
Κλικ για προσθήκη κειμένου

Μηχανικός 

αυτοκινήτων-

μηχανών.



Μηχανικός αυτοκινήτων 

 Η δουλειά του.

 Ένας μηχανικός 

αυτοκινήτων κυρίως 

ασχολείται με τις 

βλάβες του 

αυτοκίνητου, 

επιδιορθώνει, 

συντηρεί, ακόμα και 

βελτιώνει.

Έτσι ώστε το 

μηχανοκίνητο να έχει 

το μεγαλύτερο της 

απόδοσής του. Και 

είναι ο μόνος που 

εμπιστεύεται κάθε 

ιδιοκτήτης για τυχόν 

βλάβες κλπ.



Μηχανικός αυτοκινήτων



Τα προσόντα που χρειάζεται 

για να πετύχει κάποιος σε 

αυτό το τομέα.

 Τα προσόντα που χρειάζεται για να

πετύχει κάποιος σε αυτό το κλάδο, είναι

καταρχάς η τεράστια θέληση για αυτό

που κάνει και αρκετή υπομονή, γιατί στη

πορεία θα συναντήσει πολλές δυσκολίες

αλλά και εμπόδια. Ακόμη χρειάζεται λίγο

φαντασία για να ξεχωρίσεις με το δικό

σου τρόπο και να πετύχεις μέσα από

αυτό.



Οι σπουδές που χρειάζεται.
 Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια

(ΕΠΑ.Λ., Εν.Ε.Ε.Γυ.Λ) στην ειδικότητα Οχημάτων,

όπου η διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια

(Εν.Ε.Ε.Γυ.Λ. 4 χρόνια) και το επίπεδο σπουδών 3.

Στους αποφοίτους χορηγείται απολυτήριο

Επαγγελματικού Λυκείου, που είναι ισότιμο με το

απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την

πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και

για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο και

ιδιωτικό τομέα.



Οι σπουδές που χρειάζεται. 

 Σπουδές, επιπέδου 3+ προσφέρονται σε 

δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, στην ειδικότητα 

Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων, όπου η 

διάρκεια φοίτησης κυμαίνεται από 2 έως 

4 εξάμηνα, καθώς και στις 

Επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ 



Οι σπουδές που χρειάζεται.



Ποιά είναι τα καθήκοντά του.

 Διάγνωση βλαβών

 εξέταση του προβλήματος που παρουσιάζει το 
όχημα, 

 Απόφαση για τον τρόπο επισκευής, 

 Έλεγχος του βαθμού φθοράς και 
λειτουργικότητας των τμημάτων του οχήματος 
με σκοπό την επισκευή, 

 Επισκευές και αλλαγές διαφόρων τμημάτων 
του οχήματος, εξαρτημάτων κλπ.(μηχανών, 
αναρτήσεων, εξατμίσεων, φρένων, 
συσσωρευτών, κλπ.). 



Ποιά είναι τα καθήκοντά του. 

 Ακόμη, 

 Εργασίες ρύθμισης στα μηχανικά και υδραυλικά 
μέρη του οχήματος, 

 Κατασκευή διαφόρων μερών του οχήματος ή 
επιδιόρθωσή τους, συναρμολόγηση τμημάτων 
εξαρτημάτων αυτοκίνητου, συστηματική 
συντήρηση οχημάτων

 Επισκευές στην προθεσμία των εγγυήσεων και 
έλεγχος, γενικές και ολικές επισκευές



Ποιά είναι τα καθήκοντά 

του.



Που εργάζεται.

 Η απασχόληση των  μηχανικών γίνεται σε δήµους,  
νομαρχίες,  υπουργεία και ∆ΕΚΟ. 

 Το καθεστώς πρόσληψής τους  µπορεί να είναι αυτό,  
του  µόνιµου υπαλλήλου,  του υπαλλήλου  µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου ή του υπαλλήλου  µε σύµβαση 
ορισμένου χρόνου,  καθώς επίσης και απασχόλησης  
µε σύµβαση έργου σε Ο.Τ.Α.  και άλλους φορείς του 
Δημοσίου. 



Χώρος εργασίας. 



