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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ MILAN 
 

Πεδίο 1 Βασικά θέματα Προηγμένης Μεταποίησης 
 

Ενότητα 1.1: Εισαγωγή στην Προηγμένη Μεταποίηση 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Αυτή η ενότητα εισάγει το μαθητή στον κόσμο της προηγμένης μεταποίησης. Καλύπτει τα 
βασικά θέματα του αντικειμένου. Τα μαθήματα που ακολουθούν περιλαμβάνουν 
επισκόπηση των σχετικών τεχνολογιών και σύγκριση των δυνατοτήτων τους. 

Για την επαρκή εμπέδωση του διδακτικού υλικού, απαιτούνται βασικές γνώσεις από τη 
μηχανική υλικών και τη μηχανική παραγωγής, ενώ για ορισμένες από τις εργασίες ή 
παραδείγματα — απαιτείται στοιχειώδης γνώση σε ορισμένες τεχνικές επιστήμες, όπως 
ηλεκτρολόγων μηχανικών και η μηχανική. 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

• Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Προηγμένης Μεταποίησης. 

• Να περιγράψουν τους κύριους τύπους τεχνολογιών που εμπλέκονται στην 
Προηγμένη Μεταποίηση. 

• Να παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής 
συγκεκριμένων τεχνολογιών προηγμένης μεταποίησης για συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. 

 

Συνεισφέροντες 
 
ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and 
Measurements PIAP 
 

Δομή ενότητας 
 

Η ενότητα στην πιλοτική έκδοση περιλαμβάνει 1 μάθημα. Το μάθημα συνοδεύεται από 
αντίστοιχη παρουσίαση, μια σειρά πόρων για περαιτέρω μελέτη και αυτοαξιολόγηση  που 
αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την αξιολόγηση των γνώσεων σας 
σχετικά με το θέμα και ορισμένες ασκήσεις/εργασίες για την εφαρμογή των γνώσεων που 
αποκτήσατε στην πράξη. 

 

Η ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα μαθήματα: 
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Μάθημα 1.1.1: Τι είναι η Προηγμένη Μεταποίηση 
 

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει διαφορετικούς ορισμούς της «προηγμένης μεταποίησης», 
περιγράφει διάφορους τρόπους εφαρμογής και παρουσιάζει τις χρησιμοποιούμενες 
ταξινομήσεις. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με την κύρια ιδέα της προηγμένης 
μεταποίησης· 

• Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η ιδέα· 

• Να προβούν σε διαφορετικές ταξινομήσεις των διαδικασιών παραγωγής·  

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Τι είναι η Προηγμένη Μεταποίηση — βασικές έννοιες και ορισμοί.  

• Προηγμένη μεταποίηση έναντι της παραδοσιακής μεταποίηση 

• Επισκόπηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη διαδικασία 
κατασκευής  

• Προηγμένη μεταποίηση στους διάφορους τομείς της βιομηχανίας 

• Παράδειγμα πραγματικών λύσεων 
 

Επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης MILAN, μετά το τέλος του έργου. 
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Πεδίο 1 Βασικά στοιχεία προηγμένης μεταποίησης 
 

Ενότητα 1.2: Σχεδιασμός προηγμένων συστημάτων παραγωγής 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει παρουσίαση προηγμένων τεχνικών παραγωγής και 
αντίστοιχων μηχανημάτων. Δίνει μια ιδέα πώς να τα συνδέσετε μαζί για να αποκτήσετε ένα 
επιθυμητό αποτέλεσμα παραγωγής. 

Για την επαρκή εμπέδωση του διδακτικού υλικού, απαιτούνται βασικές γνώσεις από τη 
μηχανική υλικών και τη μηχανική παραγωγής, ενώ για ορισμένες από τις εργασίες ή 
παραδείγματα — απαιτείται στοιχειώδης γνώση σε ορισμένες τεχνικές επιστήμες, όπως 
ηλεκτρολόγων μηχανικών και η μηχανική. 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

• Να περιγράψουν τις βασικές μηχανές προηγμένης μεταποίησης. 

• Να επιλέξουν κατάλληλη τεχνολογία για τη συγκεκριμένη περίπτωση παραγωγής. 

• Να παρουσιάσουν δυνατότητες μηχανών προηγμένης μεταποίησης. 

 

Συνεισφέροντες 
 
ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and 
Measurements PIAP 
 

Δομή ενότητας 
 

Αυτή η ενότητα στη βασική έκδοση του συστήματος εκπαίδευσης MILAN που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του έργου δεν θα περιέχει κανένα μάθημα. 

 

Επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης MILAN, μετά το τέλος του έργου. 
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Πεδίο 1 Βασικά θέματα προηγμένης μεταποίησης 
 

Ενότητα 1.3: Τρισδιάστατη εκτύπωση στην Προηγμένη Μεταποίηση 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η ενότητα αυτή περιέχει παρουσίαση της προσθετικής κατασκευής. Περιγράφει διάφορους 
τύπους τεχνικών και μηχανημάτων που εφαρμόζονται σε κάθε μία από αυτές. 

Για την επαρκή εμπέδωση του διδακτικού υλικού, απαιτούνται βασικές γνώσεις από τη 
μηχανική υλικών και τη μηχανική παραγωγής, ενώ για ορισμένες από τις εργασίες ή 
παραδείγματα — απαιτείται στοιχειώδης γνώση σε ορισμένες τεχνικές επιστήμες, όπως 
ηλεκτρολόγων μηχανικών και η μηχανική. 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 

• κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ της προσθετικής κατασκευής και της κατεργασίας. 

• παρουσιάσουν τις κύριες τεχνολογίες της τρισδιάστατης εκτύπωσης. 

• επιλέξουν μια κατάλληλη τεχνολογία για μία συγκεκριμένη περίπτωση (μέρος και 
υλικό). 

 

Συνεισφέροντες 
 
ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and 
Measurements PIAP 
 

Δομή ενότητας 
 

Η ενότητα στην πιλοτική έκδοση περιλαμβάνει 1 μάθημα. Το μάθημα συνοδεύεται από 
αντίστοιχη παρουσίαση, μια σειρά πόρων για περαιτέρω μελέτη και αυτοαξιολόγηση  που 
αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την αξιολόγηση των γνώσεων σας 
σχετικά με το θέμα και ορισμένες ασκήσεις/εργασίες για την εφαρμογή των γνώσεων που 
αποκτήσατε στην πράξη. 

 

Η ενότητα αποτελείται από το ακόλουθο μάθημα: 
 

Μάθημα 1.3.1: Βασικά θέματα στην τρισδιάστατη εκτύπωση 
 

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει την κύρια έννοια της τρισδιάστατης εκτύπωσης με γενική 
επισκόπηση των συνηθέστερων τεχνολογιών και υλικών που χρησιμοποιούνται για την 
τεχνολογία αυτή. 
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Μαθησιακοί στόχοι  

• Να εξοικειωθούν οι ασκούμενοι με την κύρια έννοια της τρισδιάστατης εκτύπωσης· 

• Να μάθουν τα βασικά θέματα σχετικά με τις τεχνολογίες εκτύπωσης 

• Να διδαχθούν οι μαθητές πως να αξιολογούν ένα προϊόν όσον αφορά την επιλογή 
της σωστής λύσης εκτύπωσης 3D 

• Να κατανοήσουν ποια υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτά. 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Προσθετική κατασκευή — βασικές έννοιες και ορισμοί 

• Προσθετική κατασκευή έναντι συμβατικής κατασκευής 

• Τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης 

o Εξώθηση υλικού 

o Φωτοπολυμερισμός δεξαμενής  

o Σύντηξη στρώματος σκόνης 

o Εκτόξευση υλικού 

• Υλικά που χρησιμοποιούνται στις τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης 

 

Επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης MILAN, μετά το τέλος του έργου. 
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Πεδίο 1 Βασικά θέματα προηγμένης μεταποίησης 
 

Ενότητα 1.4: Σύγχρονες εργαλειομηχανές 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια βασική ιδέα μιας σύγχρονης μηχανικής κατεργασίας και 
μια επισκόπηση των κατάλληλων εργαλείων. 

Για την επαρκή εμπέδωση του διδακτικού υλικού, απαιτούνται βασικές γνώσεις από τη 
μηχανική υλικών και τη μηχανική παραγωγής, ενώ για ορισμένες από τις εργασίες ή 
παραδείγματα — απαιτείται στοιχειώδης γνώση σε ορισμένες τεχνικές επιστήμες, όπως 
ηλεκτρολόγων μηχανικών και η μηχανική. 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 

• κατανοήσουν τις βασικές αρχές της σύγχρονης μηχανικής κατεργασίας. 

• είναι σε θέση να επιλέξουν για μία συγκεκριμένη περίπτωση (δεδομένη γεωμετρία 
και υλικό)  ένα κατάλληλο εργαλείο κατεργασίας. 

• συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων λύσεων. 

 

Συνεισφέροντες 
 
ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and 
Measurements PIAP 
 

Δομή ενότητας 
 

Αυτή η ενότητα στη βασική έκδοση του συστήματος εκπαίδευσης MILAN που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του έργου δεν θα περιέχει κανένα μάθημα. 

