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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΗ Ε.Ε. ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩ
-ΡΙΑ

ΠΡΑ-
ΚΤΙΚΗ 

1 ΑΤΤΙΚΗ 9 95 95.05 6 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ
ΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ) 

9 17 61.02 Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο - 
σχεδιασµός ιστοσελίδων ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ 25 400 190 210 

2 ΑΤΤΙΚΗ 9 95 95.05 9 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

37 62 93.06 
Εφαρµογές συστηµάτων συντήρησης 
µηχανηµάτων και θερµαντικού - ψυκτικού 
εξοπλισµού 

ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ 20 400 192 208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 
 

∆/νση Υλοποίησης Θεωρίας Ευτυχίας 12-14, Αθήνα (Αχαρνών 164) 
Θεωρία 190 
Πρακτική 210 
Σύνολο 400 
Αριθµός καταρτιζοµένων 25 
Εκπαιδευτικό επίπεδο ΤΕΙ 

 

Το πρόγραµµα θα καταρτίσει 25 άνεργους νέους πτυχιούχους ΤΕΙ στην ανάπτυξη εφαρµογών για 
το διαδίκτυο . Οι καταρτιζόµενοι θα µάθουν να δηµιουργούν ιστοσελίδες µε τη χρήση της HTML 
και τη βοήθεια τoυ δηµοφιλούς προγράµµατος σύνταξης ιστοσελίδων Ms Front Page 2000. Επίσης 
θα γνωρίσουν τις  δυνατότητες δηµιουργίας δυναµικών ιστοσελίδων µε χρήση σεναρίων. Τέλος θα 
γνωρίσουν τον τρόπο δηµιουργίας εφαρµογών µε τη χρήση της γλώσσας Java και θα 
επικεντρώσουν στην δηµιουργία και ενσωµάτωση στις σελίδες τους Java Applets. 

Οι καταρτιζόµενοι θα είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ σχολών τεχνολογικών εφαρµογών. Οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι  του προγράµµατος κατάρτισης απαιτούν από αυτούς να έχουν γνώσεις των εννοιών της 
πληροφορικής και  να ξέρουν να προγραµµατίζουν σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού και 
επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας, προσόντα που καλύπτονται από το πρόγραµµα σπουδών 
των σχετικών σχολών. Επιθυµητή είναι και η γνώση χειρισµού του MS OFFICE . 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1. Εισαγωγή στο περιβάλλον του ∆ιαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού 

Εισαγωγή στο διαδίκτυο, ιστορικά στοιχεία. Αρχιτεκτονική του διαδικτύου, πρωτόκολλα και 
υπηρεσίες. Σύνδεση στο διαδίκτυο, εξοπλισµός, φορείς σύνδεσης, συγκριτική αξιολόγηση. 
Υπηρεσίες του διαδικτύου, λογισµικό, παγκόσµιος ιστός, εφαρµογές. 

ΩΡΕΣ 20 

2. Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο µε την HTML 

Web εγκατάσταση, εξυπηρετητές, οργάνωση αρχείων, δοµικά στοιχεία ιστοσελίδων, οργάνωση 
σελίδων. Περιγραφή της HTML, δοµή σελίδας: επικεφαλίδες, παράγραφοι, λίστες, σχόλια. 
∆ηµιουργία συνδέσµων, είδη συνδέσµων. Τεχνικές µορφοποίησης κειµένου: στυλ χαρακτήρων, 
στοίχιση, γραµµατοσειρές, οριζόντιες γραµµές. Προσθήκη εικόνων, σύνδεσµοι µε εικόνες, φόντα, 
χρώµα. Εξωτερικά αρχεία, ένθεση πολυµέσων στη σελίδα. Πίνακες. Πλαίσια και διασυνδεδεµένα 
παράθυρα. Image maps. Φόρµες, διάταξη φορµών, πεδία κειµένου, buttons, αποστολή αρχείων µε 
τη χρήση φορµών. 

ΩΡΕΣ 40 

3.  ΑΑννάάππττυυξξηη  ιισσττοοσσεελλίίδδωωνν  µµεε  ττοο  MMss  FFrroonntt  PPaaggee  22000000 

Εισαγωγή στο FrontPage2000, βασικές έννοιες, δυνατότητες. Χαρακτηριστικά του FrontPage: η 
πλευρά του πελάτη, η πλευρά του εξυπηρετητή - επεκτάσεις FrontPage2000, προχωρηµένα 
χαρακτηριστικά, νέες δυνατότητες. Σχεδιασµός εγκατάστασης WEB back end, front end.  



