01-KA202-076060 26/01/2021 Αναθ. 03 58/92 

 

εργασίας, όπως προκύπτει από την «Έκθεση Ψηφιακών Δεξιοτήτων» του πληροφοριακού συστήματος Excelsior, που συντονίζεται 

από την Unioncamere (Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων) και την Anpal (Εθνικός Οργανισμός Ενεργών Πολιτικών Αγοράς Εργασίας). 

Οι ψηφιακές δεξιότητες δεν είναι μόνο απαραίτητες για τις εταιρείες που ασχολούνται με την ψηφιακή τεχνολογία και την 

τεχνολογία πληροφοριών, αλλά είναι ζωτικής σημασίας σε όλους τους τομείς στους οποίους εμπλέκεται ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός και εκσυγχρονισμός. Εξάλλου, αποτελούν τυπική απαίτηση ακόμη και για εκείνους τους επαγγελματικούς κλάδους 

που θεωρούνται πιο παραδοσιακοί. 

 

Οι προκλήσεις για την ανάπτυξη ενός τεχνολογικά προηγμένου τομέα συντήρησης 

Οι συντηρητές εμπίπτουν σε μια υβριδική κατηγορία, αφού η τεχνογνωσία τους συνδυάζει τις ψηφιακές δεξιότητες με την 

παραδοσιακή εκπαίδευση (το ίδιο ισχύει για εγκαταστάτες, επισκευαστές εξοπλισμού πληροφορικής, χημικούς μηχανικούς και 

πολλούς άλλους). Ως εκ τούτου, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ο παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει στην εξομάλυνση της 

κατάστασης και να επιτρέψει στην κυβέρνηση να τεθούν σε εφαρμογή οι προσπάθειές της και να έχουν απτή και πραγματική 

επίδραση στο ιταλικό βιομηχανικό παραγωγικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και της συντήρησης: εάν μέρος 

του προβλήματος εντοπίζεται στο επίπεδο του σχολείου – σχολεία τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη συνέχεια ITS – ένα 

άλλο ζήτημα είναι το χαμηλό επίπεδο επαγγελματικών δεξιοτήτων, μια πρόκληση που εντοπίζεται στην κατάρτιση, και όχι μόνο στο 

σχολείο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Ιταλία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των ευρωπαϊκών αξιολογήσεων για το ποσοστό 

των εργαζομένων που συμμετέχουν σε μόνιμα προγράμματα κατάρτισης, και αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτιστικής 

προσέγγισης όπου η εκπαίδευση κατά κάποιο τρόπο εξακολουθεί να θεωρείται από τους επιχειρηματίες ως μια επιπλέον δαπάνη 

και όχι ως μια επένδυση στο μέλλον της χώρας όπως θα έπρεπε. Η έλλειψη δια βίου μάθησης για συντηρητές και τεχνικούς 
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αντανακλά επομένως (και εν μέρει πηγάζει από) την πραγματικότητα της Ιταλίας όσον αφορά την παραγωγικότητα και το 

βιομηχανικό σύστημα, το οποίο αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συχνά οικογενειακές. 

Στην Ιταλία, οι οικογενειακές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν πολύ περισσότερο από το 85% του συνόλου και περίπου το 70% της 

συνολικής απασχόλησης της χώρας. Ωστόσο, στις οικογενειακές επιχειρήσεις, τα άτομα που καλύπτουν τις διευθυντικές θέσεις 

συχνά δεν διαθέτουν τις δεξιότητες για να υιοθετήσουν και να διαχειριστούν νέες και πολύπλοκες τεχνολογίες που απαιτούν νέες 

ψηφιακές δεξιότητες και καινοτόμες, διαφορετικές ικανότητες. Επιπλέον, ένα άλλο στοιχείο που αποθαρρύνει τους εργαζομένους 

και ιδιαίτερα τους τεχνικούς από το να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους 

είναι ότι το επίπεδο των μισθών στην Ιταλία σχετίζεται περισσότερο με την ηλικία και την εμπειρία του εργαζομένου παρά με την 

ατομική απόδοση, χαρακτηριστικό που αποθαρρύνει τους εργαζομένους να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους στον χώρο 

εργασίας, να αποκτήσουν περαιτέρω εξειδίκευση και να λάβουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Αυτός ο συνδυασμός παραγόντων 

τοποθετεί την Ιταλία στην κορυφή των αξιολογήσεων μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ όσον αφορά την αναντιστοιχία δεξιοτήτων, 

τοποθετώντας και παγιδεύοντας τη χώρα σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από τις περιορισμένες δεξιότητες των εργαζομένων. 

Στην πραγματικότητα, το status quo χαρακτηρίζεται από ένα γενικευμένο επίπεδο περιορισμένων δεξιοτήτων: μια κατάσταση στην 

οποία η προσφορά περιορισμένων δεξιοτήτων στους τομείς παραγωγής και συντήρησης συνοδεύεται από περιορισμένη ζήτηση εκ 

μέρους των πολύ μικρών και μικρών εταιρειών που αποτελούν και την πλειοψηφία των επιχειρήσεων της χώρας. Και αυτό συμβαίνει 

ακριβώς λόγω της δομής του παραγωγικού συστήματος, που αποτελείται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ενώ 

πολλές σχετικά μεγάλες εταιρείες ανταγωνίζονται με επιτυχία στην παγκόσμια αγορά, υπάρχουν πολλές άλλες που 

αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία και λειτουργούν με εργαζομένους χαμηλής ειδίκευσης και ακόμη χαμηλότερης 

παραγωγικότητας. 
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Αυτό συνδυάζεται επίσης με χαμηλές επενδύσεις σε τεχνολογίες και ελλιπή υιοθέτηση των πρακτικών εργασίας που θα βελτίωναν 

την παραγωγικότητα: όπως αναφέρει ο Marco Taisch, καθηγητής της Σχολή Διοίκησης στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου και σύμβουλος 

στην υλοποίηση του Industry 4.0, η πιο σημαντική ικανότητα για τις εταιρείες είναι «…η ικανότητα καθορισμού ενός σχεδίου για την 

υιοθέτηση τεχνολογιών που θα βελτιώσουν τις διαδικασίες παραγωγής». Ειδικότερα, ο καθηγητής Taisch καταδεικνύει τους 

κρίσιμους τομείς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι 

«…Το 60% των εταιρειών υπολείπονται όσον αφορά τις δράσεις πρακτικής φύσεως όπως η χρήση ψηφιακών συσκευών (για την 

οποία το 50% δεν είναι καν έτοιμο) ή κρίσιμα ζητήματα για το 4.0 όπως η προγνωστική συντήρηση. Το 65% των εταιρειών δεν είναι 

επαρκώς εξοικειωμένες με τη διαχείριση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής. Το 70% σχεδόν των εταιρειών είναι 

«απροετοίμαστες» για την υιοθέτηση λειτουργιών όπως η προσομοίωση σεναρίων παραγωγής ή ο προγραμματισμός και η διαχείριση 

ρομπότ, για να μην αναφέρουμε την εικονική ή/και την επαυξημένη πραγματικότητα με τις οποίες το 80% των ΜΜΕ δεν έχουν καμία 

επαφή». 

Τα λόγια ενός καθηγητή που γνωρίζει από πρώτο χέρι την πραγματικότητα που ταλαιπωρεί την Ιταλία στις μέρες μας λόγω των 

περιορισμένων δεξιοτήτων,  καταδεικνύουν την ανάγκη να καλυφθεί το κενό που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα αφενός στην 

εκπαίδευση, την γενική κουλτούρα και την αντίληψη των εργαζομένων και των εργοδοτών και αφετέρου, στις ανάγκες που αφορούν 

τις ικανότητες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τις νέες τεχνολογίες. Υπό αυτό το πρίσμα, ο ρόλος της εκπαίδευσης και της 

διά βίου μάθησης είναι ουσιώδης: η εξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών που στοχεύουν σε μελλοντικούς επαγγελματίες 

συντήρησης αποτελεί  επιτακτική ανάγκη στην Ιταλία προκειμένου να αποφευχθεί ο τρέχων φαύλος κύκλος όπου οι εργαζόμενοι με 

χαμηλά προσόντα δεν πιέζονται (εάν δεν αποθαρρύνονται ανοιχτά) να αποκτήσουν υψηλότερες δεξιότητες και ικανότητες στον 

τεχνικό τομέα στον οποίο απασχολούνται και όπου πολλές βιομηχανίες δεν επενδύουν στον εκσυγχρονισμό λόγω πολιτιστικής 
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προκατάληψης και ανεπαρκούς επιπέδου δεξιοτήτων των διευθυντών τους και των στελεχών που λαμβάνουν τις σχετικές 

αποφάσεις. 