 

Επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης MILAN, μετά το τέλος του έργου. 
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Πεδίο 2 Αυτοματισμός και Ρομποτική στην Προηγμένη Μεταποίηση 
 

Ενότητα 2.1: Εισαγωγή στη Ρομποτική 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει βασικές γνώσεις σε έναν τομέα της Ρομποτικής. 

Για την επαρκή εμπέδωση του διδακτικού υλικού, απαιτούνται βασικά μαθηματικά, 
γνώσεις φυσικής και μηχανικής, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής/ηλεκτρικής 
μηχανικής, των ΤΠΕ και της μηχανικής παραγωγής. Για τις εργασίες ή παραδείγματα — 
απαιτείται στοιχειώδης γνώση σε ορισμένες τεχνικές επιστήμες, όπως η μηχανική ελέγχου 
και η γενική γνώση των τεχνολογιών παραγωγής. 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 

• κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των ρομπότ. 

• περιγράψουν τους βασικούς τύπους ρομπότ. 

• επιλέξουν ένα ρομπότ για μία δεδομένη εφαρμογή. 

 

Συνεισφέροντες 
 
Technical University of Kosice TUKE 
ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and 
Measurements PIAP 
 

Δομή ενότητας 
 

Η ενότητα στην πιλοτική έκδοση περιλαμβάνει 2 μαθήματα. Τα μαθήματα συνοδεύονται 
από αντίστοιχες παρουσιάσεις, πόρους για περαιτέρω μελέτη και αυτοαξιολόγηση που 
συνίστανται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των γνώσεων σχετικά με 
το θέμα και σε ορισμένες ασκήσεις/εργασίες για την εφαρμογή των γνώσεων που 
αποκτήσατε στην πράξη. 

 

 

Η ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα μαθήματα: 

 

Μάθημα 2.1.1: Εισαγωγή στη Ρομποτική 

Το εισαγωγικό μάθημα επικεντρώνεται σε μια επισκόπηση της ανάπτυξης της Ρομποτικής 
από τις πρώτες μηχανικές λύσεις, για τις οποίες δε χρησιμοποιούσαμε τη λέξη ρομπότ, 
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αλλά εκπλήρωσαν τις ιδέες, τις αρχές ή τις λειτουργίες των ρομπότ όπως τις γνωρίζουμε 
σήμερα.Το μάθημα αυτό παρουσιάζει επιλεγμένα σημαντικά ορόσημα στην ανάπτυξη της 
Ρομποτικής καθώς και τις αναμενόμενες αναπτυξιακές τάσεις στο μέλλον. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Ο γενικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει στους μαθητές μια 
επισκόπηση των επιτευγμάτων στην ανάπτυξη της βιομηχανικής Ρομποτικής στον 
κόσμο και να προσπαθήσει να δείξει τις αναμενόμενες αλλαγές που θα 
πραγματοποιηθούν στο επόμενο διάστημα. 

• Παροχή στους μαθητές μιας εικόνας για την ανάπτυξη των πρώτων μηχανικών 
συσκευών με αυτόματες κινήσεις, εξηγώντας την έννοια και την προέλευση των 
όρων που χρησιμοποιούνται συνήθως σήμερα, π.χ. τη λέξη ρομπότ. 

• Περιγραφή της γέννησης και της χρήσης ενός βιομηχανικού ρομπότ για πρώτη φορά 
και της περαιτέρω εξέλιξης των βιομηχανικών ρομπότ μέχρι σήμερα. 

• Εξοικείωση των μαθητών με σημαντικές προσωπικότητες στην ανάπτυξη της 
Ρομποτικής. 

• Παρουσίαση των προβλεπόμενων τάσεων και κατευθύνσεων για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της Ρομποτικής. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Ανάπτυξη της Ρομποτικής μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα. 

• Ιστορία της βιομηχανικής Ρομποτικής. 

• Ανθρωποειδή ρομπότ. 

• Τάσεις ανάπτυξης στη Ρομποτική. 

 

Μάθημα 2.1.2: Γενικοί Όροι και Ορισμοί της Ρομποτικής 

Το μάθημα παρέχει στους συμμετέχοντες μια βασική γνώση του τι είναι ένα βιομηχανικό 
ρομπότ και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Ο συμμετέχων θα γνωρίζει ποια είναι η δομή 
του ρομπότ, τι σημαίνουν οι μεμονωμένοι όροι στη Ρομποτική και ποια είναι η σημασία 
τους σε διαφορετικές εφαρμογές. 
 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Παροχή βασικών γνώσεων σχετικά με: τι είναι η Ρομποτική και ποια οφέλη 
αποφέρει στη βιομηχανική πρακτική. 

• Κατανόηση της ομοιότητας ενός βιομηχανικού ρομπότ με ανθρώπινα χέρια. 

• Εξοικείωση του μαθητή με τους κύριους όρους των βιομηχανικών ρομπότ σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO. 

• Η απόκτηση από τον μαθητή της ικανότητας να ονομάσει τα βασικά μέρη των 
ρομπότ. 
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• Κατανόηση από τους μαθητές των βασικών στοιχείων ενός σετ βιομηχανικού 
ρομπότ και το ρόλο του σε συγκεκριμένες εφαρμογές. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Τι είναι η Ρομποτική και τα οφέλη του βιομηχανικού ρομποτικού αυτοματισμού  

• Ομοιότητα της δομής του ανθρώπινου βραχίονα και του βραχίονα ρομπότ 

• Ορισμός του βιομηχανικού ρομπότ 

• Δομή και συστατικά στοιχεία ενός βιομηχανικού ρομπότ 
 

Επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης MILAN, μετά το τέλος του έργου. 
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Πεδίο 2 Αυτοματισμός και Ρομποτική στην Προηγμένη Μεταποίηση 
 

Ενότητα 2.2: Βιομηχανική Ρομποτική στην Προηγμένη Μεταποίηση 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει βασικές γνώσεις σε έναν τομέα Ρομποτικής που 
χρησιμοποιείται στην Προηγμένη Μεταποίηση. 

Για την επαρκή εμπέδωση του διδακτικού υλικού, απαιτούνται βασικές γνώσεις από τη 
μηχανική υλικών και τη μηχανική παραγωγής, ενώ για ορισμένες από τις εργασίες ή 
παραδείγματα — απαιτείται στοιχειώδης γνώση σε ορισμένες τεχνικές επιστήμες, όπως 
ηλεκτρολόγων μηχανικών και η μηχανική. 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 

• κατανοήσουν τις δυνατότητες των εφαρμογών ρομπότ στην Προηγμένη 
Μεταποίηση. 

• καθορίσουν τους βασικούς τύπους ρομπότ που χρησιμοποιούνται για ορισμένες 
διεργασίες. 

• περιγράψουν τους κύριους τύπους διαδικασιών παραγωγής που μπορεί να 
εφαρμοστούν για αυτοματοποίηση.  

Συνεισφέροντες 
 
Technical University of Kosice TUKE 
Tallinna Tehnikaulikool TTU 
 

Δομή ενότητας 
 

Η ενότητα στην πιλοτική έκδοση περιλαμβάνει 7 μαθήματα. Το μάθημα συνοδεύεται από 
αντίστοιχη παρουσίαση, μια σειρά πόρων για περαιτέρω μελέτη και αυτοαξιολόγηση 
αποτελούμενη από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των γνώσεων σας 
σχετικά με το θέμα και ορισμένες ασκήσεις/εργασίες για την εφαρμογή των γνώσεων που 
αποκτήσατε στην πράξη. 

 

Η ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα μαθήματα: 

 

Μάθημα 2.2.1: Λειτουργίες και παράμετροι βιομηχανικών ρομπότ 
 

Το μάθημα παρέχει μια επισκόπηση των βασικών λειτουργιών των βιομηχανικών ρομπότ, 
το νόημα και τον τρόπο λειτουργίας τους. Επίσης, συζητιόνται οι κύριες παράμετροι, οι 
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οποίες περιγράφουν τα ρομπότ και το έργο τους. Με βάση αυτές τις πληροφορίες θα είστε 
σε θέση να επιλέξετε το σωστό ρομπότ για συγκεκριμένες εφαρμογές.  
 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τις κύριες παραμέτρους των βιομηχανικών 
ρομπότ· 

• Να κατανοήσουν την έννοια των παραμέτρων και των λειτουργιών των ρομπότ 
(γενικά)· 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Εισαγωγή στα βιομηχανικά ρομπότ 

• Λειτουργίες και παράμετροι ρομπότ — ορισμοί 

 

Μάθημα 2.2.2: Τύποι βιομηχανικών ρομπότ 
 

Αυτό το μάθημα παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους βιομηχανικών ρομπότ με τις 
λειτουργίες και τις παραμέτρους τους. Θα συζητηθεί ποιοι τύποι βιομηχανικών ρομπότ 
διατίθενται στην αγορά, πώς λειτουργούν και σε ποιες εφαρμογές ή βιομηχανίες 
χρησιμοποιούνται συνήθως. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Διάκριση μεταξύ διαφορετικών βιομηχανικών ρομπότ με βάση τις λειτουργίες τους· 

