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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
 

Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθώλ 
ελεξγεηώλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο 
θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ 
πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο 
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ζηελ Θύπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο 
πξνηεξαηόηεηεο ηνπ. Ν ζεκαληηθόο απηόο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο 
Θύπξνπ έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη πεξηιεθζεί ζην Δζληθό Πρέδην Γξάζεο γηα 
ηελ Απαζρόιεζε θαη ην Πρέδην Γξάζεο γηα ηε Πηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβόλαο, θαζώο θαη ζην 
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Απαζρόιεζε, Αλζξώπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή 
πλνρή, 2007-2013».  
 
Ζ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ ζηελ Θύπξν ππνβιήζεθε θαη 
εγθξίζεθε από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν σο ζπγρξεκαηνδνηνύκελν Έξγν γηα ηελ 
Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013. Ρν Δπξσπατθό Θνηλσληθό Ρακείν είλαη ην βαζηθό 
ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρόιεζεο ζηα 
θξάηε κέιε, θαζώο θαη γηα ηελ πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.  
 
Ζ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Κύπξνπ έρεη νξηζηεί σο ν αξκόδηνο Φνξέαο 
γηα πξνώζεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ. Πθνπόο ηνπ Ππζηήκαηνο είλαη ε 
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κέζσ ηνπ Νξηζκνύ Ξξόηππσλ Δπαγγεικαηηθώλ 
Ξξνζόλησλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλόηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηόκσλ 
λα απνδώζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνύ Ξξνζόληνο. Ζ 
εμέηαζε ζα γίλεηαη ζε Δμεηαζηηθά Θέληξα (Ηδξύκαηα Θαηάξηηζεο θαη 
Δπηρεηξήζεηο/Νξγαληζκνύο) ηα νπνία ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο.  
 
Ξξόζζεηα, ηα Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνύλ  γηα 
πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 
θαζώο θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ, όπσο είλαη ην Πύζηεκα Καζεηείαο, ηα Ραρύξξπζκα 
Ξξνγξάκκαηα εμ παξρήο Θαηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Ρν Πύζηεκα 
Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθό Ξιαίζην Ξξνζόλησλ, ην 
νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Δπξσπατθό Ξιαίζην Ξξνζόλησλ θαη αλακέλεηαη λα έρεη 
επηπηώζεηο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
 

Ζ Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία, κέζα από ηελ πξνζθνξά ηεο ηόζν ζηελ νηθνλνκία όζν θαη ζηελ 
θνηλσλία, έρεη θαζηεξσζεί, σο έλαο από ηνπο πιένλ ζεκαληηθνύο θιάδνπο ηεο Θππξηαθήο 
νηθνλνκίαο. Ζ έληαμε ηεο Θύπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη επηβάιεη έλα λέν πεξηβάιινλ ζηνλ 
Θαηαζθεπαζηηθό Ρνκέα κε κεγαιύηεξεο απαηηήζεηο, αληαγσληζηηθέο, νξγαλσηηθέο, αιιά θαη θαζαξά 
εξγαζηαθέο. Ζ πνηόηεηα ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο ζπλερώο βειηηώλεηαη εμαηηίαο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
αγνξαζηώλ γηα θαηαιιειόηεξε θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Ρνκέα αιιά θαη ιόγσ ηεο 
απζηεξόηεξεο λνκνζεζίαο.  
 
Ζ ΑλΑΓ, κε ηελ  Δγθαζίδξπζε θαη Ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, 
ζα βνεζήζεη ζηε αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ  θαη ζπλεπώο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 
θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο Νηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο. 
 
Πηελ έθδνζε απηή αλαπηύζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Πεδίν πνπ αθνξά ηα «πζηήκαηα 
Κεληξηθώλ Θεξκάλζεσλ» (επίπεδν 2).  
 