Οι αριθμοί αντανακλούν αυτή τη στασιμότητα: για παράδειγμα, μόλις πριν από τρία χρόνια (τέλη 2017) υπήρχαν τουλάχιστον 60.000 

κενές θέσεις στον βιομηχανικό τομέα λόγω έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού. Στην Ιταλία, ο υψηλής ειδίκευσης επαγγελματίας 

συντήρησης αποτελεί επομένως ένα από εκείνα τα σχεδόν ανέφικτα συστατικά που όμως είναι απαραίτητα για την επιτυχία των 

διορθωτικών μέτρων που εφαρμόζονται και χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση. 

Δυστυχώς σήμερα, δεδομένης της ταχύτητας των αλλαγών, το σχολείο δεν είναι ακόμη σε θέση να διαχειριστεί τις απαιτήσεις που 

συνεπάγονται οι καινοτομίες που εισάγονται ξαφνικά. Εάν τα σχολεία δεν καταφέρουν να ευθυγραμμιστούν πλήρως με αυτή τη νέα 

πραγματικότητα, θα είναι αδύνατο να δοθούν στους μαθητές και στους μελλοντικούς εργαζόμενους εκείνα τα στοιχεία που θα τους 

επιτρέψουν να εισέλθουν στον κόσμο της εργασίας πιο εύκολα και που θα γεφυρώσουν εν μέρει το χάσμα με τις απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας. Η προσφερόμενη κατάρτιση –τόσο σε επίπεδο σχολείου όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης ενηλίκων- θα πρέπει να 

εξελίσσεται και να διασφαλίζει ότι οι απαραίτητες βασικές γνώσεις σχετικά με τις αρχές των δραστηριοτήτων συντήρησης 

συνοδεύονται από γνώσεις και ικανότητες ΤΠΕ τεχνικού και διαχειριστικού χαρακτήρα: από αυτή την άποψη, οι λεγόμενες «ήπιες 

δεξιότητες» ή εγκάρσιες δεξιότητες αποκτούν μείζονα σημασία, ιδίως για την επίλυση προβλημάτων. 

 

ITS, FabLabs και επιπρόσθετες ευκαιρίες για την βελτίωση των δεξιοτήτων συντήρησης στην βιομηχανία του μέλλοντος 

Όπως τονίστηκε ήδη στις προηγούμενες παραγράφους, ορισμένοι ειδικοί έχουν προσδιορίσει τα FabLabs και τα εργαστήρια ως τον 

ιδανικό χώρο για την προώθηση και την ενίσχυση των νέων δεξιοτήτων για τους εργαζομένους της συντήρησης. Ωστόσο, η απόκτηση 

τους είναι επίσης αποτέλεσμα αλλαγής της νοοτροπίας του συντηρητή ο οποίος από παθητικός παράγοντας του συστήματος, πρέπει 
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να γίνεται ολοένα και περισσότερο ενεργός. Το FabLab και επιπλέον το «εργαστήριο-γειτονιά» είναι το κατάλληλο μέρος για να 

τροφοδοτηθεί αυτή η αλλαγή και να ξεκινήσει η γεφύρωση των εκπαιδευτικών αναγκών με τις ανάγκες των εργοδοτών. Υπό αυτή 

την έννοια, η συλλογική γνώση και η ανταλλαγή ικανοτήτων μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ευθυγράμμιση των πόρων 

και των απαιτήσεων. 

Τα κέντρα δεξιοτήτων, που θεσπίστηκαν με το εθνικό σχέδιο τον Φεβρουάριο του 2019, εργάζονται ακριβώς προς αυτή την 

κατεύθυνση. Αυτά τα κέντρα αποτελούν παραδείγματα αριστείας στο πλαίσιο του Industry 4.0 και είναι διάσπαρτα κυρίως στη 

Βόρεια Ιταλία αλλά και σε ορισμένες νότιες περιοχές - Τορίνο, Μιλάνο, Μπολόνια, Γένοβα, Πάντοβα, Πίζα, Ρώμη και Νάπολη. Στα 

κέντρα συμμετέχουν περίπου 400 εταιρείες και περισσότερα από 50 πανεπιστήμια που συνεργάζονται στενά: καθήκον τους είναι να 

παρέχουν προσανατολισμό και εκπαίδευση σε προηγμένες τεχνολογίες στον κλάδο 4.0. Τα Κέντρα υποστηρίζουν και ευνοούν την 

υλοποίηση έργων που προωθούν την καινοτομία, τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας νέων 

τεχνικών, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών. Τα κέντρα γεννιούνται με κύριο στόχο να επιτρέψουν στη βιομηχανία και το 

εκπαιδευτικό σύστημα να συναντηθούν σε έναν «εργαστηριακό» χώρο που μπορεί να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για την 

υιοθέτηση όλων των αλλαγών στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι εργαζόμενοι της συντήρησης και την διαχείριση των νέων 

προκλήσεων που επέφερε η ψηφιακή επανάσταση, παράγοντα κλειδί για την επιβίωση και την πρόοδο των τεχνικών επαγγελματιών. 

Σήμερα στην Ιταλία υπάρχουν, τουλάχιστον στα χαρτιά, πολυάριθμες ευκαιρίες για νέους που αποφασίζουν να εκπαιδευτούν στη 

συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων με υψηλό τεχνολογικό περιεχόμενο και για εταιρείες που θέλουν να βελτιώσουν το 

επίπεδο των συντηρητών τους. Εκτός από το ITS και τα κέντρα δεξιοτήτων, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι μαθήματα εξειδίκευσης για 

τεχνικούς συντήρησης προσφέρουν και τα πανεπιστήμια αλλά και τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα, μερικές φορές μέσω συνεργειών 
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μεταξύ διαφορετικών φορέων, για εταιρείες που υιοθετούν κριτήρια λιτής παραγωγής, και τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης, 

Internet of Things , επαυξημένης πραγματικότητας κ.λπ. 

Δεν είναι δυνατό να παραθέσουμε μια εξαντλητική λίστα με όλες τις εκπαιδευτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες στην Ιταλία για 

ειδικευμένους συντηρητές, αλλά αν περιοριστούμε στις πλέον βιομηχανικά ανεπτυγμένες περιοχές του Βορρά (Λομβαρδία, Βένετο, 

Πιεμόντε και Εμίλια Ρομάνια), μπορούμε να συνοψίσουμε τις πιο σημαντικές ευκαιρίες εκπαίδευσης στον παρακάτω πίνακα: 

 

Τίτλος εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

Φορέας 

διοργάνωσης 

Σύντομη περιγραφή 

και σύνδεσμος 

ΕΠΙΠΕΔΟ NQF/EQF  

Πανεπιστημιακός 

τίτλος Master MEGMI – 

Διαχείριση 

Βιομηχανικών 

Στοιχείων και 

Συντήρησης (16η 

έκδοση) 

Πολυτεχνείο του 

Μιλάνο και 

Σχολή Διοίκησης 

του 

Πανεπιστημίου 

του Μπέργκαμο 

Το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα διαρκεί 

18 μήνες με στόχο να 

καλύψει την ανάγκη 

των εταιρειών 

παραγωγής και των 

υπηρεσιών για υψηλά 

καταρτισμένα στελέχη 

στον τομέα της 

συντήρησης. 

Σε γενικές γραμμές, το 

εν λόγω πρόγραμμα 

κατατάσσεσαι στο 

επίπεδο NQF7, ακριβώς 

επειδή πρόκειται για 

ένα πρόγραμμα που 

διοργανώνεται από 

πανεπιστήμια ως 

μεταπτυχιακό 

δίπλωμα. ΑΛΛΑ: για την 
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https://sdm.unibg.it/c

orso/megmi-i-livello/ 

εισαγωγή στο 

πρόγραμμα, είναι 

επιθυμητό (αλλά όχι 

υποχρεωτικό) το πτυχίο 

μηχανικού ή 

επιστημονικών κλάδων. 