• Ικανότητα επιλογής ενός ρομπότ για συγκεκριμένη περίπτωση. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Δομή του χειριστή βιομηχανικού ρομπότ 

• Παρουσίαση των κύριων τύπων ρομπότ 

o Λειτουργικότητα 

o Παράμετροι 

o Πιθανή εφαρμογή 

• Τα πιο δημοφιλή μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τη βιομηχανία 

 

Μάθημα 2.2.3: Κατασκευή χειριστών βιομηχανικών ρομποτικών 
 

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει μια κατασκευή βιομηχανικών ρομπότ σχετικά με τη μηχανική 
και τα συστήματα μετάδοσης κίνησης. Παρουσιάζεται η βασική ταξινόμηση των κινητήρων 
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που χρησιμοποιούνται στους μηχανισμούς κίνησης βιομηχανικών ρομπότ (IR). Συζητιόνται 

οι βασικές απαιτήσεις για τους ρομποτικούς μηχανισμούς κίνησης. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα συστήματα κατασκευής και 
κίνησης βιομηχανικών ρομπότ. Οι ειδικοί στόχοι είναι:  

• Εξοικείωση των μαθητών με τις διάφορες λύσεις κίνησης ρομπότ που 
χρησιμοποιούνται  

• Εισαγωγή των βασικών απαιτήσεων για τους ρομποτικούς οδηγούς  

• Συζήτηση του συστήματος μετάδοσης κίνησης, συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανισμών που χρησιμοποιούνται σε βραχίονες ρομπότ  

Μετά τη μελέτη του μαθήματος, ο μαθητής θα αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τους τύπους 
κίνησης που χρησιμοποιούνται από τα βιομηχανικά ρομπότ, ποια είναι τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματά τους. Θα μάθει επίσης για τους μηχανισμούς των οποίων καθήκον 
είναι να μετατρέψουν την κίνηση των κινητήρων (πιο συχνά την περιστροφή των 
ηλεκτρικών κινητήρων υψηλής ταχύτητας) στην απαιτούμενη κίνηση των βραχιόνων του 
ρομπότ. 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Συστήματα κίνησης ρομπότ 

• Βασικές απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα κίνησης ρομπότ 

• Σύστημα μεταφοράς κίνησης στον χειριστή ρομπότ 

 

Μάθημα 2.2.4: Χειρισμός βιομηχανικών ρομπότ 
 

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει το χειρισμό βιομηχανικών ρομπότ. Περιγράφεται η μονάδα 
προγραμματισμού που ονομάζεται Teach Pendant, με την οποία μπορείτε να μετακινήσετε 
το ρομπότ και έχετε τον έλεγχο των λειτουργιών τους. Εισάγεται η ιδέα των συστημάτων 
συντεταγμένων ρομπότ. Περιγράφονται διαφορετικά συστήματα συντεταγμένων που 
χρησιμοποιούνται στα ρομπότ. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

Γενικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με το σκοπό 
της χειροκίνητης λειτουργίας του βιομηχανικού ρομπότ. Οι ειδικοί στόχοι είναι οι εξής: 

• Παρουσίαση για τον μαθητή του Teach Pendant — μία από τις πιο δημοφιλείς 
συσκευές για τη χειροκίνητη λειτουργία ρομπότ 

• Εισαγωγή και επεξήγηση της ιδέας της χρήσης των συστημάτων συντεταγμένων 
στον έλεγχο ρομπότ 

• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη διαδικασία βαθμονόμησης ρομπότ. 
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Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Έλεγχος ρομπότ με χρήση Flex Pendant 

• Συστήματα συντεταγμένων των ρομπότ 

• Βαθμονόμηση ρομπότ 

 

Μάθημα 2.2.5: Προγραμματισμός βιομηχανικών ρομπότ 
 

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τους γενικούς κανόνες και πρακτικά θέματα για τον 
προγραμματισμό βιομηχανικών ρομπότ. Περιγράφονται διαφορετικές μέθοδοι 
προγραμματισμού ρομπότ. Η αρχιτεκτονική και η δομή ενός τυπικού προγράμματος ρομπότ 
έχει συζητηθεί καθώς και οι γλώσσες προγραμματισμού ρομπότ και τα εργαλεία βοήθησαν 
στη διαδικασία προετοιμασίας του ρομπότ στην εφαρμογή.  

 

Μαθησιακοί στόχοι  

• κατανόηση κανόνων και των μεθόδων προγραμματισμού ρομπότ·  

• εξοικείωση μαθητών με τη γενική δομή ενός προγράμματος ρομπότ  

• παροχή στους μαθητές γενικών αρχών για την κατασκευή ενός προγράμματος  

• εξοικείωση μαθητών με τα συστήματα προσομοίωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και προγραμματισμού ρομπότ 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Πρώιμα στάδια προγραμματισμού ρομπότ 

• Κύριες αρχές προγραμματισμού ρομπότ 

• Αρχιτεκτονική και δομή ενός τυπικού προγράμματος ρομπότ 

• Γλώσσες προγραμματισμού 

• Ειδικά εργαλεία προσομοίωσης ρομπότ και προγραμματισμού 

 

Μάθημα 2.2.6: Τελικοί παράγοντες των Βιομηχανικών Ρομπότ 
 

Αυτό το μάθημα παρουσιάζει την ποικιλομορφία των τελικών παραγόντων για τα 
βιομηχανικά ρομπότ. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τις δυνατότητες των διαφόρων τελικών 
παραγόντων. 

• Εκμάθηση της διάκρισης μεταξύ των διαφόρων τύπων τελικών παραγόντων. 
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• Παρουσίαση για το πως επιλέγεται ένας τελικός παράγοντας που αντιστοιχεί σε μια 
δεδομένη περίπτωση/εργασία. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Ορισμός Τελικού Παράγοντα και διαδικασία χειρισμού  

• Τύποι τελικών παραγόντων 

o Αρπάγες 

▪ Μηχανικές 

▪ Πνευματικές 

o Φανοί συγκόλλησης 

o Εργαλεία κατεργασίας 

o Αισθητήρες 

o Μετατροπείς εργαλείων 

• Ικανότητες των τελικών παραγόντων 

• Επιλογή τελικού παράγοντα 

 

Μάθημα 2.2.7: Συνεργατικά ρομπότ 
 

Αυτό το μάθημα παρουσιάζει μια ιδέα και τη λειτουργικότητα των συνεργατικών ρομπότ 
(cobots). Παρουσιάζεται ο ορισμός των cobot και οι παράμετροι τους.  Συζητήθηκαν 
συγκεκριμένες πτυχές των εφαρμογών cobot σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας.  

 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Να εξοικειωθούν οι ασκούμενοι με τον ορισμό των cobot 

• Αναφορά των παραμέτρων και δυνατοτήτων cobot 

• Παρουσίαση διαφόρων πτυχών των εφαρμογών cobot  

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Ιστορικό και ορισμοί του cobot 

• Συνεργασία Ανθρώπου - Ρομπότ  

• Λειτουργικότητα των συνεργατικών ρομπότ 

• Εφαρμογή cobot σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας 

• Τάσεις ανάπτυξης 
 

Επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης MILAN, μετά το τέλος του έργου. 
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Πεδίο 2 Αυτοματισμός και Ρομποτική στην Προηγμένη Μεταποίηση 
 

Ενότητα 2.3: Ρομποτική υπηρεσιών στην Προηγμένη Μεταποίηση 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει βασικές γνώσεις σχετικά με τη Ρομποτική υπηρεσιών που 
εφαρμόζεται για Προηγμένη Μεταποίηση. 

Για την επαρκή εμπέδωση του διδακτικού υλικού, απαιτούνται βασικές γνώσεις από τη 
μηχανολογία, ηλεκτρολόγων μηχανικών και τη μηχανική παραγωγής, ενώ για ορισμένες 
από τις εργασίες ή παραδείγματα — απαιτείται στοιχειώδης γνώση σε ορισμένες τεχνικές 
επιστήμες, όπως ο αυτόματος έλεγχος και οι ΤΠΕ. 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Τα ρομπότ υπηρεσιών χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στα σύγχρονα συστήματα 
παραγωγής. Για να είναι ανταγωνιστικά, τα συστήματα αυτά δεν αρκεί μόνο να είναι 
οικονομικά αποδοτικά, το οποίο καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγικότητά 
τους. Τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής πρέπει επίσης να είναι ασφαλή για τον 
εργαζόμενο και το περιβάλλον, ευέλικτα, με δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Αυτό αναγκάζει τα συστήματα παραγωγής να 
πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις στην ίδια την παραγωγή, καθώς και στο περιβάλλον και 
την εφοδιαστική αλυσίδα της. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα 
είναι σε θέση να: 

• μελετούν και κατανοήσουν ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση ρομπότ 
υπηρεσιών στις μεταποιητικές μονάδες, 

• κατανοούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τις ειδικές απαιτήσεις 
υλικοτεχνικής υποστήριξης στη σύγχρονη βιομηχανία  

• παρατηρήσουν τις δυνατότητες και να αξιολογήσουν τα οφέλη από τη χρήση 
ρομπότ υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία στην Προηγμένη 
Μεταποίηση, 

• προτείνουν μια ολοκληρωμένη λύση για τη μετασκευή της υφιστάμενης ή τον 
σχεδιασμό νέας εγκατάστασης παραγωγής, με χρήση ρομπότ υπηρεσιών.  