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθόο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ 
«Ππζηήκαηα Θεληξηθώλ Θεξκάλζεσλ» (επίπεδν 2) θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ, δειαδή ε πεξηγξαθή ηνπ Ξξόηππνπ, νη Ρνκείο Δξγαζίαο, νη επηκέξνπο 
Δξγαζίεο θαζώο θαη νη Κέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο.  Αθνινύζσο, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θάζε Tνκέα 
Eξγαζίαο όπνπ πεξηγξάθνληαη ηα Θξηηήξηα Απόδνζεο, ηα Ξεδία Δθαξκνγήο θαη νη Απαξαίηεηεο 
Γλώζεηο.  Πην ηέινο ηεο έθδνζεο, ελζσκαηώλνληαη σο Ξαξαξηήκαηα ην γισζζάξην γηα επεμήγεζε 
ιέμεσλ θαη ελλνηώλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ  θαη  ε πεξηγξαθή ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ 
Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ. 
 
Ν Νξηζκόο  ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ «Ππζηήκαηα Θεληξηθώλ Θεξκάλζεσλ» (επίπεδν 2)  έγηλε 
κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ Αλαδόρνπ θαη Ππγγξαθέα, ηελ εκπινθή ησλ Δξγνδνηηθώλ θαη 
Ππλδηθαιηζηηθώλ Νξγαλώζεσλ, ηε ζπκκεηνρή αξκνδίσλ πνπξγείσλ, Νξγαληζκώλ, 
Δπαγγεικαηηθώλ Ππλδέζκσλ θαη άιισλ εκπεηξνγλσκόλσλ, ζην πιαίζην εξγαζηώλ ηνκεαθήο 
Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη, γηα ην ζθνπό 
απηό, από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο ΑλΑΓ.  
 
Ρα Ξξόηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζόληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνύληαη, αλ θαη όηαλ θξηζεί ζθόπηκν, 
κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηεο αξκόδηαο ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο. 
 
Ζ ηειηθή έγθξηζε ησλ Ξξόηππσλ Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ γίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην 
ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκόδηα Αξρή.  
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2. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 
 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΛ. 

ΠΘΘ1 
Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ 
ζρεδίσλ θαη θαηαιόγσλ κεραλεκάησλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ 
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

11 

ΠΘΘ2 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ, νξγάλσλ 
θαη εμαξηεκάησλ ζηα ζπζηήκαηα θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 21 

ΠΘΘ3 Αλαγλώξηζε, επηινγή θαη εγθηάζηαζε ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 29 

ΠΘΘ4 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 37 

ΠΘΘ5 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 45 

ΠΘΘ6 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ιέβεησλ/αληιηώλ ζεξκόηεηαο 53 

ΠΘΘ7 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε γθαδηνύ 61 

ΠΘΘ8 Δγθαηαζηάζεηο πγξώλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ 69 

ΠΘΘ9 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 77 

ΠΘΘ10 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 87 

ΠΘΘ11 
Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ιεβήησλ/ 
αληιηώλ ζεξκόηεηαο 

97 

ΠΘΘ12 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλθεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε γθαδηνύ 107 

ΠΘΘ13 
Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε εγθαηαζηάζεηο πγξνύ 
θαπζίκνπ 

117 

ΠΘΘ14 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 125 

ΠΘΘ15 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 133 

ΠΘΘ16 
Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ 
ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 

143 

ΠΘΘ17 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 153 

ΠΘΘ18 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 161 

ΠΘΘ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο  169 

ΠΘΘ20 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 179 
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3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

3.1. πζηήκαηα Κεληξηθώλ Θεξκάλζεσλ - Δπίπεδν 2 

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο 
 
Ρα Ππζηήκαηα Θεληξηθώλ Θεξκάλζεσλ επηπέδνπ 2 δηαιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ νξγάλσλ θαη ησλ 
ζπζθεπώλ, πνπ ε αξκνληθή ηνπο ζπλεξγαζία θαη ζπλιεηηνπξγία έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
παξαγσγή ζεξκόηεηαο. Αλαιπηηθόηεξα δηαιακβάλνπλ ηελ αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε 
ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ, ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 
εγθαηάζηαζεο, επηδηόξζσζεο θαη ζπληήξεζεο δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ όπσο 
ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ κε λεξό, ζπλδπαζκέλσλ ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
θαη παξνρήο δεζηνύ λεξνύ θαζώο θαη ζπζηεκάησλ πγξώλ θαη ζηεξεώλ θαπζίκσλ, γθαδηνύ, θαη 
ειεθηξηθώλ ιέβεησλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. 
 