Μάλιστα, μετά από 

αξιολόγηση της 

επάρκειας του 

ατομικού 

επαγγελματικού 

υπόβαθρου, είναι 

δυνατή η εισαγωγή 

υποψηφίων που 

κατέχουν τίτλο 

σπουδών 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Στο τέλος 

https://sdm.unibg.it/corso/megmi-i-livello/
https://sdm.unibg.it/corso/megmi-i-livello/
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του προγράμματος, σε 

αυτούς τους 

υποψήφιους 

απονέμεται το 

Executive Diploma in 

Industrial Asset 

Management and 

Maintenance, που δεν 

είναι πτυχίο ή 

μεταπτυχιακό. Σε αυτή 

την περίπτωση, το 

επίπεδο στο οποίο 

κατατάσσεται το 

πρόγραμμα είναι το 

NQF5. 
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Master στην Συντήρηση 

και την Διαχείριση 

Εξοπλισμού 

Festo Academy 

(Assago, 

Μιλάνο) 

Το πρόγραμμα για την 

απόκτηση master (184 

διδακτικές ώρες) 

προβλέπει τη 

μεταφορά 

τεχνογνωσίας για μια 

νέα κουλτούρα 

συντήρησης που 

έγκειται όχι μόνο στην 

αποτελεσματική 

παρέμβαση σε 

περίπτωση αστοχιών, 

αλλά και στην 

πρόβλεψη και τον 

σχεδιασμό, ώστε η 

συντήρηση να μην 

αντιμετωπίζεται 

πλέον ως μία 

Το εν λόγω πρόγραμμα 

είναι πρόγραμμα 

Master, αν και δεν 

παρέχεται σε 

πανεπιστημιακό 

επίπεδο. Ωστόσο, είναι 

αναγνωρισμένο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

από την Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία Εθνικών 

Εταιρειών Συντήρησης 

(CEN/TC319/WG9 

Προσόντα Προσωπικού 

Συντήρησης). Το 

επίπεδο EQF/NQF 

αυτού του 

προγράμματος δεν 

προσδιορίζεται, αλλά 
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απαίτηση κόστους 

αλλά ως ένας τρόπος 

για σημαντική 

εξοικονόμηση πόρων.  

https://www.festocte.

it/academy/manutenz

ione_gestione/master

_manutenzione_e_ge

stione_degli_asset/?

mid=80E1952E5D084

F7AA3665BFB31CEED

13&gclid=EAIaIQobCh

MIi4aQzpDj7gIVhrrVC

h1W4gsLEAAYASAAEg

JjMfD_BwE 

θεωρείται ότι 

αντιστοιχεί στο επίπεδο 

NQF5. 

 

Προγράμματα του ITS 

που χρησιμοποιούν 

τεχνολογίες της 

Δίκτυο 

Ανωτάτων 

Τεχνικών 

Διετή μεταπτυχιακά 

προγράμματα για την 

προοδευτική 

EQF5 

https://www.festocte.it/academy/manutenzione_gestione/master_manutenzione_e_gestione_degli_asset/?mid=80E1952E5D084F7AA3665BFB31CEED13&gclid=EAIaIQobChMIi4aQzpDj7gIVhrrVCh1W4gsLEAAYASAAEgJjMfD_BwE
https://www.festocte.it/academy/manutenzione_gestione/master_manutenzione_e_gestione_degli_asset/?mid=80E1952E5D084F7AA3665BFB31CEED13&gclid=EAIaIQobChMIi4aQzpDj7gIVhrrVCh1W4gsLEAAYASAAEgJjMfD_BwE
https://www.festocte.it/academy/manutenzione_gestione/master_manutenzione_e_gestione_degli_asset/?mid=80E1952E5D084F7AA3665BFB31CEED13&gclid=EAIaIQobChMIi4aQzpDj7gIVhrrVCh1W4gsLEAAYASAAEgJjMfD_BwE
https://www.festocte.it/academy/manutenzione_gestione/master_manutenzione_e_gestione_degli_asset/?mid=80E1952E5D084F7AA3665BFB31CEED13&gclid=EAIaIQobChMIi4aQzpDj7gIVhrrVCh1W4gsLEAAYASAAEgJjMfD_BwE
https://www.festocte.it/academy/manutenzione_gestione/master_manutenzione_e_gestione_degli_asset/?mid=80E1952E5D084F7AA3665BFB31CEED13&gclid=EAIaIQobChMIi4aQzpDj7gIVhrrVCh1W4gsLEAAYASAAEgJjMfD_BwE
https://www.festocte.it/academy/manutenzione_gestione/master_manutenzione_e_gestione_degli_asset/?mid=80E1952E5D084F7AA3665BFB31CEED13&gclid=EAIaIQobChMIi4aQzpDj7gIVhrrVCh1W4gsLEAAYASAAEgJjMfD_BwE
https://www.festocte.it/academy/manutenzione_gestione/master_manutenzione_e_gestione_degli_asset/?mid=80E1952E5D084F7AA3665BFB31CEED13&gclid=EAIaIQobChMIi4aQzpDj7gIVhrrVCh1W4gsLEAAYASAAEgJjMfD_BwE
https://www.festocte.it/academy/manutenzione_gestione/master_manutenzione_e_gestione_degli_asset/?mid=80E1952E5D084F7AA3665BFB31CEED13&gclid=EAIaIQobChMIi4aQzpDj7gIVhrrVCh1W4gsLEAAYASAAEgJjMfD_BwE
https://www.festocte.it/academy/manutenzione_gestione/master_manutenzione_e_gestione_degli_asset/?mid=80E1952E5D084F7AA3665BFB31CEED13&gclid=EAIaIQobChMIi4aQzpDj7gIVhrrVCh1W4gsLEAAYASAAEgJjMfD_BwE
https://www.festocte.it/academy/manutenzione_gestione/master_manutenzione_e_gestione_degli_asset/?mid=80E1952E5D084F7AA3665BFB31CEED13&gclid=EAIaIQobChMIi4aQzpDj7gIVhrrVCh1W4gsLEAAYASAAEgJjMfD_BwE
https://www.festocte.it/academy/manutenzione_gestione/master_manutenzione_e_gestione_degli_asset/?mid=80E1952E5D084F7AA3665BFB31CEED13&gclid=EAIaIQobChMIi4aQzpDj7gIVhrrVCh1W4gsLEAAYASAAEgJjMfD_BwE
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Industry 4.0 στις 

εκπαιδευτικές τους 

δραστηριότητες, ως 

εργαλεία για την 

εκμάθηση και την 

δημιουργία έξυπνων 

προϊόντων για κάθε 

τομέα. 

Ινστιτούτων 

(ITS) που 

διαχειρίζονται 

προγράμματα 

προσανατολισμ

ένα στο Σχέδιο 

Industry 4.0 

εφαρμογή ψηφιακών 

μεθοδολογιών και 

εργαλείων σε όλες τις 

φάσεις παραγωγής 

και διαχείρισης 

προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

https://sistemaits.it/?

p=industria-4 

Συντήρηση 

βιομηχανικών 

στοιχείων ως 

ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα των 

εταιρειών  

TUV Italy και 

Unipro s.r.l. 

(Μπολόνια) 

Σύντομο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Η 

ενσωμάτωση των 

εργαλείων που 

σχετίζονται με το 

Σχέδιο Industry 4.0 

αναβαθμίζει τις 

αρμοδιότητες των 

εργαζομένων στον 

Το επίπεδο EQF δεν έχει 

καθοριστεί, αλλά είναι 

συγκρίσιμο με το EQF5. 

Πρόκειται για ένα 

πρόγραμμα μικρής 

διάρκειας για την 

επικαιροποίηση των 

γνώσεων των 

https://sistemaits.it/?p=industria-4
https://sistemaits.it/?p=industria-4
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τομέα της συντήρησης 

από τον σχεδιασμό 

και την εκτέλεση των 

ίδιων των 

παρεμβάσεων στην 

ανάλυση και τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά 

με τις επεμβάσεις που 

πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν. 

https://www.tuvsud.c

om/it-

it/store/italia/catalog

o-formativo/asset-

maintenance-

management-

it/MANT4_IT 

υπευθύνων 

συντήρησης. 

Το πρόγραμμα παρέχει 

πιστωτικές μονάδες για 

την υποχρεωτική 

αναβάθμιση των 

επαγγελματιών που 

δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της 

πρόληψης και 

προστασίας. 

 

https://www.tuvsud.com/it-it/store/italia/catalogo-formativo/asset-maintenance-management-it/MANT4_IT
https://www.tuvsud.com/it-it/store/italia/catalogo-formativo/asset-maintenance-management-it/MANT4_IT
https://www.tuvsud.com/it-it/store/italia/catalogo-formativo/asset-maintenance-management-it/MANT4_IT
https://www.tuvsud.com/it-it/store/italia/catalogo-formativo/asset-maintenance-management-it/MANT4_IT
https://www.tuvsud.com/it-it/store/italia/catalogo-formativo/asset-maintenance-management-it/MANT4_IT
https://www.tuvsud.com/it-it/store/italia/catalogo-formativo/asset-maintenance-management-it/MANT4_IT
https://www.tuvsud.com/it-it/store/italia/catalogo-formativo/asset-maintenance-management-it/MANT4_IT
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Η Διαχείριση του 

Συστήματος 

Συντήρησης 

Εγκαταστάσεων με 

γνώμονα το Σχέδιο 

Industry 4.0 

CIS – Scuola per 

la Gestione 

d’Impresa – 

Reggio Emilia 

Αυτό το σύντομο 

πρόγραμμα στοχεύει 

να εκπαιδεύσει 

διευθυντές και 

στελέχη που 

εμπλέκονται στη 

βελτίωση της 

εταιρικής οργάνωσης 

σε νέες έννοιες πέραν  

της προληπτικής, 

επείγουσας και 

προγνωστικής 

συντήρησης. 

https://www.cis-

formazione.it/it/corso

/479/LA+GESTIONE+D

EL+SISTEMA+MANUT

ENZIONE+DEGLI+IMPI

Το επίπεδο EQF δεν έχει 

καθοριστεί, αλλά είναι 

συγκρίσιμο με το EQF5. 