 

Συνεισφέροντες 
 
ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and 
Measurements PIAP 
 

Δομή ενότητας 
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Η ενότητα στην πιλοτική έκδοση περιλαμβάνει 2 μαθήματα. Το μάθημα συνοδεύεται από 
αντίστοιχη παρουσίαση, μια σειρά πόρων για περαιτέρω μελέτη και αυτοαξιολόγηση 
αποτελούμενη από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των γνώσεων σας 
σχετικά με το θέμα και ορισμένες ασκήσεις/εργασίες για την εφαρμογή των γνώσεων που 
αποκτήσατε στην πράξη. 

 

Η ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα μαθήματα: 

 

Μάθημα 2.3.1: Βασικοί όροι και ορισμοί για τη Ρομποτική Υπηρεσιών 
 

Το μάθημα αυτό παρέχει ένα γλωσσάριο βασικών εννοιών, ορισμών και όρων για τα 
ρομπότ υπηρεσιών στις διάφορες εφαρμογές τους. Όλοι οι όροι ταξινομούνται αλφαβητικά. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τους όρους, τους ορισμούς και το λεξιλόγιο 
που σχετίζονται με τα ρομπότ υπηρεσιών 

• Παροχή δυνατότητας στους μαθητές να προβούν σε περαιτέρω ανεξάρτητη μελέτη 
και να κατανοήσουν θέματα που σχετίζονται με τη χρήση ρομπότ υπηρεσιών σε 
διάφορους τομείς της ζωής 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Διαφορετικοί ορισμοί που συνδέονται με ρομπότ υπηρεσιών 

 

Μάθημα 2.3.2: Εργασίες σε εργοστάσια παραγωγής που εκτελούνται από ρομπότ 
υπηρεσιών 

 

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει την προσέγγιση για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών σε 
εργοστάσια από ρομπότ υπηρεσιών. Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στα 
AGV — Αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα (Automated Guided Vehicles). 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τις δυνατότητες εφαρμογής διαφόρων 
τύπων ρομπότ υπηρεσιών για κατασκευαστικές μονάδες. 

• Να κατανοήσει ο μαθητής τα προβλήματα που προκύπτουν από τις ειδικές 
απαιτήσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης στη σύγχρονη βιομηχανία. 

• Να εξοικειώσει οι μαθητές με τις δυνατότητες των ρομπότ υπηρεσιών 

• Να παρουσιάσει στον μαθητή πώς να χρησιμοποιήσει τα ρομπότ υπηρεσιών στην 
πράξη για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παραγωγής. 
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Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Εισαγωγή σε AGV — Αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα  

• Οχήματα AGV  

o AGV στο πλαίσιο του FMS  

o Τύποι AGV 

o Παραδείγματα AGV 

• Εργασίες κινητής Ρομποτικής που εκτελούνται από AGVs  

• Μέθοδοι ελέγχου AGV 

• Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος AGVs 

• Σύστημα λειτουργίας AGV 

• Ασφάλεια των οχημάτων AGV 

 

Επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης MILAN, μετά το τέλος του έργου. 
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Πεδίο 2 Αυτοματισμός και Ρομποτική στην Προηγμένη Μεταποίηση 
 

Ενότητα 2.4: Βέλτιστες πρακτικές — τομείς εφαρμογής 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει βασικές γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή της Ρομποτικής 
στα συστήματα παραγωγής. Το περιεχόμενο της ενότητας χωρίζεται σε μαθήματα σχετικά 
με διάφορους τομείς εφαρμογής. 

Για την επαρκή εμπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού, απαιτούνται βασικές γνώσεις από την 
Προηγμένη Μεταποίηση, καθώς και από την αυτοματοποίηση και τη Ρομποτική. Συνιστάται 
για τον μαθητή που παίρνει τα μαθήματα από αυτή την ενότητα να διαβάσει τα μαθήματα 
από τις ενότητες 1.1, 2.1, 2.2 και 2.3 νωρίτερα. 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση για: 

• Κατανόηση των βασικών απαιτήσεων και αρχών της ρομποτοποίησης σε διάφορους 
τομείς παραγωγής. 

• Αναφορά των κύριων προβλημάτων της ρομποτοποίησης της διεργασίας ή της 
διαδικασίας παραγωγής 

• Να προτείνει μια γενική διαμόρφωση μιας ρομποτικής εγκατάστασης για μια νέα 
διαδικασία. 

 

Συνεισφέροντες 
 
ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and 
Measurements PIAP 
 

Δομή ενότητας 
 

Η ενότητα στην πιλοτική έκδοση περιλαμβάνει 2 μαθήματα. Το μάθημα συνοδεύεται από 
αντίστοιχη παρουσίαση, μια σειρά πόρων για περαιτέρω μελέτη και αυτοαξιολόγηση 
αποτελούμενη από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των γνώσεων σας 
σχετικά με το θέμα και ορισμένες ασκήσεις/εργασίες για την εφαρμογή των γνώσεων που 
αποκτήσατε στην πράξη. 

 

Η ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα μαθήματα: 

 

Μάθημα 2.4.1: Η Ρομποτική στην αυτοκινητοβιομηχανία 
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Το μάθημα αυτό παρουσιάζει διάφορα παραδείγματα της ρομποτικής εγκατάστασης σε 
εργοστάσια κατασκευής από την περιοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας. Θα παρουσιαστούν 
διάφοροι τύποι ρομπότ και ο εξοπλισμός τους που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση αυτών 

των καθηκόντων. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τα κύρια προβλήματα που αφορούν ειδικά 
τις εφαρμογές των ρομπότ στην αυτοκινητοβιομηχανία· 

• Παρουσίαση δειγματοληπτικών ρομποτικών εφαρμογών στην 
αυτοκινητοβιομηχανία· 

• Αναφορά των πηγών πληροφοριών σχετικά με τη Ρομποτική στην 
αυτοκινητοβιομηχανία. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Χαρακτηριστικά της αυτοκινητοβιομηχανίας  

• Απαιτήσεις και αρχές της ρομποτοποίησης ειδικά για την αυτοκινητοβιομηχανία: 

o διάφορες λειτουργίες — ειδικές εργασίες για ρομπότ σε εγκαταστάσεις 
αυτοκινητοβιομηχανίας, 

o διάφορα είδη ρομπότ, 

o εξοπλισμός ρομπότ. 

 

Μάθημα 2.4.2: Ρομποτική στην παραγωγή τροφίμων και ποτών 
 

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει διάφορα παραδείγματα ρομποτικών εγκαταστάσεων σε 
μονάδες παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων, ιδίως την παραγωγή τροφίμων και ποτών. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τα κύρια προβλήματα που αφορούν ειδικά 
τις εφαρμογές των ρομπότ στη βιομηχανία παραγωγής τροφίμων και ποτών· 

• Παρουσίαση δειγματοληπτικών ρομποτικών εφαρμογών στη βιομηχανία τροφίμων 
και ποτών· 

• Αναφορά των πηγών πληροφοριών σχετικά με τη Ρομποτική στη βιομηχανία 
τροφίμων και ποτών. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Απαιτήσεις και αρχές της ρομποτοποίησης ειδικά για τη βιομηχανία τροφίμων και 
ποτών: 
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o διάφορες λειτουργίες, 

o διάφορα είδη ρομπότ, 

o εξοπλισμός ρομπότ. 

• Δείγμα ρομποτικών εφαρμογών στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. 
 

Επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης MILAN, μετά το τέλος του έργου. 
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Πεδίο 2 Αυτοματισμός και Ρομποτική στην Προηγμένη Μεταποίηση 
 

Ενότητα 2.5: Βέλτιστες πρακτικές — ρομποτοποιημένες τεχνολογίες 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η ενότητα περιέχει γνώσεις σχετικά με τη ρομποτοποίηση διαφόρων τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται στα συστήματα παραγωγής. Το περιεχόμενο της ενότητας χωρίζεται σε 
μαθήματα, καθένα από τα οποία σχετίζεται με μία ρομποτική τεχνολογία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας, οι λόγοι για τη ρομποτοποίησή 
της μπορούν να χωριστούν σε 3 ομάδες: 

a) ΕΑΥ (Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία) — οι συνθήκες εργασίας κατά την 
εφαρμογή της τεχνολογίας είναι αρκετά δύσκολες/επικίνδυνες ώστε οι άνθρωποι να 
μην θέλουν να εργαστούν σε αυτές. 

b) Οι απαιτήσεις της ίδιας της τεχνολογίας — πρέπει να εφαρμοστεί από το μηχάνημα 
για διάφορους λόγους, π.χ. το βάρος του εργαλείου είναι πολύ μεγάλο για ένα 
άτομο, η απαιτούμενη ακρίβεια του εργαλείου δεν μπορεί να επιτευχθεί από 
άνθρωπο 

c) Σχέση κόστους-οφέλους — η χρήση ρομπότ είναι φθηνή και απλή και αποφέρει 
σημαντικά οικονομικά οφέλη. 