 
∆ηµιουργία της διεπαφής µε το χρήστη, πίνακες περιεχοµένων, κείµενο, shared borders. Σχεδίαση 
και υλοποίηση της πλοήγησης: περιοχές πλοήγησης, λίστες θεµάτων, hyperlinks, e-mail links. 
Γραφικά, animation, frames. Προσθήκη φόρµας, διασύνδεση µε databases, δηµιουργία discussion 
sites. ∆ηµοσίευση ιστοσελίδων και διαχείριση site. 

ΩΡΕΣ 25 

4. Ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών ιστοσελίδων µε χρήση σεναρίων   

Μηχανισµός CGI, αρχές λειτουργίας, είσοδοι σε σενάρια CGI, µεταβλητές περιβάλλοντος, 
ανατοµία CGI script, script αρχεία µε ορίσµατα, φόρµες και CGI, εντολές POST και GET, 
προγράµµατα για την αποκωδικοποίηση της εισόδου των φορµών, uncgi, cgi-lib.pl, ISINDEX 
scripts, cgi-bin και περιορισµοί, προσθήκη στη σελίδα. 

Σενάρια στην πλευρά του πελάτη µε την JavaScript. Εισαγωγή, βασικά χαρακτηριστικά , 
αντικείµενα, φόρµες και συµβάντα, client-side scripts, φύλλα στυλ και δυναµική HTML. 

ΩΡΕΣ 50 

5. ∆ιασύνδεση µε βάσεις δεδοµένων -ASP programming  

Γενική εικόνα, στατικές έναντι δυναµικών ιστοσελίδων, επικοινωνία µε βάσεις δεδοµένων, 
ανάπτυξη δυναµικών ιστοσελίδων. 

Εισαγωγή στον Internet Information Server (IIS). Γενικά χαρακτηριστικά, προσθήκη WebSite 
στον  IIS, ιδιότητες WebSite,  διαµόρφωση εφαρµογών ASP. 

Εισαγωγή στη VBScript: η πλευρά του πελάτη έναντι της πλευράς του εξυπηρετητή, σύγκριση µε 
JavaScript, γραφικό περιβάλλον, δοµές ελέγχου και επανάληψης, χειρισµός λαθών, χρήση 
debugger. 

Αντικείµενα script, στοιχεία ελέγχου συστήµατος αρχείων, φάκελλοι, αντικείµενα ροής κειµένου. 

Στοιχεία ASP: προσθήκες στον browser, page counter, ad rotator, content linking component, 
myInfo component. 

Προσπέλαση Βάσεων δεδοµένων µε την τεχνολογία ADO: Αρχιτεκτονική βάσης δεδοµένων, 
σύνδεση µε ODBC, συνδέσεις OLE DB, µοντέλο ADO, αντικείµενα data access, RecordSets, SQL 
queries, εµφάνιση data στη σελίδα. 

ΩΡΕΣ 50 

6. Προγραµµατισµός στο διαδίκτυο µε την Java 

Εισαγωγή στην Java, χαρακτηριστικά, αρχές λειτουργίας, δυνατότητες. Αντικειµενοστραφής 
προγραµµατισµός µε την Java: κλάσεις, κληρονοµικότητα, µέλη, µέθοδοι, πακέτα, µηχανισµοί 
προστασίας. Συντακτικό της γλώσσας: εκφράσεις, εντολές ελέγχου. Java Applets.∆ηµιουργία, 
ενσωµάτωση στη σελίδα, παράµετροι. Εικόνες και βασικά γραφικά. Χειρισµός συµβάντων του 
mouse και του πληκτρολογίου. AWT Windows και GUI και JFC. Layout Managers. Εργασία µε 
νήµατα. ∆ικτυακές εφαρµογές και τα πρωτόκολλα TCP/IP. Σύνδεση µε βάσεις JDBC 

ΩΡΕΣ 60 

 

 



 
7. Τεχνικές σχεδίασης και οργάνωσης ιστοσελίδων 

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας οι καταρτιζόµενοι, έχοντας αποκτήσει ευχέρεια στη χρήση των 
εργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδων, θα γνωρίσουν τις διάφορες τεχνικές οργάνωσης και 
παρουσίασης της πληροφορίας σε έναν δικτυακό τόπο. θα µάθουν να σχεδιάζουν αισθητικές και 
λειτουργικές ιστοσελίδες κάνοντας σωστή χρήση των διαφόρων µορφοποιήσεων που µας 
προσφέρει η HTML, οργανώνοντας κατάλληλα τους συνδέσµους και ενσωµατώνοντας τα 
κατάλληλα γραφικά και πολυµέσα. 