 
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 
 
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο 

 
ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ  
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΠΘΘ1 

Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε 
ζρεδηαγξακκάησλ, 
θαηαζθεπαζηηθώλ θαη 
ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ θαη 
θαηαιόγσλ κεραλεκάησλ 
γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 
ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ 

ΠΘΘ1.1 Αλαγλώξηζε ηύπνπ 
εγθαηάζηαζεο βάζεη ζρεδίνπ 12 

ΠΘΘ1.2 

Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 
νξγαληζκνύ θαη άιισλ 
επαίζζεησλ ζεκείσλ 

14 

ΠΘΘ1.3 
Αλάγλσζε θαη αλαγλώξηζε 
ζπκβόισλ κεραλεκάησλ θαη 
εμαξηεκάησλ 

16 

ΠΘΘ1.4 Αλαγλώξηζε θαη κεηαηξνπή 
κνλάδσλ κέηξεζεο 18 

ΠΘΘ2 

Αλαγλώξηζε θαη 
θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ, 
νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ 
ζηα ζπζηήκαηα θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ 

ΠΘΘ2.1 
Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγίαο 
κεραλεκάησλ θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο 

22 

ΠΘΘ2.2 
Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγίαο θαη 
αλάγλσζε ελδείμεσλ νξγάλσλ 
κέηξεζεο 

25 

ΠΘΘ2.3 Σξήζε θαη αλάγλσζε εγρεηξηδίσλ 
θαη νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 27 

ΠΘΘ3 

Αλαγλώξηζε, επηινγή θαη 
εγθηάζηαζε ζσιήλσλ θαη 
εμαξηεκάησλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο 
ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ 

ΠΘΘ3.1 Αλαγλώξηζε πιηθνύ θαηαζθεπήο 
ζσιήλσλ.   30 

ΠΘΘ3.2 Ρξόπνη κάηηζζεο ζσιήλσλ.   32 

ΠΘΘ3.3 Δγθαηάζηαζε θαη ειεγρνο 
ζσιελώζεσλ 34 

ΠΘΘ4 

Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 

ΠΘΘ4.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ 
εγθαηάζηαζεο 38 

ΠΘΘ4.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 40 

ΠΘΘ4.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 42 
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ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ  
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΠΘΘ5 

Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε ζηεξεώλ 
θαπζίκσλ 

ΠΘΘ5.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ 
εγθαηάζηαζεο 46 

ΠΘΘ5.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 48 

ΠΘΘ5.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 50 

ΠΘΘ6 

Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε ειεθηξηθώλ 
ιέβεησλ/αληιηώλ 
ζεξκόηεηαο 

ΠΘΘ6.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ 
εγθαηάζηαζεο 54 

ΠΘΘ6.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 56 

ΠΘΘ6.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 58 

ΠΘΘ7 

Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε γθαδηνύ 

ΠΘΘ7.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ 
εγθαηάζηαζεο 62 

ΠΘΘ7.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 64 

ΠΘΘ7.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 66 

ΠΘΘ8 Δγθαηαζηάζεηο πγξώλ θαη 
αέξησλ θαπζίκσλ 

ΠΘΘ8.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ 
εγθαηάζηαζεο 70 

ΠΘΘ8.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 72 

ΠΘΘ8.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 74 

ΠΘΘ9 

Γηάγλσζε βιαβώλ θαη 
επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε 
ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ θαη 
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 

ΠΘΘ9.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο 
βιάβεο 78 

ΠΘΘ9.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 80 

ΠΘΘ9.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 83 

ΠΘΘ10 

Γηάγλσζε βιαβώλ θαη 
επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε 
ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ θαη 
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε ζηεξεώλ 
θαπζίκσλ 