Κατά κανόνα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουμε λόγους για δύο ή όλες τις 
προαναφερθείσες τρεις ομάδες, αλλά συνήθως μπορεί να υποδειχθεί μία κυρίαρχη ομάδα. 

Για την επαρκή εμπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού, απαιτούνται βασικές γνώσεις από την 
Προηγμένη Μεταποίηση, καθώς και από την αυτοματοποίηση και τη Ρομποτική. Συνιστάται 
για τον μαθητή που παίρνει τα μαθήματα από αυτή την ενότητα να διαβάσει τα μαθήματα 
από τις ενότητες 1.1, 2.1, 2.2 και 2.3 νωρίτερα. 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 

• κατανοήσει τις βασικές απαιτήσεις και αρχές της ρομποτοποίησης σε διάφορους 
τομείς της τεχνολογίας παραγωγής, 

• εντοπίσει/αναφέρει τα κυριότερα προβλήματα της ρομποτοποίησης για διάφορες 
διαδικασίες, 

• να προτείνει μια γενική διαμόρφωση της ρομποτικής εγκατάστασης για τη 
διαδικασία παραγωγής σε μια συγκεκριμένη τεχνολογία. 

 

Συνεισφέροντες 
 
ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and 
Measurements PIAP 
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Δομή ενότητας 
 

Η ενότητα στην πιλοτική έκδοση περιλαμβάνει 3 μαθήματα. Κάθε μάθημα  συνοδεύεται 
από αντίστοιχη παρουσίαση, μια σειρά πόρων για περαιτέρω μελέτη και αυτοαξιολόγηση 
αποτελούμενη από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των γνώσεων σας 
σχετικά με το θέμα και ορισμένες ασκήσεις/εργασίες για την εφαρμογή των γνώσεων που 
αποκτήσατε στην πράξη. 

 

Η ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα μαθήματα: 

 

Μάθημα 2.5.1: Ρομποτική στη συγκόλληση τόξου 
 

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά των διαδικασιών συγκόλλησης και 
την ιδιαιτερότητα της ρομποτοποίησής τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις συνθήκες 
εργασίας στις διαδικασίες συγκόλλησης. Θα παρουσιαστούν διάφορες διαμορφώσεις 
σταθμών ρομποτικής συγκόλλησης και παραδείγματα συγκεκριμένων υλοποιήσεων. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τα κύρια προβλήματα της ρομποτοποίησης 
των διαδικασιών συγκόλλησης τόξου 

• Εκμάθηση των κανόνων για την επιλογή διαμόρφωσης ρομποτικού συστήματος και 
τύπου ρομπότ για τη ρομποτοποίηση συγκόλλησης τόξου 

• Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με παραδείγματα καλά υλοποιημένων 
εφαρμογών της τεχνολογίας ρομποτικής συγκόλλησης τόξου. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Γενική παρουσίαση της τεχνολογίας συγκόλλησης — ταξινόμηση.  

• Απαιτήσεις και συνθήκες διαδικασιών συγκόλλησης 

• Διαμόρφωση των ρομποτικών κυττάρων για συγκόλληση τόξου 

• Ρομπότ συγκόλλησης τόξου 

• Πρόσθετος εξοπλισμός για ρομποτική συγκόλληση 

• Παραδείγματα ρομποτικών εφαρμογών για συγκόλληση τόξου 

 

Μάθημα 2.5.2: Η Ρομποτική στην κοπή και λοξότμηση μετάλλων 
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Αυτό το μάθημα παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά της κοπής και λοξότμησης φύλλων 
μετάλλου. Θα συζητηθούν μέθοδοι εφαρμογής αυτών των διαδικασιών σε βιομηχανικές 
συνθήκες. Θα αναφερθούν υπικοί κίνδυνοι που εμφανίζονται στους σταθμούς εργασίας 
κατά τη διάρκεια της κοπής και της λοξότμησης. Θα παρουσιαστούν διάφορες τεχνολογίες 
κοπής: οξυγόνο, πλάσμα, λέιζερ, μηχανικά και είδη ρομπότ που χρησιμοποιούνται για τη 
ρομποτοποίηση αυτών των διαδικασιών. Θα παρουσιαστούν διάφορες διαμορφώσεις 
σταθμών ρομποτικής κοπής/λοξότμησης και παραδείγματα συγκεκριμένων υλοποιήσεων. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Να εξοικειωθούν οι ασκούμενοι με τα κύρια προβλήματα της ρομποτοποίησης των 
διαδικασιών κοπής/λοξότμησης· 

• Εκμάθηση των κανόνων για την επιλογή τεχνολογίας κοπής, διαμόρφωσης 
ρομποτικού συστήματος και τύπου ρομπότ για τη ρομποτοποίηση των εργασιών 
κοπής/ λοξότμησης· 

• Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με παραδείγματα καλά υλοποιημένων 
εφαρμογών της τεχνολογίας κοπής/ λοξότμησης. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Γενική παρουσίαση της τεχνολογίας κοπής/ λοξότμησης.  

• ΕΑΥ στους χώρους εργασίας κοπής/ λοξότμησης 

• Απαιτήσεις και συνθήκες για τις διαδικασίες κοπής/ λοξότμησης 

• Τεχνολογίες κοπής 

• Διαμόρφωση των κυττάρων ρομποτικής κοπής/ λοξότμησης 

• Ρομπότ για κοπή/ λοξότμηση μεταλλικών φύλλων 

• Τεχνικά προβλήματα με ρομποτική κοπή/ λοξότμηση 

• Δείγματα ρομποτικών εφαρμογών για κοπή/ λοξότμηση 

 

Μάθημα 2.5.3: Ρομποτική στο χειρισμό υλικών 
 

Αυτό το μάθημα εισάγει τα γενικά χαρακτηριστικά της χρήσης ρομπότ για την 
αυτοματοποίηση του έργου του χειρισμού υλικών. Θα συζητηθούν διάφοροι τύποι αυτών 
των διαδικασιών σε βιομηχανικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του 
μηχανήματος (φόρτωση/εκφόρτωση, παλετοποίηση, διαλειτουργικές μεταφορές). Θα 
παρουσιαστούν διάφοροι τύποι ρομπότ που χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση 
αυτών των λειτουργιών. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα ειδικών εφαρμογών. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τα κύρια προβλήματα της ρομποτοποίησης 
των διαδικασιών χειρισμού υλικών· 
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• Παρουσίαση των αρχών επιλογής της διαμόρφωσης ενός ρομποτικού συστήματος, 
του τύπου του ρομπότ και των εξαρτημάτων του για τη ρομποτοποίηση των 
εργασιών χειρισμού υλικών· 

• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών της 
τεχνολογίας χειρισμού ρομποτικού υλικού. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Γενική παρουσίαση των εργασιών χειρισμού υλικών σε πραγματικό βιομηχανικό 
περιβάλλον.  

• Αρπάγες και συσκευές αρπαγής σε εφαρμογές χειρισμού υλικών 

• Τυπικά καθήκοντα που σχετίζονται με το χειρισμό υλικού από ρομπότ 

 

Επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης MILAN, μετά το τέλος του έργου. 
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Πεδίο 3. ΤΠΕ στην Προηγμένη Μεταποίηση 
 

Ενότητα 3.1: Αυτοματοποιημένη και βασισμένη σε Τεχνολογίες Πληροφορικής  
Μεταποίηση 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει βασικά θέματα της θεωρίας και της πρακτικής της 
Βιομηχανίας 4.0. Το διδακτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα άτομα που 
ενδιαφέρονται για τάσεις καινοτομίας στον τομέα της μεταποίησης και της ψηφιακής 
επανάστασης, ξεκινώντας από μαθητές γυμνασίου, φοιτητές πανεπιστημίου, μέχρι 
εργαζόμενους μηχανικούς και διαχειριστές παραγωγής. 

Για την επαρκή εμπέδωση του διδακτικού υλικού, απαιτούνται μόνο βασικές γενικές 
τεχνικές γνώσεις. 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 

• κατανοήσουν τη  βασική έννοια της Βιομηχανίας 4.0. 

• περιγράψουν τα κύρια συστατικά στοιχεία της Βιομηχανίας 4.0 και τον ρόλο τους 
στην κατασκευή στον ψηφιακό τομέα. 

• περιγράψουν παραδείγματα έξυπνων εργοστασίων, υπολογιστικού νέφους, 
βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων. 

 

Συνεισφέροντες 
 
Bialystok University of Technology BUT 
 

Δομή ενότητας 
 

Η ενότητα στην πιλοτική έκδοση περιλαμβάνει 3 μαθήματα. Κάθε μάθημα συνοδεύεται από 
μια αντίστοιχη παρουσίαση, μια σειρά πόρων για περαιτέρω μελέτη και αυτοαξιολόγηση 
που αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των γνώσεων σας 
σχετικά με το θέμα. 

