
 

 

 

 

 

 

Ανάγκη κατάρτισης: 

 

H Επιμόρφωση και Πιστοποίηση 

των Επαγγελματικών Προσόντων 

των Μηχανολόγων και Τεχνικών 

Εγκαταστάσεων Κεντρικών Θερ-

μάνσεων, θα βελτιώσει την ποιό-

τητα και την ασφαλή και οικονομι-

κή λειτουργία των Εγκαταστάσε-

ων Κεντρικών Θερμάνσεων. 

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης περι-

γράφει όλα όσα αφορούν τις Ε-

γκαταστάσεις Κεντρικών Θερμάν-

σεων, όπως αυτά περιγράφονται 

στο Πρότυπο της ΑνΑΔ, 

 

«Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων Επίπεδο ΣΕΠ/CYQF/EQF4(ΠΑΛΑΙΟ 2)» 

  

Το πρόγραμμα θα καταρτίσει και θα προετοιμάσει τους Συμμετέχοντες, σ’ όλα τα θέματα 

του Προτύπου, έτσι που οι συμμετέχοντες να μπορούν να εγκατασταίνουν σωστά, οικονομι-

κά και με ασφάλεια συστήματα κεντρικών θερμάνσεων και επίσης να προετοιμαστούν σω-

στά για να μπορέσουν να επιτύχουν στην Εξέταση / Αξιολόγηση τους, προκειμένου να πιστο-

ποιηθούν ως Τεχνικοί Συστημάτων Κεντρικών Θερμάνσεων.  

 

Η Πιστοποίηση που προσφέρεται από την ΑνΑΔ, περιλαμβάνει  όλους τους Τομείς των Συ-

στημάτων Κεντρικών Θερμάνσεων. Καλύπτει όλα τα Συστήματα Θέρμανσης, τα Σχέδια και 

Διαγράμματα των Συστημάτων Θερμάνσεων, όλους τους τύπους Παραγωγής Θερμότητας  

- Λεβήτων Πετρελαίου, Υγραερίου, Στερεών Καυσίμων, Ηλεκτρικών και Αντλιών Θερμότητος 

- HeatPumps.  

 

Επίσης περιλαμβάνει τις Εγκαταστάσεις Παροχής Υγρών και Αερίων Καυσίμων – δηλαδή 

του πετρελαίου και του υγραερίου, μ’ όλα τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα. Στη 

περίπτωση της Εγκατάστασης Παροχής Υγραερίου αυτή περιγράφεται και σύμφωνα με 

τον υφιστάμενο Κώδικα Πρακτικής για το Υγραέριο.  

  

Σημείωση: Η Εξέταση /Αξιολόγηση όσων συμμετεχόντων επιθυμούν την Πιστοποίηση τους, 

θα γίνει σε Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ, Κέντρον Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων 

(ΚΑΕΠ) 

της επιλογής τους, όποτε αυτοί αποφασίσουν και είναι ξεχωριστή διαδικασία και δεν περι-

λαμβάνεται στο παρόν πρόγραμμα κατάρτισης. 

 

Προς ποιους απευθύνεται: Τεχνικούς, Μηχανολόγους Συστημάτων Κεντρικών Θερμάνσεων 

κι άλλων ατόμων σχετικών ειδικοτήτων, που ενδιαφέρονται να προετοιμασθούν για Πιστο-

ποίηση των Επαγγελματικών τους Προσόντων, στα Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων, 

(εφ΄όσον διαθέτουν την απαραίτητη Πρακτική Εμπειρία).  

 

Διάρκεια Κατάρτισης:  60 ώρες 

 

Χώρος Διεξαγωγής:  Λευκωσία    

Κεντρικά Γραφεία G.S. ‘Europractices Ltd, 

Προδρόμου και Ρόδου Γωνία 51,  

2063 Στρόβολος, Λευκωσία. 

 

 

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ   

ΣΕΠ/CYQF/EQF4(ΠΑΛΑΙΟ 2)» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 

05/11/2018 —14/01/2019 

ΜΕΡΕΣ  

κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ  & ΠΕΜΠΤΗ  

Ώρες: 17:30-21:10 

Για πληροφορίες και δηλώσεις 

συμμετοχής: 

Ιστοσελίδα: 

www.gseuropractices.com 

Τηλέφωνο: 22 353220  

  99 520097 

Email:  

seminars@europractices.com 

Για να εγγραφείτε μέσω διαδι-

κτύου κάντε κλικ εδώ! 

