
 

Τίτλος Μαθήματος Οργάνωση, Λειτουργία & Ασφάλεια Συνεργείου 

Κωδικός 
Μαθήματος 

AUT 0103 

Τύπος Μαθήματος Υποχρεωτικό, Θεωρητικό / Εργαστηριακό  

Επίπεδο Επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

Έτος / Εξάμηνο 
Φοίτησης 

1o Έτος, Α΄ Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα  

ECTS 3 Διαλέξεις / 
Εβδομάδα 

2 Εργαστήρια / 
Εβδομάδα 

1 

Στόχος Μαθήματος Βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι 

σπουδαστές/τριες τις βασικές αρχές Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ασφάλειας 

στο συνεργείο οχημάτων και να γνωρίσουν τη νομοθεσία η οποία διέπει την 

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.    

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Στο τέλος των μαθημάτων, οι σπουδαστές/τριες θα είναι σε θέση να: 

 Γνωρίζουν και εφαρμόζουν βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας 
του συνεργείου οχημάτων 

 Κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης του χώρου 
εργασίας, εξοπλισμού και εργαζομένων σε συνεργείο οχημάτων 

 Τηρούν τους κανονισμούς για την ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία. 

 Γνωρίζουν τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή για την 
διεκπεραίωση εργασιών εντός του προβλεπόμενου χρόνου 

 Τηρούν τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. 

Προαπαιτούμενα Δεν ισχύει Συναπαιτούμενα Δεν ισχύει 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Θεωρία: 

Βασική διάταξη χώρου και εξοπλισμού, φιλοσοφία και τρόπος λειτουργίας 
συνεργείου. 
 
Προϋποθέσεις για ασφαλή εγκατάσταση και χρήση του εξοπλισμού στο 
συνεργείο. 
 



 
Ατομικά μέσα προστασίας.  
 
Κίνδυνοι κατά την ανύψωση αντικειμένων μεγάλου βάρους. Κίνδυνοι κατά τη 
μεταφορά αντικειμένων μεγάλου βάρους. 
 
Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα. Ενέργειες κατά την πυρκαγιά. 
 
Κίνδυνοι από χημικές ουσίες. 
 
Νομοθεσία (ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος – Βασικές 
πρόνοιες)  
 
Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.  
 
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την προστασία και την 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 
 
Κίνδυνοι κατά την ενασχόληση με ηλεκτρολογικές εργασίες.   
 
Συνθήκες εργασίας και ατομική υγιεινή. Επαγγελματικές ασθένειες.   
 
Εργασίες σύμφωνα με πρότυπα κατασκευαστή.  
 
Βασικά Δελτία Αναφοράς Συνεργείου. Key Performance Indicators (KPIs) 
 
 

Εργαστήριο: 

Ασκήσεις προβλημάτων διάταξης χώρου και εξοπλισμού στο εργαστήριο 
(σε αρχιτεκτονικό σχέδιο κάτοψης εργαστηρίου) 
 
Ασκήσεις ασφαλούς χρήσης όλου του εξοπλισμού του εργαστηρίου.  
 
Ασκήσεις προβλημάτων εφαρμογής ατομικών μέσων προστασίας. 
 
Ασκήσεις αντιμετώπισης προβλημάτων εφαρμογής κατά την ανύψωση και 
μεταφορά αντικειμένων μεγάλου βάρους. 
 
Ασκήσεις αντιμετώπισης προβλημάτων από ηλεκτρικό ρεύμα. 
 
Ασκήσεις αντιμετώπισης προβλημάτων εφαρμογής στις πυρκαγιές. 
 
Ασκήσεις αντιμετώπισης προβλημάτων εφαρμογής κατά την ενασχόληση με 
ηλεκτρολογικές εργασίες. 
 
Ασκήσεις αντιμετώπισης προβλημάτων εφαρμογής στις Επαγγελματικές 
ασθένειες. 
 



 
Ασκήσεις αντιμετώπισης προβλημάτων εφαρμογής στις Πρώτες Βοήθειες. 
 
Ασκήσεις αντιμετώπισης προβλημάτων λειτουργίας συνεργείου 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διαλέξεις με χρήση Πολυμέσων, Συζητήσεις, Περιπτωσιακές Μελέτες και 
ασκήσεις στο εργαστήριο 
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Αξιολόγηση Συμμετοχή στο Μάθημα 10% 

Συνεχής Αξιολόγηση (Εκπόνηση εργασιών στο σπίτι) 20% 

Ενδιάμεση Εξέταση 30% 
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Τελική Εξέταση 40% 
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