 

Η ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα μαθήματα: 

 

Μάθημα 3.1.1: Εισαγωγή στη Βιομηχανία 4.0 — νέα έννοια στην Προηγμένη Μεταποίηση 
 
Το μάθημα αυτό ορίζει βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0, περιγράφει 
τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει το περιβάλλον παραγωγής και υποδεικνύει τα κύρια 
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οφέλη και προκλήσεις που συνδέονται με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη 
βιομηχανία. 
 

Μαθησιακοί στόχοι  

• κατανόηση της βασικής ιδέας της Βιομηχανίας 4.0 

• κατανόηση της προέλευσης της βιομηχανικής επανάστασης 

• καθορισμός των βασικών αρχών της Βιομηχανίας 4.0 

• ικανότητα εξεύρεσης οφελών και προκλήσεων της Βιομηχανίας 4.0 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Τι είναι η Βιομηχανία 4.0; 

• Η εξέλιξη της βιομηχανικής επανάστασης (από την 1η στην 4η) 

• Αρχές της Βιομηχανίας 4.0 

• Οι προκλήσεις και ο αντίκτυπος της Βιομηχανίας 4.0 

 

Μάθημα 3.1.2: Τέσσερα κύρια στοιχεία που καθορίζουν τη «Βιομηχανία 4.0» ή το 
«έξυπνο εργοστάσιο» 

Το μάθημα αυτό δείχνει και εξηγεί σημαντικά στοιχεία της έννοιας «Βιομηχανία 4.0». 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

• Κατανόηση του τι είναι το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IIoT) 

• Κατανόηση του τι είναι το υπολογιστικό νέφος  

• Κατανόηση του τι είναι κυβερνοφυσικό σύστημα 

• Κατανόηση του τι είναι η γνωσιακή υπολογιστική 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Επεξήγηση και επίδειξη του τρόπου λειτουργίας του Βιομηχανικού Διαδικτύου των 
Πραγμάτων (IIoT) και των κύριων συνιστωσών τους. 

• Επεξήγηση ποια είναι τα κύρια συστατικά του υπολογιστικού νέφους και επίδειξη 
της βασικής χρήσης τους 

• Επεξήγηση τι είναι ένα κυβερνοφυσικό σύστημα και παραδείγματα λύσεων 

• Επεξήγηση τι είναι η γνωσιακή υπολογιστική και παραδείγματα λύσεων 
 
 

Μάθημα 3.1.3: Ψηφιακές λύσεις και προηγμένες τεχνολογίες που συνδέονται με τη 
Βιομηχανία 4.0 

Σε αυτό το μάθημα περιγράφονται έννοιες τριών κύριων θεμάτων ψηφιακών λύσεων και 
προηγμένων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στη Βιομηχανία 4.0: Μεγάλα δεδομένα και 
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ανάλυση, υπολογιστικό νέφος και βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων. Εξηγείται η 
σημασία της εγκατάστασης και χρήσης εργαλείων ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.  
 
 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

• κατανόηση του ρόλου των μεγάλων δεδομένων και της ανάλυσης στη Βιομηχανία 
4.0 

• κατανόηση του ρόλου του υπολογιστικού νέφους στη Βιομηχανία 4.0 

• κατανόηση του ρόλου του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων  

• κατανόηση του γιατί η συλλογή δεδομένων συνδέεται στενά με τη χρήση του 
Διαδικτύου των Πραγμάτων 

• παρατήρηση και κατανόηση παραδειγμάτων ψηφιακών λύσεων 
 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Επίδειξη του τρόπου με τον οποίο το βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων (IIoT) 
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα 
και να μειώσει το κόστος. 

• Ποιος είναι ο ρόλος των μεγάλων δεδομένων στην τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση. 

• Γιατί υπολογιστική νέφους  

• Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων από το IIoT, ο ρόλος της ανάλυσης 
δεδομένων. 

• Παραδείγματα ψηφιακών λύσεων.  
 

Επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης MILAN, μετά το τέλος του έργου. 
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Πεδίο 3. ΤΠΕ στην Προηγμένη Μεταποίηση 
 

Ενότητα 3.2: Νέες ΤΠΕ στην Προηγμένη Μεταποίηση 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει βασικά θέματα που αναφέρονται στις νέες έννοιες και 
εργαλεία ΤΠΕ, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη διαχείριση προηγμένων 
συστημάτων παραγωγής. Το ενημερωτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα 
άτομα που ενδιαφέρονται για τάσεις καινοτομίας στον τομέα της μεταποίησης και της 
ψηφιακής επανάστασης, ξεκινώντας από μαθητές γυμνασίου, φοιτητές πανεπιστημίου, 
μέχρι εργαζόμενους μηχανικούς και διαχειριστές παραγωγής. 

Για την επαρκή εμπέδωση του διδακτικού υλικού, απαιτούνται βασικές γνώσεις σε ΤΠΕ, ενώ 
για ορισμένες από τις εργασίες ή παραδείγματα — απαιτείται στοιχειώδης γνώση σε 
ορισμένες τεχνικές επιστήμες, όπως ηλεκτρολόγων μηχανικών και αυτόματος έλεγχος. 

 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

• Να κατανοήσουν το ρόλο των ΤΠΕ στα προηγμένα συστήματα παραγωγής. 

• Θα έχουν την ικανότητα αξιολόγησης της δυνατότητας συλλογής, αρχειοθέτησης 
και επεξεργασίας δεδομένων από προηγμένο σύστημα παραγωγής. 

• Θα έχουν την ικανότητα να προτείνουν τη διαβίβαση πληροφοριών/δεδομένων 
μεταξύ της διαδικασίας κατασκευής και άλλων επιπέδων ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων, μέσω του Διαδικτύου. 

• Να κατανοήσουν τις δυνατότητες που δημιουργούν οι νέες έννοιες ΤΠΕ για την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημιουργημένων συστημάτων, π.χ. AR, VR, 
Internet of Things. 

 

Συνεισφέροντες 
 
Polytechneio Kritis / Technical University of Crete (TUC) 
 

Δομή ενότητας 
 

Η ενότητα στην πιλοτική έκδοση περιλαμβάνει 1 μάθημα. Το μάθημα συνοδεύεται από 
αντίστοιχη παρουσίαση, μια σειρά πόρων για περαιτέρω μελέτη και αυτοαξιολόγηση, 
αποτελούμενη από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  για την αξιολόγηση των γνώσεων σας 
σχετικά με το θέμα και ορισμένες ασκήσεις/εργασίες για την εφαρμογή των γνώσεων που 
αποκτήσατε στην πράξη. 
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Η ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα μαθήματα: 

 

Μάθημα 3.2.1: Εφαρμογή VR και AR στην παραγωγή 
 

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει την Εικονική Πραγματικότητα (VR) και την Επαυξημένη 
Πραγματικότητα (AR) ως νέες λύσεις ΤΠΕ που μπορούν να είναι χρήσιμες, αποτελεσματικές 
και κερδοφόρες στις εγκαταστάσεις της Προηγμένης Μεταποίησης.  

Παρουσιάζει επίσης εφαρμογές των τεχνολογιών AR και VR στη βιομηχανία και τη 
μεταποίηση, και ειδικότερα στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, του σχεδιασμού 
και της ανάπτυξης, των υπηρεσιών και συντήρησης, καθώς και της υποστήριξης και 
συνεργασίας. 
 

Μαθησιακοί στόχοι  

• Να δείξει τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και τις διαφορές των VR και AR. 

• Να παρουσιάσει συσκευές που υλοποιούν VR και AR. 

• Να εξοικειώσει τους μαθητές με συγκεκριμένα παραδείγματα χρήσης VR και AR σε 
διαδικασίες παραγωγής. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• AR έναντι VR 

• Υλικό AR και VR 

• Εφαρμογές AR και VR στη βιομηχανία και τη μεταποίηση 
 

Επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης MILAN, μετά το τέλος του έργου. 
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Πεδίο 3. ΤΠΕ στην Προηγμένη Μεταποίηση 
 

Ενότητα 3.3: Επικοινωνία σε προηγμένα συστήματα κατασκευής 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει βασικά θέματα που αναφέρονται στις έννοιες και τα 
εργαλεία ανταλλαγής δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη 
διαχείριση προηγμένων συστημάτων παραγωγής. Θα εξηγηθούν τα βιομηχανικά δίκτυα 
επικοινωνίας, τα οποία εγγυώνται υψηλή χωρητικότητα και διαθεσιμότητα δικτύων 
αυτοματισμού. Το μάθημα θα καλύψει το πλήρες φάσμα των δικτύων που 
χρησιμοποιούνται στο σύστημα παραγωγής, από το επίπεδο του δαπέδου (μεμονωμένες 
μηχανές και σταθμοί) έως το επίπεδο διοίκησης. Θα παρουσιαστεί δημοφιλής πρακτική 
εφαρμογή λύσεων βιομηχανικών δικτύων. 

Για την επαρκή εμπέδωση του διδακτικού υλικού, απαιτούνται βασικές γνώσεις από τις ΤΠΕ 
και εξοικείωση με σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

• Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της ανταλλαγής δεδομένων στο βιομηχανικό 
περιβάλλον. 

