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Kατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2015 η Εταιρία «BOSCH REXROTH  S.A.»,  έχει 

προγραμματίσει τις παρακάτω τεχνικές επιμορφώσεις : 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΚΟΣΤΟΣ

/ΑΤΟΜΟ 

02-03 έως 06-03-15 
 

HL 520 

Hydraulics Systems and Maintenance  
(Συντήρηση Υδραυλικών Συστημάτων 

advanced level ) ,Προχωρημένο επίπεδο. 
700 € 

16-03 έως 20-03-15 HL 510 
Introduction to Hydraulics ( Εισαγωγή 

στα Υδραυλικά basic level)  650 € 

 

30-03 έως 03-04-15 HL 520 

Hydraulics Systems and Maintenance  
(Συντήρηση Υδραυλικών Συστημάτων 

advanced level ) ,Προχωρημένο επίπεδο. 
700 € 

14–04 έως 17-04-15 

Διάρκεια 24 Ωρες 

 

PSHL  550  
Proportional and Servo Hydraulics 

Selection and Application (Αναλογικά και 

Σέρβουδραυλικά Συστήματα Ελέγχου). 

 

650 € 

21-04 έως 24-04-15  

Διάρκεια 24 Ωρες 

 

CA  1100 
Compressors - Air Distribution  

(Αεροσυμπιεστές – Διανομή 

Πεπιεσμένου αέρα)     

600 € 

04-05 έως 08-05-15 PN 110 
Introduction to Pneumatics           

(Εισαγωγή στα Πνευματικά basic level) 600 € 

18-05 έως 22-05-15 ΕPN 210 

Introduction to Electropneumatics           

(Εισαγωγή στα Ηλεκτροπνευματικά basic 

level) 
650 € 

01-06 έως 05-06-15 HL 510 
Introduction to Hydraulics ( Εισαγωγή 

στα Υδραυλικά basic level)  650 € 

15-06 έως 19-06-15 HL 520 

Hydraulics Systems and Maintenance  
(Συντήρηση Υδραυλικών Συστημάτων 

advanced level ),Προχωρημένο επίπεδο. 
700 € 
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29-06 έως 02-07-15 

Διάρκεια 24 Ωρες 

 

PSHL  550  
Proportional and Servo Hydraulics 

Selection and Application (Αναλογικά και 

Σέρβουδραυλικά Συστήματα Ελέγχου). 
650 € 

13-07 έως 16-07-15 

Διάρκεια 24 Ωρες 

 

CA  1100 
Compressors - Air Distribution  

(Αεροσυμπιεστές – Διανομή 

Πεπιεσμένου αέρα)     
600 € 

20-07 έως 24-07-15 ΕPN 210 

Introduction to Electropneumatics           

(Εισαγωγή στα Ηλεκτροπνευματικά basic 

level) 
600 € 

 

 

 

Το  γενικό  σύνολο  των  ωρών  εκπαίδευσης  ανά  σεμινάριο εκτός των Αναλογικών και των 

αεροσυμπιεστών ,  ορίζεται  στις  30  ώρες  ( 6  εκπαιδευτικές ώρες ανά ημέρα σε σύνολο 5 

ημερών ),ενώ ο  μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά ενότητα δεν είναι μεγαλύτερος των 10 

ατόμων. 

 

Οι παραπάνω επιμορφώσεις έχουν ανασυσταθεί, με τοποθέτηση πολλών νέων δομικών 

στοιχείων, πρακτικών εννοιών μέσα 2013 και μιας νέας μεθοδολογίας παρουσίασης, η 

οποία αυξάνει υπέρμετρα το οξυδερκές της σκέψης και την κριτική ικανότητα, γενικά 

και ιδιαίτερα στην περίπτωση αποκατάστασης βλαβών. 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε ημέρας έχει ως εξής: 

 

09:00    έως    10:30      Διάλειμμα 15 min 

10:45    έως    12:15      Διάλειμμα 45 min (χρόνος γεύματος). 

13:00    έως    14:30 

 

Κάθε εκπαιδευόμενος θα  παραλάβει  ένα πακέτο  το οποίο  περιέχει: 

 

 Γραφικό υλικό ( Ντοσιέ, φύλλα σημειώσεων, στυλό). 

 

 Το αντίστοιχο έγχρωμο βιβλίο ή εγχειρίδιο  ανάλογα  με  τη  διδασκόμενη ενότητα    ( 

Κων/νος Γιαννακόπουλος ). 

 

 

 Οι  ασκήσεις  του  δεδομένου  προγράμματος μαζί με τις λύσεις του, καθώς και ορισμένο 

υλικό διαφανειών προβολής φωτοτυπημένο. 
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 Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου. 