ΠΘΘ10.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο 
βιάβεο 88 

ΠΘΘ10.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 90 

ΠΘΘ10.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 93 

ΠΘΘ11 

Γηάγλσζε βιαβώλ θαη 
επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε 
ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ θαη 
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε ειεθηξηθώλ 
ιεβήησλ/αληιηώλ 
ζεξκόηεηαο 

ΠΘΘ11.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο 
βιάβεο 98 

ΠΘΘ11.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 100 

ΠΘΘ11.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 103 

ΠΘΘ12 

Γηάγλσζε βιαβώλ θαη 
επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε 
ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ θαη 
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε γθαδηνύ 

ΠΘΘ12.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο 
βιάβεο 108 

ΠΘΘ12.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 110 

ΠΘΘ12.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 113 
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ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ  
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΠΘΘ18 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη 
νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΠΘΘ18.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 162 

ΠΘΘ18.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο  164 

ΠΘΘ18.3 
Δθηέιεζε εξγαζηώλ βάζεη 
πξνγξάκκαηνο θαη ηήξεζε 
εκεξνινγίνπ εξγαζηώλ 

166 

ΠΘΘ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην 
ρώξν εξγαζίαο  

ΠΘΘ19.1 

Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο 
θαη εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ 
εξγνηαμίνπ 

170 

ΠΘΘ19.2 
Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο 
αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ 
θαηαζηάζεσλ 

172 

ΠΘΘ19.3 
Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη 
θηλεηώλ ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ 
εξγαζίαο θαη θνξεηώλ ζθαιώλ 

174 

ΠΘΘ19.4 

Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ 
ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε 
θηλδύλσλ θαη ιήςε πξνιεπηηθώλ 
θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ 

176 

ΠΘΘ20 Ξξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

ΠΘΘ20.1 Έιεγρνη γηα δηαξξνέο 180 

ΠΘΘ20.2 
Φηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ 
ρεηξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
ηνπ ζεξκηθνύ κέζνπ 

182 

ΠΘΘ20.3 Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη 
δηαρείξηζε απνβιήησλ 184 

 
Πξόζζεηνη Σνκείο Δξγαζίαο 

 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ  
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΠΘΘ13 

Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ 
πεγώλ ελέξγεηαο ζε 
ζπλδπαζκό κε εγθαηαζηά-
ζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 

ΠΘΘ13.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ 
εγθαηάζηαζεο 118 

ΠΘΘ13.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 120 

ΠΘΘ13.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 122 

ΠΘΘ14 

Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε ειηαθήο 
ελέξγεηαο 

ΠΘΘ14.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ 
εγθαηάζηαζεο 126 

ΠΘΘ14.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 128 

ΠΘΘ14.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 130 

ΠΘΘ15 

Γηάγλσζε βιαβώλ θαη 
επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε 
ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ θαη 
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε ειηαθήο 
ελέξγεηαο 

ΠΘΘ15.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο 
βιάβεο 134 

ΠΘΘ15.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 136 

ΠΘΘ15.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 139 
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ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ  
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΠΘΘ16 

Γηάγλσζε βιαβώλ θαη 
επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε 
ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ θαη 
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ 
πεγώλ ελέξγεηαο ζε 
ζπλδπαζκό κε 
εγθαηαζηάζεηο πγξνύ 
θαπζίκνπ 

ΠΘΘ16.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο 
βιάβεο 144 

ΠΘΘ16.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 146 

ΠΘΘ16.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 149 

ΠΘΘ17 Σξήζε ειεθηξνληθνύ 
ππνινγηζηή 

ΠΘΘ17.1 Ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ 
ππνινγηζηή θαη ρξήζε εθηππσηή 154 

ΠΘΘ17.2 Σξήζε ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ 156 

ΠΘΘ17.3 
Αλάγλσζε θαη εθηύπσζε 
αξρείσλ ζρεδηαζηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο 

158 

 
 
3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 
 

H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο 
ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξξνζόληνο «Ππζηήκαηα Θεληξηθώλ Θεξκάλζεσλ – Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη κε 
ηε ρξήζε ησλ πην θάησ κεζόδσλ εμέηαζεο: 

 
 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

 Όηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δύζθνιε, ηόηε γίλεηαη απνδεθηή ε 
παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο. 