• Να περιγράψουν τη γενική δομή και τα κύρια στοιχεία του βιομηχανικού δικτύου 
επικοινωνίας. 

• Να περιγράψουν παραδείγματα πρακτικής λύσης για διάφορα επίπεδα που 
διατίθενται στην αγορά. 

• Να αναζητήσουν αποτελεσματικά κανονισμούς τυποποίησης για την επίλυση ενός 
συγκεκριμένου προβλήματος επικοινωνίας σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. 

 

Συνεισφέροντες 
 
ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and 
Measurements PIAP 
 

Δομή ενότητας 
 

Αυτή η ενότητα στη βασική έκδοση του συστήματος εκπαίδευσης MILAN που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του έργου δεν θα περιέχει κανένα μάθημα. 

 

Τα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής εφαρμογής 
του συστήματος εκπαίδευσης MILAN, μετά το τέλος του έργου. 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόμου μάθησης για την ΕΕΚ 
στην προηγμένη κατασκευή   
Έργο αριθ. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     

 

 

- 31 - 

 
 
 
 

. 
 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόμου μάθησης για την ΕΕΚ 
στην προηγμένη κατασκευή   
Έργο αριθ. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     

 

 

- 32 - 

 

Πεδίο 4 Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 
 

Ενότητα 4.1: Ασφάλεια και συστήματα ασφαλείας στην Προηγμένη Μεταποίηση  

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η ενότητα αυτή παρέχει βασικές πληροφορίες για θέματα υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία και συστήματα ασφάλειας σε προηγμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης, ιδίως με 
σημαντική χρήση της Ρομποτικής. Η αναπόφευκτη συνέπεια της ανάπτυξης των 
υφιστάμενων και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών είναι η εμφάνιση νέων απειλών στους 
χώρους εργασίας. Τα σχετικά προβλήματα και οι μέθοδοι επίλυσής τους αποτελούν 
αντικείμενο νομικών κανονισμών και κανονισμών τυποποίησης, οι οποίοι παρουσιάζονται 
στα μαθήματα της ενότητας. Στις ενότητες που ακολουθούν εξετάζονται οι πηγές κινδύνων 
και οι διαδικασίες εκτίμησης επικινδυνότητας στις ρομποτικές εγκαταστάσεις. 
Παρουσιάζονται επίσης τεχνικές μέθοδοι για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων 
που λειτουργούν και εξυπηρετούν αυτού του είδους εγκαταστάσεις παραγωγής.  

Η βασική γνώση της παραγωγής και της μηχανικής υλικών απαιτείται για την επαρκή 
εμπέδωση του διδακτικού υλικού σε αυτή την ενότητα. Για την κατανόηση ορισμένων 
παραδειγμάτων απαιτούνται επίσης βασικές γνώσεις ορισμένων άλλων τεχνικών 
επιστημών, όπως η ηλεκτρολογία και η μηχανική, η αυτοματοποίηση, η επικοινωνία και οι 
τεχνικές πληροφορικής. Συνιστάται επίσης να εξοικειωθείτε με τα πρόσθετα υλικά, ιδίως με 
το παράρτημα Α1 με τίτλο «Πρότυπα στον τομέα της Ρομποτικής»  
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις και 
δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς: 

• Βασικά προβλήματα υγείας και ασφάλειας σε προηγμένες εγκαταστάσεις 
παραγωγής, ιδίως με τη σημαντική χρήση των ρομποτικών τεχνολογιών. 

• Βασικές νομικές πράξεις και πράξεις τυποποίησης που ρυθμίζουν θέματα υγείας και 
ασφάλειας σε ρομποτοποιημένες εγκαταστάσεις. 

• Πηγές κινδύνου και εκτίμηση επικινδυνότητας σε ρομποτοποιημένες εγκαταστάσεις 
παραγωγής. 

• Τεχνικές και οργανωτικές μέθοδοι που επηρεάζουν τη βελτίωση της ασφάλειας των 
εργαζομένων στις ρομποτοποιημένες εγκαταστάσεις παραγωγής. 

 

Συνεισφέροντες 
 
Spojena Skola Juraja Henischa HEN 
ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and 
Measurements PIAP 
 

Δομή ενότητας 
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Η ενότητα στην πιλοτική έκδοση περιλαμβάνει 4 μαθήματα. Τα μαθήματα συνοδεύονται 
από αντίστοιχες παρουσιάσεις, διάφορους πόρους για περαιτέρω μελέτη και 
αυτοαξιολόγηση η οποία αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την 
αξιολόγηση των γνώσεων σας σχετικά με το θέμα και σε ορισμένες ασκήσεις/εργασίες για 
την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήσατε στην πράξη. 

Επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος κατάρτισης MILAN, μετά τη λήξη του έργου. 

 

 

Η ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα μαθήματα: 

 

Μάθημα 4.1.1: Γενικά στοιχεία για Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία σε Εγκαταστάσεις 
με Ρομπότ  

 

Η ασφάλεια των καταναλωτών που σχετίζεται με τη χρήση των προϊόντων και την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
σχετικοί στόχοι που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ασφάλειας αυτής βρήκαν σημαντική 
θέση στις νομικές πράξεις της ΕΕ, όπως οι κανονισμοί και οι οδηγίες, καθώς και στο 
σύστημα προτύπων. Τα βιομηχανικά ρομπότ, οι αυτοματοποιημένες και ρομποτοποιημένες 
κυψέλες και γραμμές παραγωγής είναι σημαντικές με την επιφύλαξη αυτών των σχετικών 
κανονισμών και οδηγιών σχετικά με τα μηχανήματα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
με την ΕΑΥ. Το μάθημα αυτό εισάγει τους μαθητές σε αυτά τα θέματα και παρέχει μια 
επισκόπηση των βασικών ζητημάτων υγείας και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις παραγωγής. 
Επικεντρώνεται σε θέματα υγείας και ασφάλειας των μηχανών, ιδίως των βιομηχανικών 
ρομπότ, καθώς και των ρομποτικών κυττάρων και γραμμών παραγωγής. Οι γνώσεις τους 
είναι απαραίτητες τόσο από τον σχεδιαστή, τον ανάδοχο, τον εισαγωγέα βιομηχανικών 
ρομπότ και τις γραμμές παραγωγής, όσο και από τον εργοδότη που θα χρησιμοποιήσει 
αυτά τα ρομπότ και τις γραμμές παραγωγής και όπου αυτές οι συσκευές είναι χώροι 
εργασίας. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες (σπουδαστές και μαθητές) το 
περιεχόμενο του μαθήματος με σαφή και συνοπτικό τρόπο. Θεωρείται ότι μετά την 
εμπέδωση του υλικού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα: 

• κατανοήσουν τη σημασία και τη σημαντικότητα των δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται σε μια εταιρεία παραγωγής για την επαγγελματική ασφάλεια και 
υγεία (ΕΑΥ).  
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• κατανοήσουν τους στόχους και τα καθήκοντα των προληπτικών δράσεων των 
υπηρεσιών ΕΑΥ και θα κατανοήσει τις υποχρεώσεις του εργοδότη και του 
εργαζομένου στην οργάνωση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας.  

• κατανοήσουν είναι σε θέση να εντοπίζει απειλές στον χώρο εργασίας και να 
καθορίζει κατάλληλα επίπεδα κινδύνου για τις απειλές αυτές. 

Η κατανόηση, εκ μέρους του μαθητή, και εργαζομένου στο μέλλον, της έννοιας και της 
σκοπιμότητας των δράσεων που αναλαμβάνονται στον τομέα της επαγγελματικής υγείας 
και ασφάλειας από μεμονωμένους εργαζομένους θα πρέπει να οδηγήσει σε καλύτερη, 
αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη οργάνωση της εργασίας ολόκληρης της επιχείρησης. 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Γενικά θέματα της ΕΑΥ στην Προηγμένη Μεταποίηση.  

• Η Μηχανή ως Προϊόν και η Μηχανή ως Στοιχείο Εξοπλισμού στο Χώρο Εργασίας. 

• Αξιολόγηση κινδύνου των ρομποτικών χώρων εργασίας. 

• Τεκμηρίωση ρομποτικής εγκατάστασης. 

• Έργα εκσυγχρονισμού. 

 

Μάθημα 4.1.2: Νομοθεσία και πρότυπα για την ΕΑΥ στον τομέα της Ρομποτικής 
 

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκά νομικά ζητήματα και ζητήματα προτύπων 
που σχετίζονται με την ασφάλεια της εργασίας σε εγκαταστάσεις ρομποτικής παραγωγής. 
Παρουσιάζονται τα προβλήματα της ασφάλειας των μηχανημάτων από την άποψη του 
κατασκευαστή ενός ασφαλούς προϊόντος. Η προσέγγιση αυτή συνάδει με το πνεύμα του 
δικαίου της ΕΕ. Σκεφτόμαστε την ασφάλεια των προϊόντων ήδη στο στάδιο του σχεδιασμού 
του. Σε αυτό το μάθημα, ο σπουδαστής εισάγεται στα νομικά και τεχνικά ζητήματα που 
σχετίζονται με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις βασικές 
απαιτήσεις των οδηγιών της νέας προσέγγισης. 