Το πρόγραμμα είναι 

αφιερωμένο στη 

διαχείριση της 

συντήρησης του 

εξοπλισμού και της 

εγκατάστασης και 

απευθύνεται σε 

διευθυντές 

συντήρησης, 

διευθυντές κατασκευής 

και λειτουργίας, 

συμβούλους και 

επαγγελματίες. 

 

https://www.cis-formazione.it/it/corso/479/LA+GESTIONE+DEL+SISTEMA+MANUTENZIONE+DEGLI+IMPIANTI+IN+OTTICA+DI+INDUSTRIA+4.0
https://www.cis-formazione.it/it/corso/479/LA+GESTIONE+DEL+SISTEMA+MANUTENZIONE+DEGLI+IMPIANTI+IN+OTTICA+DI+INDUSTRIA+4.0
https://www.cis-formazione.it/it/corso/479/LA+GESTIONE+DEL+SISTEMA+MANUTENZIONE+DEGLI+IMPIANTI+IN+OTTICA+DI+INDUSTRIA+4.0
https://www.cis-formazione.it/it/corso/479/LA+GESTIONE+DEL+SISTEMA+MANUTENZIONE+DEGLI+IMPIANTI+IN+OTTICA+DI+INDUSTRIA+4.0
https://www.cis-formazione.it/it/corso/479/LA+GESTIONE+DEL+SISTEMA+MANUTENZIONE+DEGLI+IMPIANTI+IN+OTTICA+DI+INDUSTRIA+4.0
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ANTI+IN+OTTICA+DI+I

NDUSTRIA+4.0 

 

Με εξαίρεση το ITS και τους μεταπτυχιακούς πανεπιστημιακούς τίτλους (master), τα προγράμματα κατάρτισης που διατίθενται επί 

του παρόντος στην Ιταλία είναι βραχύβια και το περιεχόμενό τους δεν σχετίζεται άμεσα με τους τομείς υψηλής τεχνολογίας που 

σκοπεύει να διερευνήσει η 1Point. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνεται η ανάγκη να προταθεί ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

όπως αυτό που το έργο στοχεύει να δομήσει και να καταστήσει αργότερα διαθέσιμο στον κόσμο της βιομηχανίας και της κατάρτισης. 

  

https://www.cis-formazione.it/it/corso/479/LA+GESTIONE+DEL+SISTEMA+MANUTENZIONE+DEGLI+IMPIANTI+IN+OTTICA+DI+INDUSTRIA+4.0
https://www.cis-formazione.it/it/corso/479/LA+GESTIONE+DEL+SISTEMA+MANUTENZIONE+DEGLI+IMPIANTI+IN+OTTICA+DI+INDUSTRIA+4.0
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Συνοπτική παρουσίαση Ιταλίας: 
Οι εξαιρετικές τεχνολογικές εξελίξεις που αποτελούν τον θεμέλιο λίθο του Industry 4.0 έχουν επιφέρει περαιτέρω συνειδητοποίηση 

της στρατηγικής αξίας και της δυναμικής της συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στον βιομηχανικό τομέα. 

Στην Ιταλία, όπως και αλλού, ωστόσο, υπάρχει μια κραυγαλέα ασυμμετρία μεταξύ των αναγκών των βιομηχανιών και της 

διαθεσιμότητας ανθρώπινου δυναμικού με τις απαραίτητες δεξιότητες. Όταν μιλάμε για συντήρηση, έχει γίνει κοινή πρακτική να 

αναφερόμαστε σε τεχνικό προσωπικό υψηλής ειδίκευσης στο οποίο ανατίθεται η διαχείριση των διαδικασιών παραγωγής με βάση 

την Ολική Παραγωγική Συντήρηση και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, η επαυξημένη και η 

εικονική πραγματικότητα κ.λπ. 

Για το λόγο αυτό, ο τομέας επαγγελματικής κατάρτισης στην Ιταλία άρχισε τα τελευταία χρόνια να αντιλαμβάνεται αυτή τη νέα 

βιομηχανική πραγματικότητα και να αναδιοργανώνεται για να προτείνει -με αποσπασματικό και ανοργάνωτο ακόμα τρόπο- 

συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης, μεσαίου-υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, συχνά με τη μορφή μεταπτυχιακών τίτλων για 

διευθυντικά στελέχη που έχουν ήδη εισαχθεί στη δυναμική των επιχειρήσεων. Χάρη σε διορατικές πολιτικές που, τα τελευταία έξι-

επτά χρόνια, έχουν αναγνωρίσει τη σημασία των δημόσιων επενδύσεων σε μια βιομηχανία προσανατολισμένη στο μέλλον και στην 

προηγμένη τεχνολογία, γίνεται προσπάθεια να ξεπεραστεί το χάσμα που χωρίζει την Ιταλία από τον μέσο όρο των άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την ευρεία διάδοση ψηφιακών εργαλείων και γνώσης. Πρόκειται για μια διαδικασία που 

περιλαμβάνει την εκπαίδευση νέων και ήδη έμπειρων τεχνικών συντήρησης, των οποίων η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα 

μπορούν να ενισχυθούν μέσα από το καινοτόμο μοντέλο που προτείνει η 1Point. 
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Παραπομπές: 

https://italicsmag.com/2020/06/03/digitalization-of-the-school-system-due-to-the-coronavirus/) 

https://www.istat.it/it/files//2020/04/infograficapcTablet.pdf 

https://www.fablabs.io/ 

https://www.manutenzione-online.com/fileadmin/user_upload/MANUTENZIONE-MAGGIO-2020.pdf 

https://www.industriaitaliana.it/lavoro-4-0-la-digital-transformation-ne-ha-bisogno-ora/ 

https://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2019-12-02/competenze-digitali-indispensabili-7-lavoratori-10-

175906.php?uuid=ACY2uo2&refresh_ce=1 

https://www.rivistacmi.it/articolo/approfondire-le-competenze-verso-la-digital-transformation-la-manutenzione-e-sul-pezzo/ 

https://www.jobbydoo.it/descrizione-lavoro/manutentore-

meccanico#:~:text=La%20formazione%20necessaria%20per%20diventare,idraulica%2C%20impiantistica%20e%20automazione%20i

ndustriale. 

https://www.assoeman.it/wp-content/uploads/2016/07/manutentore-4.0.pdf 

https://www.economyup.it/innovazione/cos-e-l-industria-40-e-perche-e-importante-saperla-affrontare/ 

https://sistemaits.it 

https://www.miur.gov.it/tematica-its#:~:text=Gli%20ITS%20sono%20scuole%20di,lavoro%20con%20le%20politiche%20industriali. 

 

 

 

https://italicsmag.com/2020/06/03/digitalization-of-the-school-system-due-to-the-coronavirus/
https://www.istat.it/it/files/2020/04/infograficapcTablet.pdf
https://www.fablabs.io/
https://www.manutenzione-online.com/fileadmin/user_upload/MANUTENZIONE-MAGGIO-2020.pdf
https://www.industriaitaliana.it/lavoro-4-0-la-digital-transformation-ne-ha-bisogno-ora/
https://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2019-12-02/competenze-digitali-indispensabili-7-lavoratori-10-175906.php?uuid=ACY2uo2&refresh_ce=1
https://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2019-12-02/competenze-digitali-indispensabili-7-lavoratori-10-175906.php?uuid=ACY2uo2&refresh_ce=1
https://www.rivistacmi.it/articolo/approfondire-le-competenze-verso-la-digital-transformation-la-manutenzione-e-sul-pezzo/
https://www.jobbydoo.it/descrizione-lavoro/manutentore-meccanico#:~:text=La%20formazione%20necessaria%20per%20diventare,idraulica%2C%20impiantistica%20e%20automazione%20industriale
https://www.jobbydoo.it/descrizione-lavoro/manutentore-meccanico#:~:text=La%20formazione%20necessaria%20per%20diventare,idraulica%2C%20impiantistica%20e%20automazione%20industriale
https://www.jobbydoo.it/descrizione-lavoro/manutentore-meccanico#:~:text=La%20formazione%20necessaria%20per%20diventare,idraulica%2C%20impiantistica%20e%20automazione%20industriale
https://www.assoeman.it/wp-content/uploads/2016/07/manutentore-4.0.pdf
https://www.economyup.it/innovazione/cos-e-l-industria-40-e-perche-e-importante-saperla-affrontare/
https://sistemaits.it/
https://www.miur.gov.it/tematica-its#:~:text=Gli%20ITS%20sono%20scuole%20di,lavoro%20con%20le%20politiche%20industriali
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6.  Κύπρος  

 

6.1 Συλλεχθέντα αποτελέσματα στην Κύπρο – συλλογή υφιστάμενων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικού υλικού και 
περιεχομένων σχετικών με τη συντήρηση  

 

Η HESO ήταν υπεύθυνη για τη συλλογή των αποτελεσμάτων σχετικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις αναφορικά με τους 

εμπλεκόμενους στον τομέα της συντήρησης στην Κύπρο. 