Κόστος Συμμετοχής: 

€204 + €175.56 ΦΠΑ* =  

€379.56 

Το Φ.Π.Α υπολογίζεται με 

βάση το αρχικό κόστος του 

σεμιναρίου (το οποίο 

ανέρχεται στα €924/

άτομο) καθώς δεν 

επιχορηγείται από την 

ΑνΑΔ. Σημειώνεται ότι το 

ΦΠΑ θα σας επιστραφεί  

από το Τμήμα Φορολογίας.  

Το ύψος του ποσού που 

επιχορηγείται από την ΑνΑΔ 

ανέρχεται στα €720. 

Για μη δικαιούχους 

επιχορηγησης της ΑνΑΔ το 

κόστος  ανέρχεται στα  

€350 + ΦΠΑ 

 

http://www.gseuropractices.com
mailto:seminars@europractices.com
https://goo.gl/4ixf3a


Περιεχόμενο Προγράμματος: 

 Εισαγωγή Προγράμματος. Περιγραφή Συστημάτων Εγκαταστάσεων Κεντρικών Θερ-

μάνσεων - Κατάταξη Συστημάτων – Πλεονεκτήματα –Μειονεκτήματα, – Μονοσωλήνι-

α & Δισωλήνια, Δαπέδου και Επίτοιχα. Λειτουργία γενικά. Ιδανικό Σύστημα Θέρμανσης 

Οικονομίας και Άνεσης. 

 ΣΚΘ1*- Ανάγνωση και κατανόηση σχεδιαγραμμάτων, κατασκευαστικών και λειτουργι-

κών σχεδίων και καταλόγων μηχανημάτων για τις εγκαταστάσεις συστημάτων κεντρι-

κών θερμάνσεων.Ανάγνωση και αναγνώριση συμβόλων μηχανημάτων και εξαρτημά-

των, Αναγνώριση και μετατροπή μονάδων μέτρησης. 

  ΣΚΘ2- Αναγνώριση και κατανόηση της χρήσης και λειτουργίας μηχανημάτων, οργά-

νων και εξαρτημάτων στα συστήματα    κεντρικών θερμάνσεων. Μηχανήματα και ε-

ξαρτήματα -Λέβητες, Καυστήρες, Αντλίες κυκλοφορίας νερού κλπ. 

 ΣΚΘ3-Αναγνώριση, επιλογή και εγκατάσταση σωλήνων και εξαρτημάτων που χρησιμο-

ποιούνται στις εγκαταστάσεις συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων. 

 ΣΚΘ4 - Εγκατάσταση συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νε-

ρού με χρήση υγρών καυσίμων.  

 ΣΚΘ8 - Εγκαταστάσεις υγρών και αέριων καυσίμων. 

 ΣΚΘ9-  Διάγνωση βλαβών και επιδιόρθωση/συντήρηση συστημάτων κεντρικών θερ-

μάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση υγρών καυσίμων. 

 ΣΚΘ5 - Εγκατάσταση συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και  παραγωγής ζεστού νε-

ρού με χρήση στερεών καυσίμων. 

 

Σελ. 2 



 ΣΚΘ10 - Διάγνωση βλαβών και επιδιόρθωση/συντήρηση συστημάτων κεντρικών θερμάν-

σεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση στερεών καυσίμων. 

 ΣΚΘ6 - Εγκατάσταση συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού 

με χρήση ηλεκτρικών λεβήτων/αντλιών θερμότητας. 

 ΣΚΘ11- Διάγνωση βλαβών και επιδιόρθωση/συντήρηση συστημάτων κεντρικών θερμάν-

σεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ηλεκτρικών λεβήτων/αντλιών θερμότητας. 

 ΣΚΘ7 -Εγκατάσταση συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού 

με χρήση γκαζιού. 

 ΣΚΘ12 - Διάγνωση βλαβών και επιδιόρθωση/συντήρηση συστημάτων κεντρικών θερμάν-

σεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση γκαζιού. 

