Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος

σπουδών/προσόν 1

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
2. Μεταφρασμένος

τίτλος 2

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K:

POWER ENGINES WINDING TECHNICIAN
3. Προφίλ

ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να:
ΓΝΩΣΕΙΣ
 Παρουσιάζει ένα τεχνικό (μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό) σχέδιο.
 Κατέχει τη λειτουργία των εργαλείων (χειροκίνητα και ηλεκτρικά).
 Αναπαράγει στην πράξη τους βασικούς νόμους του ηλεκτρισμού.
 Αναγνωρίζει τα μέρη και τη λειτουργία ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων και συνδεσμολογιών.
 Διαχωρίζει τα ηλεκτρολογικά υλικά συσχετίζοντας τα ανάλογα με τις ιδιότητές και τη χρήση τους.
 Διατυπώνει τη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών και των μετασχηματιστών.
 Περιγράφει τη δομή και τα στοιχεία ενός απλού συστήματος ελέγχου (αυτοματισμού).
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 Σχεδιάζει μία εγκατάσταση (σε μονογραμμικό και πολυγραμμικό) ή ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
 Χειρίζεται ένα απλό σύστημα ελέγχου (αυτοματισμού).
 Κατασκευάζει μία περιέλιξη ενός μονοφασικού ή τριφασικού κινητήρα ή μετασχηματιστή.
 Μετράει με ακρίβεια και ακολουθώντας την κατάλληλη μεθοδολογία, μεγέθη απαραίτητα για την εργασία του (τάση, ένταση,
αντίσταση, αντίσταση μόνωσης, ισχύος, χωρητικότητα κλπ.) χρησιμοποιώντας όργανα τεχνικών μετρήσεων( παχύμετρα, μικρόμετρα,
πολύμετρα, megger κλπ.).
 Επισκευάζει τις πιθανές βλάβες σε έναν ηλεκτρικό κινητήρα ή μετασχηματιστή φροντίζοντας για την ασφαλή επαναλειτουργία του.
 Επιλύει απλά προβλήματα αυτοματισμού σε ηλεκτρικούς κινητήρες.
 Εντοπίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών.
 Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε εργασία και τα χρησιμοποιεί ορθά και με ασφάλεια.
 Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων.
 Υπολογίζει το κόστος των υλικών και της εργασίας που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μία φάση ή το σύνολο μίας εργασίας.
 Χρησιμοποιεί προγράμματα Η/Υ για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, τεχνικού φακέλου, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.).
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής που διέπουν την εργασία του καθώς και τη νομοθεσία και τις βασικές αρχές της
προστασίας του περιβάλλοντος.
 Εργάζεται ως υπάλληλος μικρής ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη
συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.
 Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
 Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.
4. Φάσμα

επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3

Ο/Η διπλωµατούχος Ι.Ε.Κ. αυτής της ειδικότητας µπορεί να απασχοληθεί σε βιοµηχανίες μεταλλευτικές, µεταλλουργικές, τροφίµων ή
ποτών, πλαστικών υλών, χρωµάτων, χαρτιού, κλωστοϋφαντουργίας, καυσίµων, σε τσιµεντοβιοµηχανίες, ναυπηγεία κλπ., καθώς και σε
εταιρείες κατασκευαστικές, εµπορικές ή παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προµηθεύουν, κατασκευάζουν, εγκαθιστούν ή συντηρούν
εγκαταστάσεις κίνησης, έλξης κλπ.
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 /
Α΄ / 5-3-2001), ως ισχύει.
1

Στη γλώσσα του πρωτοτύπου. | 2 Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ. | 3 Εφόσον ισχύει.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. Το Πρότυπο του βασίζεται στην Απόφαση
(ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα
επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ. © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2019 | europass.cedefop.europa.eu
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5. Επίσημη

βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος

Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος

Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του
τίτλου σπουδών/προσόντος

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών

1

Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1
Ναι

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας
α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και
απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης
β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων
πιστοποίησης (κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10)
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων
πιστοποίησης (επιτυχών / αποτυχών)
Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1
Όχι

Νομική βάση
Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

6. Επίσημα

αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ..
Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί στο πιστοποιητικό : 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά
τον ν.4186/2013)
7. Πρόσθετες

πληροφορίες

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1
Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ ή ισότιμο τίτλο σπουδών
(Επίπεδο 3 ΕΠΠ/EQF)
Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο
σπουδών (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)
Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας:
Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρικές μ ηχανές, Αυτοµατισµοί, Ασφάλεια εργασίας - Υγιεινή & πυροπροστασία, Μηχανουργικές εφαρµογές,
Τυλίγµατα ηλεκτρικών μηχανών, Σχέδιο, Ηλεκτρονικά ισχύος, Οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr
Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr
http://europass.eoppep.gr
https://www.eoppep.gr/