 

Industry 4.0 και Αγορά Εργασίας στην Κύπρο 

Οι διαδικασίες παραγωγής καθίστανται όλο και πιο ψηφιακές και μαζί με την τεχνολογία πληροφοριών, τα δεδομένα και τα 

αναλυτικά στοιχεία, ανοίγουν το δρόμο σε μια άλλη βιομηχανική επανάσταση που παροτρύνει τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε 

μια νέα εποχή, αξιοποιώντας έξυπνες μηχανές, εργοστάσια, προϊόντα και υπηρεσίες, και χρησιμοποιώντας νέα μοντέλα 

αλληλεπίδρασης πέρα από την αυτοματοποίηση της παραγωγής1. Αυτή η νέα εποχή είναι γνωστή ως "Industry 4.0", και συνήθως 

αναφέρεται ως Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. 

 
1 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/innovation-and-entrepreneurship-

%20centre/Industry%204.0%20readiness%20report%202019.pdf 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/innovation-and-entrepreneurship-%20centre/Industry%204.0%20readiness%20report%202019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/innovation-and-entrepreneurship-%20centre/Industry%204.0%20readiness%20report%202019.pdf
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Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, που αλλιώς αναφέρεται ως Industry 4.0, ενσωματώνει τεχνολογίες από την ψηφιακή, φυσική 

και βιολογική σφαίρα. Σε γενικές γραμμές, το Industry 4.0 σχετίζεται με την έννοια των έξυπνων εργοστασίων, όπου οι μηχανές 

συνδέονται μέσω του διαδικτύου με ένα σύστημα, το οποίο είναι σε θέση να συλλάβει ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής και να 

συμμετέχει σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων από μόνο του. 

Αξιοποιώντας πλήρως τη στρατηγική της θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, η Κύπρος βασιζόταν πάντα στο 

εμπόριο για την ανάπτυξη της οικονομίας της, διευκολύνοντας την πρόσβαση των κύριων βιομηχανικών προϊόντων του νησιού (όπως 

φάρμακα, τρόφιμα και ποτά, ρούχα , ορυκτά, μηχανήματα και εξοπλισμός) στις διεθνείς αγορές. Στην Κύπρο υπάρχουν 5.300 

κατασκευαστές, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους, κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις. Οι 

περισσότερες μεταποιητικές εταιρείες έχουν λιγότερους από δέκα υπαλλήλους και μόνο επτά είναι μεγάλες, δηλαδή απασχολούν 

περισσότερα από 249 άτομα2. 

Η Κύπρος έχει επίσης μια μικρή οικονομία που βασίζεται κυρίως στις υπηρεσίες, με τον τουρισμό, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

και τη ναυτιλία να είναι οι σημαντικότεροι τομείς. Ωστόσο, ο μεταποιητικός τομέας αναπτύσσεται γρήγορα, καταγράφοντας άνοδο 

2% κάθε χρόνο από το 2016. Οι θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας το 2018 αντιστοιχούσαν στο 7,3% της απασχόλησης ενώ 

σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο μεταποιητικός τομέας στην Κύπρο θα αυξηθεί κατά 23,4% τα επόμενα 10 χρόνια . 

 
2 Στατιστική Υπηρεσία (2018) Βιομηχανικά Στατιστικά Στοιχεία, 2016. Διαθέσιμα στο: 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/762D9FE76879C461C22577D2003627BC/$file/INDUSTRIAL_STATISTICS-2016-

260618.pdf?OpenElement 

(Η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου δημοσιεύει ετησίως τα Βιομηχανικά Στατιστικά Στοιχεία. Η τελευταία δημοσίευση ήταν τα Βιομηχανικά Στατιστικά 

Στοιχεία του 2016, που κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου 2018) 

 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/762D9FE76879C461C22577D2003627BC/$file/INDUSTRIAL_STATISTICS-2016-260618.pdf?OpenElement
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/762D9FE76879C461C22577D2003627BC/$file/INDUSTRIAL_STATISTICS-2016-260618.pdf?OpenElement
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Η ανάπτυξη της μεταποίησης στην Κύπρο εντοπίζεται κυρίως στον τομέα των ΤΠΕ, της κατασκευής ανταλλακτικών, οργάνων και 

ηλεκτρονικών ειδών, καθώς και καταναλωτικών προϊόντων όπως καλλυντικών. Μερικές από τις καλύτερα εδραιωμένες εξαγωγικές 

βιομηχανίες είναι αυτές της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, τσιμέντου και μεταλλικών ειδών. Τα ευρήματα από τα τελευταία 

δημοσιευμένα Βιομηχανικά Στατιστικά Στοιχεία της Κύπρου αποκαλύπτουν ότι, ενώ η παραγωγή τροφίμων είναι η δραστηριότητα 

με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην προστιθέμενη αξία του βιομηχανικού τομέα, ο τομέας με τη μεγαλύτερη εξαγωγική 

δραστηριότητα είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα (34,6%). Ακολουθούν τα τρόφιμα (32,2%) και τα μη μεταλλικά ορυκτά (9%)3. 

Η μεταποίηση είναι ο σημαντικότερος κλάδος βιομηχανικής δραστηριότητας στην Κύπρο και αντιπροσωπεύει το 72% της συνολικής 

βιομηχανικής παραγωγής4. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η βιομηχανική παραγωγή φαίνεται να 

ανακάμπτει από τις χαμηλές επιδόσεις του 2013. 

 

 

Συναφείς θέσεις εργασίας 

Αν και ο τομέας της μεταποίησης καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του βιομηχανικού τομέα, το 2016 απασχολούσε λίγο 

περισσότερα από 30.000 άτομα (9% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας). Η ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας 

τα τελευταία χρόνια δεν οδήγησε σε παρόμοια αύξηση αυτού του αριθμού, ενώ οι δαπάνες σε πάγια στοιχεία αυξήθηκαν, γεγονός 

που καταδεικνύει ότι οι βελτιωμένες διαδικασίες αυτοματισμού πιθανότατα οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας. Όσον αφορά 

 
3 Η βιομηχανική παραγωγή μετρά την παραγωγή των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες στον βιομηχανικό τομέα της οικονομίας 
4 Στατιστική Υπηρεσία (2017) Μητρώο Επιχειρήσεων, 2016. Διαθέσιμο στο: 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_33main_en/labour_33main_en?OpenForm&sub=3&sel=4 (Η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου 

δημοσιεύει το Μητρώο Επιχειρήσεων ετησίως. Η τελευταία δημοσίευση ήταν το Μητρώο Επιχειρήσεων του 2016, που κυκλοφόρησε στις 26 Νοεμβρίου 2017) 

 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_33main_en/labour_33main_en?OpenForm&sub=3&sel=4
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τα επαγγέλματα του μεταποιητικού τομέα, η μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίζεται στους εργάτες μεταποίησης, στους χειριστές 

μηχανημάτων και εγκαταστάσεων και στους οικοδόμους, με 3340, 3224 και 2479 επαγγελματίες αντίστοιχα. Αν και οι αριθμοί είναι 

μεγάλοι για έναν μικρό κατασκευαστικό τομέα, μόνο ένα τμήμα αυτών των θέσεων εργασίας παρουσιάζει συνάφεια με το Industry 

4.0 και τις σχετικές τεχνολογίες. Μετά τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας μέσω του διαδικτύου για θέσεις εργασίας σε τομείς που 

σχετίζονται με το Industry 4.0, τα αποτελέσματα δεν φαίνονται ελπιδοφόρα. Η έρευνα εξέτασε τις ακόλουθες ιστοσελίδες: 

• linkedin.com 

• indeed.com  

• monster.com 

• kariera.gr 

• cypruswork.com 

• cyprusjobs.com; 

• grsrecruitment.com 

• carrerfinders.com.cy 

Οι πιο συναφείς θέσεις εργασίας με το Industry 4.0 και τις διάφορες τεχνολογίες του είναι οι εξής: 

• Ειδικός BI (Data Science and Consulting) 

• Μηχανικός Αυτοματισμού 

• Μηχανικός Λογισμικού Ρομποτικών Συστημάτων 

• Cloud Architect και προγραμματιστής λογισμικού (Java/Cloud/Android) 
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Η έρευνά μας αποκάλυψε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την πληροφορική σε σύγκριση με 

τη μεταποίηση και άλλους συναφείς κλάδους του Industry 4.0, γεγονός που μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη της 

πληροφορικής υπερβαίνει κάθε άλλο σχετικό κλάδο στην Κύπρο. 