 Πξνθνξηθή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηό/ιάζνο. 
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4. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ1 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ 

ζρεδίσλ θαη θαηαιόγσλ κεραλεκάησλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ 
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Αλαγλώξηζε, αλάγλσζε θαη επεμήγεζε ζπκβόισλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ, δνκηθώλ ζηνηρείσλ 
θαη εμαξηεκάησλ. Θαηαλόεζε θαη κεηαηξνπή κνλάδσλ κέηξεζεο θαη αλάγλσζε 
ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ θαη θαηαιόγσλ 
κεραλεκάησλ, επεμήγεζε ηύπνπ εγθαηάζηαζεο, εληνπηζκόο θαη δηεπθξίληζε πξνβιεκάησλ, 
αλαγλώξηζε θαη παξνπζίαζε επηηξεπηώλ νξίσλ ιεηηνπξγίαο θαη επηθίλδπλσλ ηηκώλ.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ1.1 Αλαγλώξηζε ηύπνπ εγθαηάζηαζεο βάζεη ζρεδίνπ 
 
ΚΘ1.2 Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ 

επαίζζεησλ ζεκείσλ 
 
ΚΘ1.3 Αλάγλσζε θαη αλαγλώξηζε ζπκβόισλ κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ 
 
ΚΘ1.4 Αλαγλώξηζε θαη κεηαηξνπή κνλάδσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ1 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ θαη 
 θαηαιόγσλ κεραλεκάησλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ1.1 Αλαγλώξηζε ηύπνπ εγθαηάζηαζεο βάζεη ζρεδίνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επεμεγείο κέζα από ζρέδηα θαη εγρεηξίδηα, ηνλ 

ηύπν ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2 Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα 

δηεπθξηλίζεηο θαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηύπν 
εξγαζίαο. 

 
ΚΑ3 Λα εληνπίδεηο ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ζα εκπνδίζνπλ 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα 
Σσξνηαμηθό ζρέδην θηηξίνπ 
Ρερληθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Θαηάινγνο κεραλεκάησλ 
Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 

 
ΠΔ2  Σύπνο εγθαηάζηαζεο 
Ππζηήκαηα θεληξηθώλ 
ζεξκάλζεσλ 
Ππζηήκαηα παξαγσγήο δεζηνύ 
λεξνύ  
Ππλδπαζκέλα ζπζηήκαηα 
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 
παξνρήο δεζηνύ λεξνύ 
Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
Ππζηήκαηα κε πγξά θαύζηκα 
Ππζηήκαηα κε ζηεξεά θαύζηκα 
Ππζηήκαηα κε αέξηα θαύζηκα 
Ππζηήκαηα ειεθηξηθώλ ιέβεησλ 
Ππζηήκαηα αλαλεώζηκσλ πεγώλ 
ελέξγεηαο 1 
Ππζηήκαηα πγξώλ θαπζίκσλ ζε 
ζπλδπαζκό κε αλαλεώζηκεο 
πεγέο ελέξγεηαο 1 

 
ΠΔ3  Γηεπθξηλίζεηο θαη 
πξνβιήκαηα 
ιηθά 
Ξεξάζκαηα ζσιήλσλ 
Κέζνδνο εξγαζίαο 
Δηδηθόο εμνπιηζκόο 
Ξξόζβαζε ζην ρώξν εξγαζίαο 
Ξεξηνξηζκνί θαη εκπόδηα ζην 
ρώξν εξγαζίαο 
Θέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο 

 
1 Γελ είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν 
εθαξκνγήο 
 

 



13

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ1.1 Αλαγλώξηζε ηύπνπ εγθαηάζηαζεο βάζεη ζρεδίνπ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο γξακκηθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ1 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ 

θαη θαηαιόγσλ κεραλεκάησλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ1.2 Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ 

ζεκείσλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα επεμεγείο κέζα από ζρέδηα θαη 

εγρεηξίδηα, ην είδνο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ 
επαίζζεησλ ζεκείσλ πνπ απνηεινύλ ην ρώξν  ζηνλ νπνίν 
ζα εξγαζηείο. 