Χώρος εργασίας.



Υπό ποιες συνθήκες. 

 Οι συνθήκες οι οποίες εργάζεται ένας

μηχανικός θα πρέπει να είναι άριστες γιατί κάθε

εργαλείο που χρησιμοποιείται θα πρέπει να

επιστρέφει στη θέση του έτσι ώστε να υπάρχει

μια τάξη μέσα στο συνεργείο.

 Αυτές οι συνθήκες θα μπορούσαμε να

καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι ότι εφόσον

πρόκειται για αυτοκίνητα θα υπήρχαν πολλά

λάδια.



Υπό ποιες συνθήκες.  

 Ακόμη είναι ένας χώρος που υπάρχουν 2-

3 ανυψωτές για να σηκώνουν  οχήματα 

και να επιδιορθώσουν τις βλάβες.

 Είναι όμως αναγκαίο να υπάρχει και ένα 

καλό σύστημα θέρμανσης που να μπορεί 

να υπάρχει μια θερμοκρασία δωματίου. 

Γιατί υπάρχει ένας μεγάλος ανοικτός 

χώρος που εισέρχονται τα οχήματα.



Υπό ποιες συνθήκες.



Ώρες εργασίας. 

 Οι ώρες εργασίας ενός μηχανικού είναι

κανονικές όπως σε όλα τα επαγγέλματα.

 09:00π.μ.-14:00μ.μ.

 Αλλά όπως σε όλα τα επαγγέλματα έτσι και σε

αυτό υπάρχουν οι εξαιρέσεις στις ώρες

εργασίας, π.χ. μπορεί ένας πελάτης να του

χάλασε ξαφνικά το μηχανοκίνητο όχημά του να

χρειάζεται τη βοήθειά σας γιατί είναι επείγον.



Αμοιβή. 

 Η αμοιβή θα μπορούσαμε να πούμε ότι
είναι σχετική, για το λόγο ότι για την
ανάλογη δουλειά που θα κάνει θα πάρει
και τα ανάλογα χρήματα.

 π.χ. εάν κάνει ένα απλό service θα πάρει
50€. Εάν όμως στο service αυτό πρέπει
να αλλάξει και εξαρτήματα τότε θα
πληρωθεί και παραπάνω για τη δουλειά
του αλλά και για τα εξαρτήματα.



Αμοιβή.



Εργαλεία-εξοπλισμός. 

 Τα εργαλεία του μηχανικού είναι πολλά σε
όλα τα νούμερα και όλα τα είδη. Σε ένα
συνεργείο μπορούμε να δούμε εργαλεία
που δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ.

 Υπάρχουν ανυψωτές, παχύμετρα,
τρυπάνια, και άλλα μηχανήματα που
μπορούν να μετρήσουν όπως την ισχύ,
τους ρύπους, και την κατανάλωση
βενζίνης, κλπ.



Εργαλεία-εξοπλισμός.



Εργαλεία-εξοπλισμός.



Εργαλεία-εξοπλισμός.



Επαγγελματική 

αποκατάσταση. 

 Εργασία μπορείς να βρεις σε κάποιο

συνεργείο που έχει κάποιος γνωστός σου

και σε ενδιαφέρει και σένα, ή ακόμη και

από αγγελίες.

 Ακόμη μπορείς να στείλεις το βιογραφικό

σου σε κάποια συνεργεία ή και ακόμη και

σε βιομηχανίες αυτοκινήτων, έτσι ώστε να

το δουν και να σε προτιμήσουν.



Επαγγελματική 

αποκατάσταση. 

 Επίσης όταν αποκτήσει κάποιος την

κατάλληλη εμπειρία και γνώση, έχει τη

δυνατότητα να ανοίξει ένα δικό του

συνεργείο.

 Με αυτό τον τρόπο μπορεί να

συνεργαστεί με βιομηχανίες αυτοκινήτων

ή ακόμη και με μεγαλύτερα συνεργεία.



Επαγγελματική 

αποκατάσταση.



Επαγγελματική 

αποκατάσταση.



Εν.Ε.Ε.Γυ.Λ.  ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΚΑΛΗ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ


