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Αυτοματισμός, είναι το πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας που 

ασχολείται με την επιβολή επιθυμητής συμπεριφοράς στα φαινόμενα και 

με την κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων καθορίζεται η 

λειτουργία ενός φαινομένου. 

 Αυτοματισμός ονομάζεται και Επιστήμη του Ελέγχου. 

 

 
 

  

"ο Θεός δεν παίζει ζάρια με το σύμπαν" 
 

<  ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ  > 

 
 

 

 

Εφαρμογές του βρίσκονται πολυάριθμες στην καθημερινή ζωή και στη 

βιομηχανία. 

 

Χάρη στην καθολική και γενικευμένη διάδοση των εφαρμογών του, ο 

Αυτοματισμός αποκτά ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. 

  

Ιστορική Εξέλιξη του Αυτοματισμού 

 

Οι Έλληνες έχουν τους Αυτοματισμούς στο DNA τους. 

 

Oι Αυτοματισμοί στην Αρχαία Ελλάδα. 

 
ΧΡΥΣΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 
Ο Ήφαιστος είχε φτιάξει μερικές χρυσές γυναίκες (θεραπαινίδες) να τον βοηθάνε στο 

εργαστήριο, να τον στηρίζουν για να περπατάει καλύτερα, αλλά και για να έχει 

κάποιον να μιλάει. 
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ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΟΥΚΛΕΣ 
 

Ο Όμηρος και ο Πλάτωνας αναφέρουν ότι ο Δαίδαλος ανάμεσα στις άλλες 

εντυπωσιακές του κατασκευές έφτιαξε και κούκλες για τα παιδιά του Μίνωα. Σαν 

βασιλικά παιχνίδια δεν ήταν συνηθισμένες αλλά μπορούσαν να μιλάνε και να 

κινούνται. Λέγεται μάλιστα ότι αναγκαζόταν να τις δένουν για να μην τους φεύγουν 

μακριά και τις χάνουν. 

Πανδώρα 

* χρυσοί βοηθοί 

* μηχανικοί σκύλοι 

* κινούμενες κούκλες 

* Τάλως 

* θρόνος - παγίδα 

* θρησκευτική τεχνολογία 

* τηλε-φωτισμός αγάλματος 

* Ήρων 

* ατμομηχανή 

* πιεστήριο λαδιού 

* αυτοματισμοί 

* απόσταξη 

* ατμοκίνητο βαρούλκο 

* Κτησίβιος 

* ύδραυλις 

* αεραντλίες 

* πυροσβεστήρας 

Το πιο συγκλονιστικό είναι ο υπολογιστής των Αντικυθήρων όπου οι 

τελευταίες μελέτες αναφέρουν ότι είναι το πρώτο GPS του πλανήτη. 

 

 
        Ατμοστρόβιλος του Ήρωνα                   Αυτόματες πύλες ναού 
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Ειδικότητα Ιεκ Τεχνικός Αυτοματισμών 

Τομέας δραστηριοτήτων. 
 
 
Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών έχει 
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης που τον καθιστά ικανό να 
εργάζεται σαν ειδικευόμενος εργαζόμενος, ικανός να εκτελεί αυτόνομα και 
υπεύθυνα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την επισκευή ή / και 
συντήρηση αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων, τμημάτων ή συνόλων σε 
προδιαγεγραμμένη λειτουργική αλληλεξάρτηση, όπως : την τοποθέτηση / 
εγκατάσταση, τη ρύθμιση, τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση, τη σύνδεση / 
αποσύνδεση συσκευών, τη χρήση οργάνων ή εργαλείων, την εποπτεία, τη 
συντήρηση / επισκευή / μετατροπή οργάνων σε αυτοματοποιημένες 
εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση. 
 
Εργάζεται είτε μόνος του (ιδιοαπασχολείται), είτε σαν υπάλληλος μεγάλης 
μεταποιητικής / παραγωγικής επιχείρησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε 
τμήματα συντήρησης ή νέων έργων αυτοματοποιημένων, μερικά ή ολικά, 
εγκαταστάσεων ή συστημάτων. 
 
Ο Τεχνικός Αυτοματισμών απασχολείται στους εξής εργασιακούς χώρους: 
 

 Βιομηχανίες / βιοτεχνίες με αυτοματοποιημένη παραγωγή που 
χρησιμοποιούν διάφορες φυσικοχημικές ή / και μηχανικές διεργασίες 
συνεχούς ή / και ασυνεχούς ροής, όπως: χημικές, μεταλλευτικές ή / και 
μεταλλουργικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων, ή / και ποτών, 
τσιμεντοβιομηχανίες, βιομηχανίες πλαστικών υλών, χρωμάτων, 
φαρμάκων, χαρτιού, παραγωγής ενέργειας, κλωστοϋφαντουργίας, 
επιχειρήσεις συσκευασίας, και μεταφοράς, μεταποιητικές, ξύλου, 
δέρματος, κλπ. 

 Εγκαταστάσεις κλιματισμού, πυροπροστασίας, επεξεργασίας λυμάτων, 
αερίων και υγρών καυσίμων, κλπ. 

 Κατασκευαστικές, εμπορικές, ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι 
οποίες προμηθεύουν, κατασκευάζουν, εγκαθιστούν ή συντηρούν 
εγκαταστάσεις, αυτοματισμού, κλιματισμού, πυροπροστασίας, κλπ. 
 