 

Δεξιότητες & Ικανότητες 

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν τις θέσεις 
εργασίας στη μεταποίηση του μέλλοντος, δημιουργείται μια αναντιστοιχία μεταξύ των διαθέσιμων εργαζομένων και των δεξιοτήτων 
που είναι απαραίτητες για τις κενές θέσεις εργασίας. Η βιομηχανία αναμένεται να συνδυάσει την προηγμένη τεχνολογία και τις 
ψηφιακές δεξιότητες με τις μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες για να αποφέρει το υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας. Κατά 
συνέπεια, η επιτυχία μιας εταιρείας στην εφαρμογή των διαδικασιών Industry 4.0 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη 
εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες, τεχνικές γνώσεις και ήπιες δεξιότητες (δηλαδή ευελιξία, συνεχή 
μάθηση, διαπροσωπική επικοινωνία και δεξιότητες προληπτικής επίλυσης προβλημάτων). 
Οι πιο δημοφιλείς δεξιότητες, για το Industry 4.0, που αποκάλυψε η έρευνά μας είναι οι εξής:  

• Προγραμματισμός (διάφορες γλώσσες) 

• Αναλύσεις και οπτικοποίηση δεδομένων 

• Τεχνητή νοημοσύνη 

• Μηχανική Αυτοματισμών 

• Μηχανική Συστημάτων 

• Ρομποτική 

 

Οι σχετικές με την εκπαίδευση δεξιότητες είναι οι εξής: 

• Επιχειρηματικές Πληροφορίες 

• Επιστημονικά δεδομένα 

• Μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών 
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• Επιστήμη των υπολογιστών 

• Μηχανολογία 

• Μηχανική Λογισμικών 

Απαραίτητη εμπειρία: 
• Για θέσεις εργασίας σχετικές με την πληροφορική, τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοιες θέσεις. 
• Για θέσεις εργασίες που σχετίζονται με την Μηχανική, τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις. 
• Ορισμένες θέσεις πληροφορικής δεν απαιτούσαν προηγούμενη εμπειρία. 

 
Όσον αφορά τις ήπιες δεξιότητες, οι εργοδότες αναζητούν κυρίως τα ακόλουθα: 

• Αναλυτικές δεξιότητες 
• Κριτική σκέψη 
• Ευελιξία 
• Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδες 
• Αξιοπιστία, ακεραιότητα και θετική στάση 

 

Τίλτος 

Προγράμματ

ος 

Φορέας 

διοργάνωσ

ης 

Σύντομη περιγραφή και 

σύνδεσμος 

ΕΠΙΠΕΔΟ NQF/EQF 

LEVEL  στην Κύπρο 

  

BSc στην 

Μηχανολογί

α 

Πανεπιστήμ

ιο της 

Λευκωσίας 

Πρόκειται για Bachelor of 

Science στη Μηχανολογία 

που μπορεί να ολοκληρωθεί 

είτε με μερική φοίτηση είτε 

Επίπεδο NFQ 6: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 

(BACHELOR’S DEGREE) 
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με πλήρη φοίτηση και η 

διάρκειά του (όταν είναι 

πλήρους φοίτησης) είναι 4 

χρόνια. Στοχεύει στην 

προετοιμασία των 

αποφοίτων για να γίνουν 

επιτυχημένοι 

επαγγελματίες μηχανικοί, 

εξοικειωμένοι με τα 

τεχνολογικά εργαλεία 

αιχμής και ικανοί να 

ανταπεξέλθουν στις 

τεχνολογικές προκλήσεις 

στον τομέα όπου 

δραστηριοποιούνται.  

https://www.unic.ac.cy/me

chanical-engineering-bsc-4-

years/ 

https://www.unic.ac.cy/mechanical-engineering-bsc-4-years/
https://www.unic.ac.cy/mechanical-engineering-bsc-4-years/
https://www.unic.ac.cy/mechanical-engineering-bsc-4-years/
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Συστήματα 

Ψύξης CO2, 

(RV 44) Νέες 

Τεχνολογίες 

Κέντρο 

Παραγωγικ

ότητας 

Κύπρου 

(ΚΕΠΑ),  

Λάρνακα 

Στόχος του σεμιναρίου 

διάρκειας 60 ωρών είναι να 

εξοικειώσει διάφορες 

ειδικότητες στους τομείς 

της ΕΕΚ (τεχνικούς, 

μηχανικούς, συμβούλους, 

συντηρητές) με τις 

εναλλακτικές, φιλικές προς 

το περιβάλλον τεχνολογίες 

και να τους παροτρύνει να 

τις χρησιμοποιούν στην 

εργασία τους. 

https://www.myseminars.c

om.cy/en/seminar-

detail/15465/psiktika-

systimata-co2-rv44-Nees-

technologies 

 

Επίπεδο NFQ 5:  

Μεταδευτεροβάθμια 

Πιστοποιητικά και 

Διπλώματα 
 

https://www.myseminars.com.cy/en/seminar-detail/15465/psiktika-systimata-co2-rv44-Nees-technologies
https://www.myseminars.com.cy/en/seminar-detail/15465/psiktika-systimata-co2-rv44-Nees-technologies
https://www.myseminars.com.cy/en/seminar-detail/15465/psiktika-systimata-co2-rv44-Nees-technologies
https://www.myseminars.com.cy/en/seminar-detail/15465/psiktika-systimata-co2-rv44-Nees-technologies
https://www.myseminars.com.cy/en/seminar-detail/15465/psiktika-systimata-co2-rv44-Nees-technologies
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Γεωπληροφο

ρική και 

Γεωχωρικές 

Τεχνολογίες 
 

Τεχνολογικ

ό 

Πανεπιστήμ

ιο Κύπρου, 

Λεμεσός  

Αυτό το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα απευθύνεται σε 

αποφοίτους 

αναγνωρισμένων 

ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

(Πανεπιστήμια και 

Πολυτεχνεία) σε γνωστικά 

αντικείμενα που σχετίζονται 

με τη Γεωπληροφορική και 

τις εφαρμογές της, Στόχος 

του προγράμματος είναι να 

δώσει τη δυνατότητα στους 

αποφοίτους να εμβαθύνουν 

και να επεκτείνουν τις 

γνώσεις τους στον 

επιστημονικό τομέα της 

Γεωπληροφορικής και των 

Επίπεδο NFQ 7: ΠΤΥΧΙΟ 

MASTER’S  
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Γεοχωρικών Τεχνολογιών 

αιχμής, καθώς και στις 

πρακτικές εφαρμογές τους. 

https://www.cut.ac.cy/facul

ties/fet/ceg/programmes-

of-study/postgraduate/msc-

geoinformatics/?languageId

=100 

Διαχείριση, 

Τεχνολογία 

και Ποιότητα  
 

Ανοιχτό 

Πανεπιστήμ

ιο Κύπρου, 

Λευκωσία 

Στόχος αυτού του 

μεταπτυχιακού 

προγράμματος είναι να 

παρέχει εξειδικευμένες 

γνώσεις και πρακτικές 

στους τομείς της Διοίκησης, 

της Τεχνολογίας και της 

Ποιότητας. Επιπλέον, να 

δοθεί η ευκαιρία στους 

αποφοίτους να 

Επίπεδο NFQ 7: ΠΤΥΧΙΟ 

MASTER’S 

https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/ceg/programmes-of-study/postgraduate/msc-geoinformatics/?languageId=100
https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/ceg/programmes-of-study/postgraduate/msc-geoinformatics/?languageId=100
https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/ceg/programmes-of-study/postgraduate/msc-geoinformatics/?languageId=100
https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/ceg/programmes-of-study/postgraduate/msc-geoinformatics/?languageId=100
https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/ceg/programmes-of-study/postgraduate/msc-geoinformatics/?languageId=100
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Εθνική Πολιτική 

Σύμφωνα με της έκθεση ετοιμότητας αναφορικά με το Industry 4.0 για την Κύπρο η οποία εκπονήθηκε από την Deloitte που 

αναπτύσσει στρατηγική Industry 4.0 στην χώρα, οι εταιρείες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα παρακάτω: 

• Πελάτης – διασφάλιση μιας εμπειρίας όπου οι πελάτες αντιλαμβάνονται τον οργανισμό ως τον ψηφιακό τους συνεργάτη. 

• Στρατηγική – επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μεταμορφώνεται ή λειτουργεί για να αυξήσει το ανταγωνιστικό 

της πλεονέκτημα μέσω ψηφιακών πρωτοβουλιών. 