 

Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα: 

 

Nα αναπτύξουν θεωρητική και πρακτική εμπειρία παρακολουθώντας 

άριστα κατασκευασμένα διάφανα μοδέλα υδραυλικών δομικών στοιχείων, 

παρόμοια των πραγματικών, σε σύνδεση με ηλεκτροπαροχικό σύστημα, να εφοδιάζονται 

με χρωματισμένο υδραυλικό υγρό και να προβάλλονται σε οθόνη. 

 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να παρακολουθήσει   εσωτερικά  

του  δεδομένου  υδραυλικού  στοιχείου  τη  ροή  και  τη  συμπεριφορά  της λειτουργίας, 

όπως αυτή συμβαίνει στην πράξη. 

 

Ειδικές διατάξεις πάνω στο σύστημα, εξομοιώνουν τη λειτουργία με την πραγματικότητα 

δημιουργώντας τις ανάλογες συνθήκες. 

  

 Να εκτελέσουν εργαστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές σε σύγχρονη εκπαιδευτική 

τράπεζα εργασίας με πραγματικά βιομηχανικά υδραυλικά- πνευματικά δομικά 

στοιχεία. 

 

 Nα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στη συναρμολόγηση γραναζωτών αντλιών 

θετικού εκτοπίσματος , καθώς και στην πρακτική ελάττωσης των στομίων ροής σε 

βαλβίδες διεύθυνσης ροής. 

 

 Να παρακολουθήσουν σε τομή διάφορες αντλίες θετικού εκτοπίσματος π.χ. 

γραναζωτές, εμβολοφόρες σταθερής ή μεταβλητής παροχής καθώς και διάφορα 

υδραυλικά –πνευματικά- ηλεκτρικά- ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία. 

 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχουν στη διάθεση των εκπαιδευομένων 

διάφορα cookies και ροφήματα , ενώ το μεσημέρι ( 12.15 μ.μ.) οι εκπαιδευόμενοι θα 

γευματίσουν με μενιού της αρεσκείας τους, στο εστιατόριο της Εταιρίας το οποίο 

εμπεριέχεται στο κόστος συμμετοχής. 

 

Οι παραπάνω επιμορφώσεις μπορούν να διεξαχθούν και ενδοεπιχειρησιακά.  

Σε αυτή την περίπτωση, τα σεμινάρια προσαρμόζονται ανάλογα με τις  ιδιαιτερότητες 

της Εταιρίας και φυσικά πάνω σε λειτουργικά κυκλώματα συγκεκριμένων συστημάτων 

τα οποία βρίσκονται και εργάζονται στο χώρο της δεδομένης Εταιρίας όπως είναι: ( 

εκμάθηση και τρόπος ρύθμισης λειτουργικών πιέσεων σε κυκλώματα, λεπτομερής 

ανάλυση λειτουργίας, μέθοδος ανάγνωσης κυκλωμάτων βάση των προτύπων γραφικών 

συμβόλων κατά DIN_ISO 1219, προδιαγεγραμμένος εντοπισμός βλάβης ). 

 

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να ενταχθούν  100%  στην ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

ΛΑΕΚ (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 0,45% ). 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

Η επιβεβαίωση της συμμετοχής πραγματοποιείτε με την συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας 

και  την αποστολή της στο FAX (210) 3422759 ή στο e-mail 

georgia.delaga@boschrexroth.gr .Τηλέφωνο επικοινωνίας (210) 5701399. 

 

ΤΡΟΠΟΣ  ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

 

Μία εβδομάδα πριν την έναρξη του σεμιναρίου με ταχυδρομική επιταγή ή με κατάθεση στον 

υπ' αριθμόν 106002320000715. τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας BOSCH REXROTH 

S.A. στην τράπεζα ALPHA BANK ή στα γραφεία της Εταιρίας μας κατά την πρώτη ημέρα 

διεξαγωγής της επιμόρφωσης εφόσον η συμμετοχή έχει πραγματοποιηθεί άμεσα. 

 

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή χωρίς επιβάρυνση τέσσερις (4) ημέρες πριν την έναρξη 

του δεδομένου σεμιναρίου. 

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης δύο ( 2 )  ημέρες πριν την έναρξη της 

δεδομένης επιμόρφωσης, ενημερώνοντας τους ενδιαφερομένους, εάν οι συμμετοχές δεν 

είναι αρκετές (ελάχιστη συμμετοχή 7 άτομα). 

 

Λεπτομερείς πληροφορίες για το περιεχόμενο του κάθε σεμιναρίου, το γνωστικό επίπεδο, 

καθώς και τον επιδιωκόμενο σκοπό, δίνονται από τον instructor κύριο Κων/νο 

Γιαννακόπουλο  στα  στοιχεία      Κιν.: 6944. 140085  e-mail:  kostgianndts@windtools.gr. 

 

Κοιν.   Μηχανικοί – Τεχνικοί  Εταιρίας .  

 

                Με εκτίμηση 

 

       Κων/νος    Γιαννακόπουλος 

            V.D.I. Ing. ( grad) 
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