Η αποκτηθείσα γνώση θα είναι χρήσιμη για τον σπουδαστή στο μέλλον όταν συμμετέχει 
στη διαδικασία αγοράς/πώλησης της μηχανής, του πωλητή-πελάτη, και όταν συμμετέχει 
στη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής ενός νέου προϊόντος ή στη διαδικασία 
δημιουργίας ασφαλούς χώρου εργασίας. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

Ο γενικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τη 
νομοθεσία και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων. Οι 
ειδικοί μαθησιακοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 

• Παρουσίαση των νομικών κανονισμών της ΕΕ για τις μηχανές, 
συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών ρομπότ και των σταθμών ρομποτικής 
παραγωγής. 
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• Εξοικείωση του σπουδαστή με τις οδηγίες για τις νέες προσεγγίσεις. 

• Εξοικείωση του σπουδαστή με το ευρωπαϊκό σύστημα προτύπων, 
συμπεριλαμβανομένων των εναρμονισμένων προτύπων. 

• Παρουσίαση των κανόνων για την προστασία της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. 

• Παρουσίαση της γενικής διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Νομικοί κανονισμοί της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων 

• Οδηγίες νέας προσέγγισης 

• Εναρμονισμένα πρότυπα 

• Προστασία της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς 

• Αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος 

 

Μάθημα 4.1.3: Ασφάλεια στη βιομηχανική Ρομποτική — πηγές κινδύνου, 
επικινδυνότητα, πρότυπα 

 

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στις πηγές κινδύνων, στην εκτίμηση επικινδυνότητας, τα 
πρότυπα που σχετίζονται με τα βιομηχανικά ρομπότ και τις ρομποτοποιημένες 
εγκαταστάσεις. Επίσης, εξηγούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας WED. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις απαιτήσεις 
των οδηγιών και των προτύπων που ισχύουν για τα μηχανήματα, συμπεριλαμβανομένων 
των ρομποτικών σταθμών εργασίας και των μηχανών που είναι σταθμοί εργασίας. Οι 
ειδικοί στόχοι της εκπαίδευσης είναι οι εξής: 

• Να παρουσιάσει στον σπουδαστή επιλεγμένα πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια 
των ρομπότ και των ρομποτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
προτύπων τύπου C. 

• Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα εργαλεία WED. 

• Να παράσχει στον σπουδαστή τις αρχές για αναζήτηση εγγράφων σχετικά με την 
ασφάλεια των ρομπότ και των ρομποτικών εγκαταστάσεων. 

Αφού ολοκληρώσει το υλικό του μαθήματος, ο σπουδαστής θα κατανοήσει καλύτερα τους 
κανονισμούς της ΕΕ για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του 
κατασκευαστή για το προϊόν και της ευθύνης του εργοδότη για την οργάνωση ενός 
ασφαλούς χώρου εργασίας. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 
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• Απαιτήσεις εναρμονισμένων προτύπων. 

• Απαιτήσεις της οδηγίας WED. 

• Σημαντικές νομικές πράξεις της ΕΕ και εναρμονισμένα πρότυπα σχετικά με τις 
μηχανές. 

 

Μάθημα 4.1.4: Ασφάλεια του χώρου εργασίας του ρομπότ — προστατευτικές διατάξεις 
και συστήματα 

 

Το μάθημα αυτό παρέχει μια γενική επισκόπηση των μεθόδων και των μέτρων προστασίας 
που χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό του χώρου εργασίας ενός βιομηχανικού ρομπότ 
από τον χώρο εργασίας του χειριστή στις εγκαταστάσεις ρομποτικής παραγωγής. 
Συζητούνται οι βασικές απαιτήσεις για προστατευτικά μέτρα σύμφωνα με το προσάρτημα 
IV της οδηγίας για τα μηχανήματα. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

Η γνώση του υλικού του μαθήματος θα επιτρέψει στον σπουδαστή να κατανοήσει 
καλύτερα τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας και τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων 
προτύπων σχετικά με τα μέτρα προστασίας που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας του χειριστή ενός σταθμού ρομποτικής παραγωγής. Οι ειδικοί στόχοι της 
εκπαίδευσης είναι οι εξής: 

• Εξοικείωση του σπουδαστή με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για 
προστατευτικές μεθόδους και συσκευές σε ρομποτοποιημένες εγκαταστάσεις 

• Εξοικείωση του σπουδαστή με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
του προστατευτικού συστήματος στη ρομποτοποιημένη εγκατάσταση 

• Εξοικείωση του σπουδαστή με τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την 
υλοποίηση του προστατευτικού συστήματος στη ρομποτοποιημένη εγκατάσταση  

Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν θα επιτρέψουν στον σπουδαστή να κάνει συνειδητές 
επιλογές προφυλακτήρων και προστατευτικών μέτρων κατάλληλα για εργασίες που 
σχετίζονται με την ασφάλεια στο ρομποτικό σταθμό παραγωγής. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες και τις 
προστατευτικές διατάξεις 

• Μέθοδοι και προστατευτικά μέτρα που χρησιμοποιούνται σε σταθμούς εργασίας 
ρομποτικής παραγωγής 

• Προστατευτικά στοιχεία 

• Προστατευτικές διατάξεις 

• Άλλα μέτρα ασφαλείας 
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Επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης MILAN, μετά το τέλος του έργου. 
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Πεδίο 4 Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 
 

Ενότητα 4.2: Πιστοποιητικό CE για συστήματα προηγμένης μεταποίησης 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η ενότητα αυτή παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με τους κανόνες συμπεριφοράς κατά την 
εισαγωγή εξοπλισμού και ολόκληρων προηγμένων συστημάτων παραγωγής στην αγορά, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 
στους ακόλουθους τομείς: 

• Βασικοί κανόνες δεοντολογίας κατά την εισαγωγή προϊόντων στην αγορά της ΕΕ. 

• Ευθύνες του χειριστή της ρομποτικής εγκατάστασης και του χρήστη της. 

• Αξιολόγηση της συμμόρφωσης της ρομποτικής εγκατάστασης. 

• Κανόνες για την επισήμανση των ρομπότ και των ρομποτικών εγκαταστάσεων. 

 

Συνεισφέροντες 
 
Spojena Skola Juraja Henischa HEN 
ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and 
Measurements PIAP. 
 

Δομή ενότητας 
 

Η ενότητα στην πιλοτική έκδοση περιλαμβάνει 1 μάθημα. Το μάθημα συνοδεύεται από 
αντίστοιχη παρουσίαση, μια σειρά πόρων για περαιτέρω μελέτη και αυτοαξιολόγηση 
αποτελούμενη από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των γνώσεων σας 
σχετικά με το θέμα και ορισμένες ασκήσεις/εργασίες για την εφαρμογή των γνώσεων που 
αποκτήσατε στην πράξη. 

Τα επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος κατάρτισης MILAN, μετά τη λήξη του έργου. 

 

 

Η ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα μαθήματα: 

 

Μάθημα 4.2.1: Πιστοποίηση εγκαταστάσεων παραγωγής με ρομπότ 
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Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται σε θέματα πιστοποίησης μηχανών, και συγκεκριμένα στην 
πιστοποίηση των γραμμών ρομποτικής παραγωγής, των σταθμών εργασίας και των 
κυψελών. Εξηγούνται ζητήματα, προβλήματα και διαφορές που σχετίζονται με την 
εθελοντική και υποχρεωτική πιστοποίηση. Παρέχονται τα οφέλη των πιστοποιήσεων και 
των ανεξάρτητων αξιολογήσεων τρίτων Περιγράφεται η πιστοποίηση σύνθετων μηχανών 
που περιλαμβάνουν ρομποτικές γραμμές παραγωγής, τόσο εκείνες που παράγονται στην ΕΕ 
όσο και μηχανές από τρίτες χώρες. 

 

Μαθησιακοί στόχοι  

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα πρακτικά προβλήματα που 
σχετίζονται με την πιστοποίηση των γραμμών ρομποτικής παραγωγής. Οι ειδικοί 
εκπαιδευτικοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι οι εξής: 

• Να εξηγήσει στους σπουδαστές τι είναι η πιστοποίηση, τι ωφελεί τόσο τους 
παραγωγούς όσο και τους αποδέκτες, 

• Να εξοικειώσει τους σπουδαστές με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
προϊόντων σε σχέση με τα ρομπότ και τις ρομποτικές εγκαταστάσεις. 

• Να εξηγήσει στους σπουδαστές τη σημασία της επισήμανσης. 

• Να παρέχει πληροφόρηση στους σπουδαστές σχετικά με πιστοποιητικά άγνωστης 
προέλευσης. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Πιστοποιητικά ΕΚ/ΕΕ και δηλώσεις συμμόρφωσης. 

• Αξιολόγηση της συμμόρφωσης και πιστοποίηση ρομποτικής εγκατάστασης. 

• Αξιοπιστία των πιστοποιητικών. 
 

Επόμενα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελλοντικής 
εφαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης MILAN, μετά το τέλος του έργου. 

 
 

 