 ΣΚΘ18 - Εργασιακό περιβάλλον και οργάνωση εργασίας-Εργασιακό περιβάλλον. Οργάνω-

ση εργασίας. Εκτέλεση εργασιών βάσει προγράμματος και τήρηση ημερολογίου εργα-

σιών. 

 ΣΚΘ19 -Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας- Τήρηση πολιτικής ασφάλειας και υγείας 

στην εργασία, νομοθεσίας και εσωτερικών κανονισμών εργοταξίου. Ενέργειες σε περιπτώ-

σεις ατυχημάτων και έκτακτων καταστάσεων. Ασφαλής χρήση σταθερών και κινητών 

ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας και φορητών σκαλών. Αναγνώριση πιθανών κινδύνων 

στο χώρο εργασίας, εκτίμηση κινδύνων και λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέ-

τρων. 

 ΣΚΘ20 - Προστασία του περιβάλλοντος- Έλεγχοι για διαρροές. Φιλικός προς το περιβάλ-

λον χειρισμός του συστήματος και του θερμικού μέσου. Συλλογή, διαχωρισμός και διαχεί-

ριση αποβλήτων. 

 Γενική συζήτηση και επανάληψη των θεμάτων του προγράμματος. 

 Επεξήγηση διαδικασίας Αξιολόγησης / Πιστοποίησης. 

 Υποβολή αίτησης στο ΚΑΕΠ, Τρόπος και Μεθοδολογία Αξιολόγησης. 

 Αξιολόγηση γενικά του προγράμματος και του εκπαιδευτή, από τους συμμετέχοντες.                                                                                                                                         

ΣΚΘ1*-Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων - Τομέας 1. 

Σελ. 3 

 

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων. 

Δηλώστε Συμμετοχή Τώρα!!! 

https://goo.gl/4ixf3a


Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής  

επικοινωνείστε μαζί μας! 

Ιστοσελίδα: www.gseuropractices.com 

Τηλ.: 22 353220  ή 

 με τον εκπαιδευτή του προγράμματος  κον Μιχάλη Χατζηγιάννη στο 99 520097  

Φαξ: 22 356918 

Email: seminars@europractices.com 

Διεύθυνση:  Προδρόμου και Ρόδου Γωνία 51, 2063– Στρόβολος, Λευκωσία 

Βρείτε το χάρτη πλοήγησης εδώ! 

Facebook: https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/ 

Twitter: https://twitter.com/europractices 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέσω διαδικτύου κάντε κλικ εδώ! 

Ο Εκπαιδευτής: 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τελείωσε το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο στην ειδικότητα του Μηχανολόγου. 

Αφού εργάστηκε σε εταιρείες σαν Υπεύθυνος Παραγωγής, στο τέλος του 1980 διορίστηκε στο Κέντρο Παρα-

γωγικότητας στη θέση του Εκπαιδευτή Συγκολλήσεων μέχρι και το 2014, όπου τελείωσε την θητεία του στην 

θέση του Ανώτερου Εκπαιδευτή. 

Παράλληλα ανέπτυξε κι άλλες σχετικές ειδικότητες και εργαστήρια κατάρτισης όπως Εγκαταστάσεις Υγραερί-

ου, Υδραυλικών και Κεντρικών Θερμάνσεων. Επίσης διδάσκει Μηχανολογικό Σχέδιο & Αναπτύγματα Μεταλλι-

κών Κατασκευών.  

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Κέντρο Παραγωγικότητας παρακολούθησε σωρεία εκπαιδευτικών προ-

γραμμάτων Κατάρτισης και Πιστοποίησης στη Κύπρο και το εξωτερικό. 

Είναι εγκεκριμένος Επιθεωρητής Συγκολλήσεων και εγκεκριμένος εκπαιδευτής κατάρτισης από την Αρχή Ανά-

πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με πολύχρονη πείρα στην παρουσίαση Επαγγελματικών Προγραμμάτων Κα-

τάρτισης στους ποιο πάνω τομείς. 

Επίσης είναι Εγκεκριμένος Αξιολογητής της ΑνΑΔ, στα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων των Κεντρικών 

Θερμάνσεων, Υδραυλικών, Μεταλλικών Κατασκευών και Συγκολλήσεων.  

http://www.gseuropractices.com
mailto:seminars@europractices.com
https://gseuropractices.com/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/
https://twitter.com/europractices
https://goo.gl/4ixf3a

