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EUROPASS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ                     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EL) (1) 
 

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητα Μεταγυμνασιακού Ι.Ε.Κ.: 

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 
(1)  Στη γλώσσα του πρωτοτύπου. 

 
2. ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EN) (1)

 

Certificate of Vocational Training Specialty of I.E.K. after compulsory education: 

CARPENTER 

Η παρούσα µετάφραση δεν έχει νοµική ισχύ. 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες  
Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας: 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Αναγνωρίζει τα βασικά είδη ξύλου, τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και περιγράφει τις φυσικές ιδιότητές τους. 

 Απαριθμεί τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα που προκύπτουν από την επεξεργασία του ξύλου. 

 Αναγνωρίζει τα εργαλεία και τα μηχανήματα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του ξύλου και αναφέρει τη 
χρήση τους και τον τρόπο λειτουργίας τους.  

 Περιγράφει τις μεθόδους κατασκευής επίπλων και διάφορων ξύλινων κατασκευών. 

 Αναγνωρίζει τα βασικά μαθηματικά και τα μετρικά μεγέθη, τα οποία είναι απαραίτητα για τους υπολογισμούς 
επιφανειών, όγκων, βάρους και άλλων μέτρων σε σχέση με τις ξυλουργικές εργασίες.  

 Απαριθμεί τα όργανα και τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο και περιγράφει τα στάδια 
της υπό κλίμακας σχεδίασης των κατασκευαστικών σχεδίων και των σχεδίων των επίπλων. 

 Αναγνωρίζει μηχανολογικά, αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά σχέδια. 

 Κατονομάζει την ορολογία σε σχέση με την ειδικότητά του. 

 Κατονομάζει τα μέτρα ασφάλειας στον χώρο εργασίας. 

 Απαριθμεί τα εργαλεία και τα προγράμματα του Η/Υ που έχουν σχέση με τον σχεδιασμό, την επεξεργασία κειμένου 
κ.ά. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Χειρίζεται με ακρίβεια και ασφάλεια τα εργαλεία και μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου. 

 Συντηρεί τα εργαλεία και τα μηχανήματα της ειδικότητάς του συμβουλευόμενος τα εγχειρίδιά τους. 

 Υπολογίζει και παραγγέλλει τις πρώτες ύλες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για μια ξυλοκατασκευή.  

 Επεξεργάζεται με ευχέρεια και ασφάλεια το ξύλο και εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες τεχνικές συνδεσμολογίας του 
ξύλου προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο μιας ξυλοκατασκευής. 

 Ερμηνεύει και ακολουθεί με ακρίβεια κατασκευαστικά σχέδια επίπλων και ξυλοκατασκευών.  

 Κατατάσσει τις εργασίες που απαιτούνται για μια κατασκευή με την κατάλληλη προτεραιότητα και επιβλέπει όλα τα 
στάδια μέχρι την παράδοσή της. 

 Λύνει προβλήματα ειδικών θεμάτων, όπως προετοιμασίες, αλλαγές λόγω τεχνικών προβλημάτων, συνδεσμολογίες, 
κολλήματα, αλφαδιάσματα, συναρμολογήσεις, τοποθετήσεις κ.ά. κατά τη διάρκεια του έργου. 

 Πραγματοποιεί προμετρήσεις, μετρήσεις και επιμετρήσεις του ανατιθέμενου έργου στους χώρους τελικής 
τοποθέτησης για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου. 

 Συντάσσει ένα βασικό κοστολόγιο για τις κατασκευές των ξύλινων αντικειμένων και επίπλων.  
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Aκολουθεί τις οδηγίες του υπευθύνου, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και τηρεί το χρονοδιάγραμμα που 
έχει ορισθεί. 

 Αναλαμβάνει αυτόνομα ξυλοκατασκευές και κατασκευή επίπλων και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του έργου 
και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν ορισθεί. 

 Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων για την κατασκευή σύνθετων έργων, όπως σχεδιαστές, εργολάβους 
οικοδομών, αρχιτέκτονες, διακοσμητές κ.ά. 

(*) Επεξηγηµατικό σηµείωµα-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 

 

 

 
 

 

Ελλάδα 

file:///C:/Users/s.doulami/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7CBUC4A5/europass.cedefop.europa.eu


2 

 

4. ΦΑΣΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ο/Η ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
(1)

 

Ο κάτοχος πιστοποιητικού αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε επιπλοποιεία, ξυλουργικά εργαστήρια ή σε 
άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. 

            (1) Εφόσον ισχύει. 
 

5. ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Επωνυμία και ιδιότητα του φορέα που εκδίδει το 
πιστοποιητικό 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων  
& Επαγγελματικού Προσανατολισμού) 
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία. 
 

Επωνυμία και ιδιότητα της κρατικής/ περιφερειακής/ 
κλαδικής αρχής που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή 
αναγνώριση του πιστοποιητικού 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων  
& Επαγγελματικού Προσανατολισμού) 
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία. 

 

Επίπεδο (εθνικό ή διεθνές) του τίτλου σπουδών 

 
Επίπεδο 3 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 

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 
(κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10) 
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
(επιτυχών / αποτυχών) 

Πρόσβαση σε επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης 
Δεν προβλέπεται 

∆ιεθνείς συµφωνίες 
ΟΧΙ 

Νοµική βάση 

Νόµος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 

6. ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟHΤΙΚΟΥ 

Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης / κατάρτισης που οδηγεί 
στην απόκτηση του πιστοποιητικού 

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων 
Ι.Ε.Κ. 

 Έως 2 εξάµηνα  

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες 

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου σπουδών (Επίπεδο 2 ΕΠΠ/EQF) 
 

∆ιδασκόµενα µαθήµατα: Τεχνικό σχέδιο, Ελεύθερο σχέδιο, Διακοσμητικό σχέδιο, Τεχνολογία ξύλου και γνώσεις υλικών, 
Ρυθμολογία επίπλου, Ξύλινες κατασκευές, Επιπλοποιία, Μετρήσεις υπολογισμοί ξύλινων κατασκευών, Χρωματολογία – 
Επεξεργασία επιφανειών, Μαθητεία, Ασφάλεια εργαζομένου, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ. 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

 www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr 

 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικό Κέντρο Europass  

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000  

europass@eoppep.gr 

http://europass.eoppep.gr  http://eoppep.gr 

 
 

file:///C:/Users/s.doulami/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QLSSB0W6/www.nqf.gov.gr
http://proson.eoppep.gr/
mailto:europass@eoppep.gr
http://europass.eoppep.gr/
http://www.eoppep.gr/