ΩΡΕΣ 25 

8. Ανάπτυξη σύνθετης εφαρµογής 

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας οι καταρτιζόµενοι θα γνωρίσουν τα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας ανάπτυξης µιας εφαρµογής. Επίσης θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα της ύπαρξης 
µιας οµάδας ανάπτυξης και τις αρµοδιότητες καθενός από τα µέλη της. Θα µάθουν επίσης τα 
στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης της εφαρµογής και το ρόλο που αυτή έχει για την 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη µιας εφαρµογής.  

Case Study  : «Ανάπτυξη ενός portal»  Θα προσδιορίσουν τις απαιτήσεις,  θα                                 
αναλύσουν και θα σχεδιάσουν την εφαρµογή, µε βάση τις θεωρητικές γνώσεις της ενότητας. 

ΩΡΕΣ 105 

9.Βασικές αρχές εργατικής νοµοθεσίας - Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας 

ΩΡΕΣ 10 

10. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας 

ΩΡΕΣ 15 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Η πρακτική άσκηση θα γίνει σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τοµέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ - ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
∆/νση Υλοποίησης Θεωρίας Ευτυχίας 12-14, Αθήνα (Αχαρνών 164) 
Θεωρία 192 
Πρακτική 208 
Σύνολο 400 
Αριθµός καταρτιζοµένων 20 
Εκπαιδευτικό επίπεδο ΤΕΙ 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η απόκτηση όλων των απαραιτήτων γνώσεων, δεξιοτήτων και 
συµπεριφορών που θα οδηγήσουν στην επιτυχή ένταξη/επανένταξη  των καταρτιζοµένων στην 
αγορά εργασίας ως εξειδικευµένων τεχνικών συντήρησης των τριών κατηγοριών εγκαταστάσεων 
Θέρµανσης -Ψύξης-Κλιµατισµού: 

 Κεντρικές εγκαταστάσεις θέρµανσης 

 Εγκαταστάσεις κλιµατισµού (τοπικές ή κεντρικές) 

 (Ειδικές) Ψυκτικές εγκαταστάσεις 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 Βασικές αρχές Θ-Ψ-Κ 

Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν τις βασικές αρχές που διέπουν τις θερµικές εγκαταστάσεις. 
Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες για την  κατανόηση των υπολοίπων θεµατικών ενοτήτων 
του προγράµµατος. 

ΩΡΕΣ 15 

 Είδη συστηµάτων Θ-Ψ-Κ : Ταξινόµηση-υλικά-εξοπλισµός 

Στην ενότητα αυτή γίνεται µια συνοπτική παρουσία και ταξινόµηση όλου του εύρους των 
θερµικών εγκαταστάσεων  και αναλύονται τα κύρια υποσυστήµατα, ο εξοπλισµός και τα υλικά 
κατασκευής των διαφόρων εγκαταστάσεων Θ-Ψ-Κ 

ΩΡΕΣ 16 

 Εγκαταστάσεις Θέρµανσης: Εξοπλισµός-λειτουργία –συντήρηση 

Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν τα κριτήρια επιλογής συστήµατος θέρµανσης, τα 
υποσυστήµατα και τον εξοπλισµό που απαρτίζουν ένα σύστηµα κεντρικής θέρµανσης,  τον 
τρόπο ελέγχου, τις συνήθεις βλάβες και τις µεθόδους συντήρησης των  εγκαταστάσεων  
κεντρικής θέρµανσης.   

ΩΡΕΣ 60 

 Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού: Εξοπλισµός-λειτουργία-συντήρηση) 

Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν θέµατα που αφορούν στην ταξινόµηση εγκαταστάσεων 
κλιµατισµού, τον υπολογισµό θερµικών και ψυκτικών φορτίων,  τα υποσυστήµατα  και τα 
δοµικά στοιχεία των εγκαταστάσεων κλιµατισµού,  τα συστήµατα ελέγχου και αυτοµατισµών 
και την συντήρηση εγκαταστάσεων κλιµατισµού. 

ΩΡΕΣ 80 



 
 Εγκαταστάσεις βιοµηχανικής  Ψύξης:  Τύποι-λειτουργία-συντήρηση 

Στην ενότητα αυτή οι καταρτιζόµενοι θα διδαχθούν τις αρχές λειτουργίας τα δοµικά στοιχεία, 
τον απαιτούµενο εξοπλισµό και τις τεχνικές συντήρησης των κύριων κατηγοριών ψυκτικών 
εγκαταστάσεων. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των ψυκτικών εγκαταστάσεων αµµωνίας, των 
ψυκτικών εγκαταστάσεων παγοποιείων, τροφίµων, βιο-ιατρικών εφαρµογών, όπως και της 
µεταφερόµενης ψύξης. ∆ίδεται έµφαση στα θέµατα της  τήρησης προδιαγραφών ασφάλειας 
και υγιεινής  και στη σύνδεση της µεθοδολογίας  ΗΑCP µε τις τεχνικές ελέγχου και 
προγνωστικής/ προληπτικής συντήρησης. 