Ο Τεχνικός Αυτοματισμών μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό 
υπεύθυνο αυτοματισμού ή / και σαν εργοδηγός, ή / και προϊστάμενος του 
αντίστοιχου συνεργείου ή / και τμήματος. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Ο Τεχνικός αυτοματισμών πρέπει να διαθέτει τις εξής κομβικές γνώσεις και  
δεξιότητες. 
 
Βασικές ηλεκτρομηχανολογικές  γνώσεις  
Κατανόηση τεχνικών σχεδίων, εντύπων, οδηγιών. 
 
Επαγγελματικές γνώσεις δεξιότητες 
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Ο Τεχνικός αυτοματισμών πρέπει να διαθέτει τις εξής επαγγελματικές γνώσεις 
και δεξιότητες. 
 

 Γνωρίζει βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας και μηχανολογίας. 

 Διαβάζει και σχεδιάζει ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια. 

 Εφαρμόζει τεχνικές οδηγίες που έχουν σχέση με υγιεινή και ασφάλεια 
της εργασίας. 

 Κατασκευάζει τα απαραίτητα ηλεκτρομηχανολογικά κυκλώματα για όλα 
τα είδη των αυτοματισμών. 

 Χρησιμοποιεί όργανα και εργαλεία που είναι απαραίτητα για την 
επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτοματισμού. 

 Χρησιμοποιεί υλικά και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. 

 Αντικαθιστά τον  παλαιωμένο εξοπλισμό με σύγχρονο  και φιλικότερο 
προς το περιβάλλον σε  παλαιές εγκαταστάσεις. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

http://www.eoppep.gr/images/Isotimies_Kai_Epaggelmatika_Dikawmata/ed_iek.

pdf 

Νομοθεσία                                                   Επαγγελματική Άδεια 

Π.Δ. 191/2001                             Ηλεκτροτεχνίτη Α’, Γ’, Δ’ και ΣΤ’   
( ΕΚ 1  /Α  /12-7-01)                 ειδικότητας με 70% του χρόνου           
---------------------------------            πρ/σίας των αποφοίτων ΤΕΛ.                    
Π.Δ.  11/77                                 Οι άδειες Ηλεκτροτεχνίτη Α’ ή Γ’ οδηγούν με  
                                                    προυποθέσεις στην άδεια                                                                                   
( ΕΚ 1 2/Α  /1977)                     κατασκευαστή-συντηρητή καυστήρων υγρών 
 

Τα επαγγέλματα που θα εξασφαλίζουν εργασία την 
επόμενη 7ετία!  (Σάβ, 13 Ιουλ 2013) Πηγή: fpress.gr 

Λίστα με 87 επαγγέλματα που προβλέπεται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση 
στην αγορά εργασίας ώς το 2020 έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΕΒ, 
παρουσιάζοντας το «Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων 
σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες» που δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από 
το ΕΣΠΑ. 
 
Συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με τις διαφαινόμενες τεχνολογικές, 
οικονομικές, ρυθμιστικές εξελίξεις και τάσεις σε επιλεγμένους τομείς της 
ελληνικής οικονομίας, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. 
Τα συμπεράσματα επαληθεύονται από ομάδες Εμπειρογνωμόνων και 
Στελεχών Επιχειρήσεων. 
8 Επιχειρηματικούς Τομείς, που θεωρείται ότι παρουσιάζουν σημαντικό 
ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία και είναι οι: Τρόφιμα, Τεχνολογίες 

http://www.eoppep.gr/images/Isotimies_Kai_Epaggelmatika_Dikawmata/ed_iek.pdf
http://www.eoppep.gr/images/Isotimies_Kai_Epaggelmatika_Dikawmata/ed_iek.pdf


 

6/7 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Δομικά Προϊόντα, Εφοδιαστική 
Αλυσίδα, Περιβάλλον, Μέταλλο, Υγεία. 

Τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ανάπτυξη των κλάδων αυτών, όπως 
προέκυψαν από τη μελέτη, είναι: 

Τομέας της Ενέργειας 

    Ενεργειακός Μελετητής 
    Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
    Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 
    Τεχνικός Αυτοματισμών 
    Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 
    Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Αυτοματισμών 
    Σύμβουλος Ενεργειακών Επενδύσεων 
    Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος 
    Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας 
    Εξειδικευμένο Στέλεχος στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό & Κτιριακές  
Εφαρμογές 
    Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα-Δίκτυα Aερίων 
    Τεχνικός Αιολικών Συστημάτων. 

Ενώ και οι υπόλοιποι κλάδοι έχουν σχέση με αυτοματισμούς και μπορεί 
να εργαστεί ο Τεχνικός Αυτοματισμών. 

Τομέας του Μετάλλου 

Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός - Ειδικός Αυτοματισμών 

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης 
και Κατάρτισης του ΣΕΒ Δ.Νικολάου επεσήμανε σχετικά: «Οι σύγχρονες 
ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό με ευρύτερες 
επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες, τις οποίες όμως το παρόν 
εκπαιδευτικό σύστημα δεν παρέχει επαρκώς. Στη σύγχρονη οικονομία η 
γνώση σε συνδυασμό με την καινοτομία και τη δια βίου εκπαίδευση, 
αποτελούν το νέο συντελεστή παραγωγής».  

Μήπως τα ΙΕΚ που ανήκουν στην Επαγγελματική Κατάρτιση μπορούν να 
καλύψουν αυτό το κενό του εκπαιδευτικού συστήματος;  

 

Ευχαριστώ για την υπομονή σας καλή συνέχεια. 
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