 
ΚΑ2   Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα 

δηεπθξηλίζεηο θαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηύπν 
εξγαζίαο. 

 
ΚΑ3  Λα εληνπίδεηο ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα 

Σσξνηαμηθό ζρέδην θηηξίνπ 
Ρερληθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Θαηάινγνο δνκηθώλ ζηνηρείσλ 
Νδεγίεο ππεύζπλνπ κεραληθνύ 

 
ΠΔ2  Γνκηθά ζηνηρεία θαη 
άιια επαίζζεηα ζεκεία 

Θαηαζθεπή από ηνύβιν 
Θαηαζθεπή από ζθπξόδεκα 
Θαηαζθεπή από γπςνζαλίδα  
Θαηαζθεπή από πέηξα 
Νπιηζκόο ηνηρνπνηίαο 

 
ΠΔ3  Γηεπθξηλίζεηο θαη 
πξνβιήκαηα 

ιηθά 
Ξεξάζκαηα ζσιήλσλ 
Κέζνδνο εξγαζίαο 
Δηδηθόο εμνπιηζκόο 
Ξξόζβαζε ζην ρώξν εξγαζίαο 
Ξεξηνξηζκνί θαη εκπόδηα ζην 
ρώξν εξγαζίαο 
Θέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ1.2 Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ 

ζεκείσλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο γξακκηθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά δνκηθώλ ζηνηρείσλ 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηελ αληνρή ησλ δνκηθώλ πιηθώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ1 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ 

θαη θαηαιόγσλ κεραλεκάησλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΘ1.3 Αλάγλσζε θαη αλαγλώξηζε ζπκβόισλ κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα επεμεγείο, ηα είδε ησλ 

κεραλεκάησλ/εμαξηεκάησλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα 
ζρέδηα θαη εγρεηξίδηα. 

 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο νξνινγίεο θαη 

ηερληθέο ιέμεηο ηόζν ζηελ ειιεληθή όζν θαη ζηελ αγγιηθή 
γιώζζα. 

 
ΚΑ3 Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα 

δηεπθξηλίζεηο θαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην είδνο ηνπ 
κεραλήκαηνο/εμαξηήκαηνο. 

 
ΚΑ4 Λα εληνπίδεηο ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε–ιεηηνπξγία ησλ εμαξηεκάησλ/ 
κεραλεκάησλ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μεραλήκαηα/ 
εμαξηήκαηα 

Ιέβεηαο 
Θαπζηήξαο  
Αληιία θπθινθνξίαο λεξνύ 
Γηάθνξεο βαιβίδεο 
Θεξκνζηάηεο 
Καλόκεηξν 
Γεμακελή 
Γηαλνκείο 
Ζιηαθό πιαίζην 
Θύιηλδξνο δεζηνύ λεξνύ 

 
ΠΔ2  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα 

Σσξνηαμηθό ζρέδην θηηξίνπ 
Ρερληθά ζρέδηα 
εγθαηάζηαζεο 
Θαηάινγνο κεραλεκάησλ 
Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 

 
ΠΔ3  Οξνινγίεο θαη 
ηερληθέο ιέμεηο 

Δμαξηήκαηα 
Κεζνδνινγία ζύλδεζεο 
Δξγαιεία 
Δλδείμεηο 
Νξνινγίεο ζρεδίσλ 
Νξνινγίεο εγρεηξηδίσλ 

 
ΠΔ4  Γηεπθξηλίζεηο θαη 
πξνβιήκαηα 

Δθαξκνγή  
Κέζνδνο εξγαζίαο 
Δηδηθόο εμνπιηζκόο 
Θέκαηα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΘ1.3 Αλάγλσζε θαη αλαγλώξηζε ζπκβόισλ κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο γξακκηθνύ ζρεδίνπ. 
   