ΩΡΕΣ 42 

 ∆ίκτυα εγκαταστάσεων Θ-Ψ-Κ 

Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν τα είδη δικτύων και σωληνώσεων που συναντώνται στις 
εγκαταστάσεις Θ-Ψ-Κ µε τα παρελκόµενα τους (δίκτυο αεραγωγών, δίκτυο σωληνώσεων 
ψυκτικών µέσων, δίκτυο σωληνώσεων νερού, δίκτυο σωληνώσεων ατµού),  τις αρχές 
σχεδίασης  δικτύων και σωληνώσεων και τις µεθόδους ελέγχου και συντήρησης δικτύων και 
σωληνώσεων Θ-Ψ-Κ.  

ΩΡΕΣ 40 

 Συστήµατα ελέγχου και εξοικονόµησης ενέργειας εγκαταστάσεων Θ-Ψ-Κ 

Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν τις αρχές του περιβαλλοντικού  σχεδιασµού και της 
πρόληψης ενεργειακών απωλειών, την κατάστρωση ενεργειακού  ισολογισµού εγκατάστασης 
Θ-Ψ-Κ και τα ενδεικνυόµενα µέτρα και βελτιώσεις για την εξοικονόµηση ενέργειας σε 
εγκαταστάσεις θέρµανσης, κλιµατισµού και βιοµηχανικής ψύξης. 

ΩΡΕΣ 40 

 Χρήση φυσικού αερίου σε εγκαταστάσεις Θ-Ψ-Κ 

Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν τις ιδιότητες και βασικά θερµοδυναµικά χαρακτηριστικά του 
φυσικού αερίου, τις ιδιαιτερότητες ως προς τις σωληνώσεις και τα  όργανα ελέγχου και 
αυτοµατισµού των εγκαταστάσεων που λειτουργούν µε φυσικό αέριο και την τεχνολογία 
καυστήρων φυσικού αερίου µε έµφαση  στην επιθεώρηση και διάγνωση βλαβών και την 
συντήρηση καυστήρων αυτού του τύπου. Παρουσιάζεται επίσης η δυνατότητα εφαρµογών 
βιοµηχανικής ψύξης µε χρήση ενεργειακής πηγής το φυσικό αέριο. 

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα  ο καινοτοµικός χαρακτήρας της ενότητας αυτής που βρίσκεται σε 
στενή συσχέτιση και καλύπτει ανάγκες κατάρτισης που προκύπτουν από την 
προγραµµατισµένη ( από το Ε.Π. «Βιοµηχανία και Ανάπτυξη») εισαγωγή  του φυσικού αερίου 
για βιοµηχανική και οικιακή χρήση. 

ΩΡΕΣ 32 

 Οργάνωση προγραµµατισµού συντήρησης εγκατάστασης Θ-Ψ-Κ  

Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν όλα τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση και την 
εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών συντήρησης των  εγκαταστάσεων Θ-Ψ-Κ.  Γίνεται αναφορά 
στον  ρόλο της συντήρησης σε σχέση  µε τον κύκλο ζωής της εγκατάστασης,  στις κατηγορίες 
συντήρησης (θεραπευτική συντήρηση, προληπτική συντήρηση) και τον απαιτούµενο για κάθε 
κατηγορία εξοπλισµό. ∆ίδεται έµφαση στην µηχανοργάνωση της συντήρησης και στις  



 
διαδικασίες που αυτή απαιτεί (σύνταξη χρονοδιαγράµµατος συντήρησης - έκδοση εντολών 
συντήρησης, δηµιουργία, ενηµέρωση, τήρηση  µηχανογραφηµένων αρχείων συντήρησης 
κ.λ.π.). Γίνεται επίσης αναφορά στον ρόλο των αρχείων συντήρησης, στο πλαίσιο των αρχείων 
ποιότητας που απαιτεί η διασφάλιση ποιότητας κατά ISO 9001. 

ΩΡΕΣ 50 

 Σύγχρονες τεχνικές ανεύρεσης εργασίας  
ΩΡΕΣ 15 

 Βασικές αρχές εργατικής νοµοθεσίας – Θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας       

ΩΡΕΣ 10 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Η πρακτική άσκηση θα γίνει σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τοµέα. 