• Τεχνολογία – υποστηρίζει την επιτυχία της ψηφιακής στρατηγικής βοηθώντας στην επεξεργασία, αποθήκευση, ασφάλεια και 

ανταλλαγή δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών των πελατών. 

• Λειτουργίες – εκτέλεση και εξέλιξη διαδικασιών και εργασιών με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. 

εφαρμόσουν αυτές τις 

γνώσεις και δεξιότητες στο 

εργασιακό τους 

περιβάλλον. 

https://www.ouc.ac.cy/inde

x.php/en/studies/programs

/master/studies-degrees-

master-dtp 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/en/studies/programs/master/studies-degrees-master-dtp
https://www.ouc.ac.cy/index.php/en/studies/programs/master/studies-degrees-master-dtp
https://www.ouc.ac.cy/index.php/en/studies/programs/master/studies-degrees-master-dtp
https://www.ouc.ac.cy/index.php/en/studies/programs/master/studies-degrees-master-dtp
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• Πολιτισμός, Άνθρωποι, Οργανισμός – ορισμός και ανάπτυξη μιας οργανωτικής κουλτούρας με διαδικασίες διακυβέρνησης και 

ταλέντων για την υποστήριξη της προόδου κατά μήκος της καμπύλης ψηφιακής ωριμότητας. 

 

Όσον αφορά τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας, η βιομηχανία αναμένεται να συνδυάσει την προηγμένη τεχνολογία και τις 

ψηφιακές δεξιότητες με τις μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες για να εξασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας. Κατά 

συνέπεια, η επιτυχία μιας εταιρείας στην εφαρμογή των διαδικασιών Industry 4.0 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ενός 

εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες, τεχνικές γνώσεις και ήπιες δεξιότητες, δηλαδή ευελιξία, συνεχή 

μάθηση, διαπροσωπική επικοινωνία και δεξιότητες προληπτικής επίλυσης προβλημάτων. 

Ως εκ τούτου, η κυπριακή κυβέρνηση εισήγαγε μια νέα ολιστική και ολοκληρωμένη εθνική βιομηχανική στρατηγική (2017-2030), 

αποστολή της οποίας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που συμβάλλουν στη 

βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της κυπριακής βιομηχανίας. Κύριος στόχος της είναι η αύξηση της 

παραγωγικότητας, της καινοτομίας και των εξαγωγών του κλάδου και η συμβολή της στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας. 

Αυτή η στρατηγική έχει 5 στρατηγικούς πυλώνες: 

• Ψηφιοποίηση της Βιομηχανίας 

• Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ενίσχυση/αναβάθμιση υφιστάμενων δεξιοτήτων 

• Βελτίωση του βιομηχανικού / επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

• Ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση 

• Ενίσχυση της πρόσβασης στις αγορές. 
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Συνοπτική παρουσίαση Κύπρου:  
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να καταλήξουμε σε δύο συμπεράσματα: 

1. Οι κυπριακές εταιρείες δεν είναι ακόμη έτοιμες να στραφούν στο Industry 4.0 και στις συναφείς τεχνολογίες. Οι θέσεις εργασίας 

και οι απαιτούμενες δεξιότητες επικεντρώνονται περισσότερο στην πληροφορική, τη μηχανική υπολογιστών και τις συναφείς 

επιστήμες παρά στη ρομποτική, την τεχνολογία AR/VR, την προσθετική κατασκευή ή/και την ψηφιοποίηση του κλάδου. 

2. Οι κυπριακές εταιρείες μπορεί να αγνοούν το γεγονός ότι η νέα εποχή της διασύνδεσης και της ψηφιοποίησης έχει ήδη φτάσει 

και ενδέχεται να μην γνωρίζουν τα διάφορα οφέλη που προκύπτουν από τις τεχνολογίες Industry 4.0, όπως η βελτιωμένη 

παραγωγικότητα και ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, η καλύτερη αποδοτικότητα του εξοπλισμού, η ταχεία δημιουργία 

πρωτοτύπων, η  προσαρμογή και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων. 

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να αρχίσουν να μεταβαίνουν στην Industry 4.0 εάν δεν θέλουν να μείνουν πίσω στις εξελίξεις και να 

υπολείπονται των ανταγωνιστών τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 
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7. Αναζήτηση στον ιστό του ESCO για τα προγράμματα κατάρτισης 
σχετικά με την συντήρηση: ΛΙΤΗ παραγωγή, AR, VR και 
τρισδιάστατη εκτύπωση 

Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα που αφορούν τον τομέα κατάρτισης σχετικά με την συντήρηση σύμφωνα με την 

αναζήτηση στον ιστού του ESCO, στο πλαίσιο του έργου 1Point. 

 

Θέση 
εργασίας 

Κωδικός Περιγραφή Εναλλακτικός τίτλος 

Τεχνικός 
τρισδιάστατης 

εκτύπωσης 

3118.1 Οι τεχνικοί τρισδιάστατης εκτύπωσης βοηθούν στο 
σχεδιασμό και τον προγραμματισμό προϊόντων, από 
προσθετικά προϊόντα έως τρισδιάστατες μινιατούρες. 
Μπορούν επίσης να παρέχουν συντήρηση 
τρισδιάστατης εκτύπωσης, να ελέγχουν τρισδιάστατες 
αποδόσεις για πελάτες και να εκτελούν δοκιμές 
τρισδιάστατης εκτύπωσης. Οι τεχνικοί τρισδιάστατης 
εκτύπωσης μπορούν επίσης να επισκευάσουν, να 
συντηρήσουν και να καθαρίσουν τρισδιάστατους 
εκτυπωτές. 
 

Τεχνικός επιτόπου συντήρησης τρισδιάστατου 
εκτυπωτή 
Χειριστής τρισδιάστατου εκτυπωτή 
Τεχνικός πρωτοτύπων 
Επισκευαστής εκτυπωτών 
Τεχνικός τρισδιάστατης εκτύπωσης 
Επισκευαστής τρισδιάστατων εκτυπωτών 
Τεχνικός εκτυπωτών 
Τεχνικός συντήρησης εκτυπωτών 
Χειριστής τρισδιάστατων εκτυπωτών 
Επισκευαστής τρισδιάστατων εκτυπωτών Τεχνικός 
σέρβις 3D εκτύπωσης 
Επισκευαστής τρισδιάστατων εκτυπωτών 
Τεχνικός πρωτοτύπων τρισδιάστατης εκτύπωσης 
Επισκευαστής τρισδιάστατων εκτυπωτών  
τεχνικός εκτυπωτικής μηχανής 
τεχνικός σέρβις εκτύπωσης 
επισκευαστής εκτυπωτών 
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Σχεδιαστής 
ψηφιακών 

μέσων 

2166.8 Οι σχεδιαστές ψηφιακών μέσων δημιουργούν και 
επεξεργάζονται γραφικά, κινούμενα σχέδια, ήχο, 
κείμενο και βίντεο για να βοηθήσουν στη δημιουργία 
ολοκληρωμένων προϊόντων πολυμέσων. Μπορούν να 
εκτελούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Ιστό, 
τα κοινωνικά δίκτυα, την επαυξημένη πραγματικότητα 
και την εικονική πραγματικότητα, αλλά αποκλείουν την 
παραγωγή μουσικής χρησιμοποιώντας φυσικά όργανα 
και πολύπλοκα εργαλεία λογισμικού σύνθεσης ήχου. Οι 
σχεδιαστές ψηφιακών μέσων μπορούν να 
προγραμματίσουν και να κατασκευάσουν ιστότοπους, 
εφαρμογές για κινητά και άλλα προϊόντα πολυμέσων. 
 

προγραμματιστής ψηφιακών μέσων 
σχεδιαστής διαδραστικών μέσων 
σχεδιαστής νέων μέσων 
προγραμματιστής πολυμέσων 
σχεδιαστής ψηφιακών μέσων 
σχεδιαστής ψηφιακών πολυμέσων 
μηχανικός ψηφιακών μέσων 
 

3D animator 2166.3.1 Οι σχεδιαστές τρισδιάστατων κινούμενων σχεδίων (3D 
animators) ασχολούνται με κινούμενα τρισδιάστατα 
μοντέλα αντικειμένων, εικονικά περιβαλλόντα, 
διατάξεις, χαρακτήρες και τρισδιάστατους εικονικούς 
animated agents. 

σχεδιαστές τρισδιάστατων κινούμενων σχεδίων  
animator εικόνων που έχουν παραχθεί από Η/Υ 
σχεδιαστής 3D  
CGI animator 
Σχεδιαστής CGI  

3D modeller 2166.1 Οι σχεδιαστές 3D (3D modellers) σχεδιάζουν 
τρισδιάστατα μοντέλα αντικειμένων, εικονικών 
περιβαλλόντων, διατάξεων, και χαρακτήρων και  
τρισδιάστατους εικονικούς animated agents.  

Σχεδιαστές 3D 
3D texturing artist 
3D specialist 
3D developer 
3D artist 
Σχεδιαστής εικόνων που έχουν παραχθεί από Η/Υ 
CGI modeller 

Διευθυντής 
λιτής 
παραγωγής 

2421 Οι διευθυντές λιτής παραγωγής (lean managers) 
σχεδιάζουν και διαχειρίζονται λιτά προγράμματα σε 
διαφορετικές επιχειρησιακές μονάδες ενός οργανισμού. 
Διευθύνουν και συντονίζουν έργα συνεχών βελτιώσεων 
που στοχεύουν στην επίτευξη της παραγωγικής 
αποδοτικότητας, βελτιστοποιούν την παραγωγικότητα 
του εργατικού δυναμικού, δημιουργούν επιχειρηματική 
καινοτομία, πραγματοποιούν αλλαγές μετασχηματισμού 

Ειδικός λιτής παραγωγής 
 
Διευθυντής αριστείας διαδικασιών 
 
Διευθυντής αριστείας παραγωγής 
 
Διευθυντής συνεχούς βελτίωσης 
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που επηρεάζουν τις λειτουργίες και τις επιχειρηματικές 
διαδικασίες και αναφέρουν τα αποτελέσματα και την 
πρόοδο στη διοίκηση της εταιρείας. Συμβάλλουν στη 
δημιουργία μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης εντός 
της εταιρείας και είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και 
εκπαίδευση μιας ομάδας ειδικών λιτής παραγωγής. 
 

Διευθυντής επιχειρησιακής αριστείας 
 
Μηχανικός λιτής παραγωγής 
Συντονιστής λιτής παραγωγής 
lean coach 
διευθυντής έργου λιτής παραγωγής  
lean director 
kaizen manager 

Υπεύθυνος 
βιομηχανικής 
συντήρησης 

3115.1.6 Οι υπεύθυνοι βιομηχανικής συντήρησης οργανώνουν 
και επιβλέπουν τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες 
συντήρησης μηχανών, συστημάτων και εξοπλισμού. 
Διασφαλίζουν ότι οι επιθεωρήσεις γίνονται σύμφωνα με 
τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος, 
καθώς και με τις απαιτήσεις παραγωγικότητας και 
ποιότητας. 
 

υπεύθυνος μηχανολογικών ρυθμίσεων συντήρησης 
 
προϊστάμενος μηχανουργείου συντήρησης 
 
υπεύθυνος εργασιών συντήρησης 
 
υπεύθυνος συντήρησης και συναρμολόγησης 
 
ανώτερος μηχανικός συντήρησης 
 
επικεφαλής χειριστής συντήρησης 
 
επικεφαλής τμήματος εκμηχάνισης συντήρησης 
 
διευθυντής εκμηχάνισης και συναρμολόγησης 
συντήρησης 
 
υπεύθυνος μηχανολογικών ρυθμίσεων 
 
υπεύθυνος μηχανημάτων συντήρησης 
 
διευθυντής μηχανουργείου συντήρησης 
 
επικεφαλής ομάδας μηχανών συντήρησης 
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επόπτης εκμηχάνισης συντήρησης 
 
επικεφαλής ομάδας συντήρησης και συναρμολόγησης 
 
επικεφαλής ομάδας μηχανών συντήρησης και 
συντήρησης συναρμολόγησης 
 

Ειδικός 
προγνωστικής 
συντήρησης  

2152.1/ Οι ειδικοί προγνωστικής συντήρησης αναλύουν 
δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρες που 
βρίσκονται σε εργοστάσια, μηχανήματα, αυτοκίνητα, 
σιδηροδρόμους και άλλα για να παρακολουθούν τις 
συνθήκες λειτουργίας, προκειμένου να ενημερώνονται 
οι χρήστες και τελικά να κοινοποιείται η ανάγκη για 
συντήρηση. 
 

Μηχανικός προγνωστικής συντήρησης 
 
Ειδικός προγνωστικής συντήρησης 

Μηχανικός 
συντήρησης 
και 
επισκευών  

2141.7 Οι μηχανικοί συντήρησης και επισκευών 
επικεντρώνονται στη βελτιστοποίηση του εξοπλισμού, 
των διαδικασιών, των μηχανημάτων και της υποδομής. 
Εξασφαλίζουν τη μέγιστη διαθεσιμότητά τους με 
ελάχιστο κόστος. 

μηχανικός μηχανών 
Μηχανολόγος μηχανικός 
μηχανικός παραγωγής 
μηχανικός επισκευών εγκαταστάσεων 
επιθεωρητής εγκαταστάσεων 
μηχανικός κατασκευής 
επισκευαστής μηχανικός 
Μηχανικός Συντήρησης 
μηχανικός συστημάτων κατασκευής 
επιθεωρητής συντήρησης και επισκευών 
διευθυντής συντήρησης και επισκευών 
μηχανικός εξοπλισμού 
μηχανικός συντήρησης εγκαταστάσεων 
μηχανολόγος διευθυντής  
μηχανικός εργοστασίου 
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Μηχανικός 
βιομηχανικού 
εξοπλισμού  

7233.7 Οι μηχανικοί βιομηχανικού εξοπλισμού εργάζονται με 
νέα μηχανήματα αλλά και εξοπλισμό που βρίσκεται ήδη 
σε λειτουργία. Κάνουν τις ρυθμίσεις για συγκεκριμένες 
εφαρμογές και κατασκευάζουν αξεσουάρ, όταν 
απαιτείται, εκτελούν εργασίες συντήρησης και 
επισκευής καθώς και διαγνωστικά τεστ για να 
εντοπίσουν σφάλματα σε συστήματα ή εξαρτήματα που 
χρειάζονται αντικατάσταση. 
 

μηχανολόγος εγκαταστάτης 
επισκευαστής βιομηχανικών μηχανημάτων 
ηλεκτρονικός εγκαταστάτης 
επιθεωρητής βιομηχανικού εξοπλισμού 
μηχανικός εγκαταστάτης 
μηχανολόγος μηχανικός εγκατάστατης 
επιθεωρητής βιομηχανικού εξοπλισμού 
επισκευαστής βιομηχανικού εξοπλισμού 
 
μηχανικός συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού 
 
ηλεκτρολόγος μηχανικός εγκαταστάτης 
εγκαταστάτης βιομηχανικού εξοπλισμού 
μηχανικός βιομηχανικού εξοπλισμού 
 
μηχανικός συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού 
 
εγκαταστάτης βιομηχανικών μηχανημάτων 
 

    

ESCO V1.1: Διαβούλευση για την προ-έκδοση  15.12.2020 
Έγγραφο Excell  → Λιτή Παραγωγή (μόνον τύπος Γνώσης και όχι τύπος Δεξιότητας): 
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Συμπέρασμα 

  
 

 Για να διασφαλιστεί η συνάφεια με το προφίλ ECVET και η τέλεια αντιστοιχία με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας στόχου, 

διεξήχθη μια αρχική φάση έρευνας. Αναλύσαμε σε μεγαλύτερο βάθος τις τρέχουσες μαθησιακές ανάγκες και το χάσμα ψηφιακών 

δεξιοτήτων των επαγγελματιών συντήρησης, των ασκουμένων και των σπουδαστών ΕΕΚ σε εθνικό επίπεδο. Η κοινοπραξία διεξήγαγε 

μια συγκριτική ανάλυση σχετικά με τις εκπαιδεύσεις συντήρησης που προσφέρονται σε κάθε χώρα εταίρο και ήλεγξε τα υπάρχοντα 

προγράμματα σπουδών. Έχουμε πλέον μια γενική εικόνα των υφιστάμενων μαθημάτων και μια λίστα με τα εθνικά προσόντα που 

μπορεί να σχετίζονται με το προφίλ ECVET. 

Ως γενικό συμπέρασμα, διαπιστώνουμε ότι στον τομέα της Συντήρησης υπάρχουν ελλείψεις σε ψηφιακές δεξιότητες ειδικά στους 

εργαζόμενους μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας, και φυσικά σε επίπεδο γνώσεων στους τομείς της AR, VR, τρισδιάστατης 

εκτύπωσης, λιτής παραγωγής και συντήρησης. Οι δύο πρώτες είναι νέες αναδυόμενες τεχνολογίες και πολύ σημαντικά εργαλεία του 

Industry 4.0, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταχύτερη ενίσχυση του επιπέδου γνώσης στον τομέα της Συντήρησης και 

αναπτύσσονται συνεχώς σε όλο και περισσότερες χώρες της ΕΕ, βιομηχανικές εταιρείες, σχολικές εγκαταστάσεις και κέντρα 

κατάρτισης. 

 
 