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα θαη εμαξηήκαηα εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ. 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηελ ηερληθή νξνινγία θαη ιέμεηο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα. 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηα ζύκβνια ησλ κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΘ1 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ 
θαη θαηαιόγσλ κεραλεκάησλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ1.4 Αλαγλώξηζε θαη κεηαηξνπή κνλάδσλ κέηξεζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα επεμεγείο κέζα από ζρέδηα 

θαη εγρεηξίδηα, ηηο κνλάδεο κέηξεζεο πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζνπ. 

 
ΚΑ2    Λα κεηαηξέπεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ζε 

ππνδηαηξέζεηο θιίκαθαο. 
 
ΚΑ3   Λα ππνινγίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο από έλα κεηξηθό 

ζύζηεκα ζε άιιν. 
 
ΚΑ4   Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα παξνπζηάδεηο ηα επηηξεπηά 

όξηα ιεηηνπξγίαο θαη επηθίλδπλεο ηηκέο ηεο 
εγθαηάζηαζεο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα 
Σσξνηαμηθό ζρέδην θηηξίνπ 
Ρερληθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Δγρεηξίδηα κεραλεκάησλ 

 
ΠΔ2  Μνλάδεο κέηξεζεο 
Κήθνο: mm, cm, m, in, ft 
Κάδα: gr, kg, oz 
Όγθνο:, m3, l ή lt, gl  
Θεξκνθξαζία: oC, oF 
Ξίεζε: bar, psi, Pa, atm 
Ηζρύο: KW, hp 
Δλέξγεηα: KJ, Kcal, KW 

 
ΠΔ3  Μεηξηθά ζπζηήκαηα 
Γηεζλέο ζύζηεκα (SI) 
Αγγινζαμνληθό ζύζηεκα  
Ακεξηθάληθν ζύζηεκα 

 
ΠΔ4  Δπηηξεπηά όξηα θαη 
επηθίλδπλεο ηηκέο 
Δπηηξεπόκελε ζεξκνθξαζία 
ιέβεηα 
Δπηηξεπόκελε πίεζε ζπζηήκαηνο 
Δπηηξεπόκελε ζεξκνθξαζία 
θπιίλδξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ1.4 Αλαγλώξηζε θαη κεηαηξνπή κνλάδσλ κέηξεζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο θαη ηνπο ζπκβνιηζκνύο κνλάδσλ κέηξεζε όπσο 

κήθνο, κάδα, όγθνο, ζεξκνθξαζία, πίεζε, ηζρύο, ελέξγεηα ζε δηάθνξα κεηξηθά ζπζηήκαηα 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο πώο λα κεηαηξέπεηο κνλάδεο κέηξεζεο ζε ππνδηαηξέζεηο θιίκαθαο 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο πώο λα κεηαηξέπεηο κνλάδεο κέηξεζεο από ην έλα κεηξηθό ζύζηεκα ζε 

άιιν 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο όπσο πξόζζεζε, αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκόο, 

δηαίξεζε 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο ππνινγηζηηθή κεραλή 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ2 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ζηα ζπζηήκαηα θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Αλαγλώξηζε θαη επεμήγεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ 
ζηα ζπζηήκαηα θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ θαη ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο 
δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ, αλαγλώξηζε ειαηησκαηηθώλ θαη 
επηθίλδπλσλ ελδείμεσλ θαη ιεηηνπξγία νξγάλσλ κέηξεζεο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ2.1 Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΚΘ2.2 Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζε ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
 
ΚΘ2.3 Σξήζε θαη αλάγλσζε εγρεηξηδίσλ θαη νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 

 



22

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΘ2 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη 
εμαξηεκάησλ ζηα ζπζηήκαηα θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ2.1 Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο  
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα επεμεγείο κέζα από ζρέδηα θαη 

εγρεηξίδηα, ηα δηάθνξα κεραλήκαηα θαη 
εμαξηήκαηα γηα ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο κηαο 
εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

 
ΚΑ2 Λα επεμεγείο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνξεηηθώλ 

ηύπσλ εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ. 
 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα παξνπζηάδεηο ηα επηηξεπηά όξηα 

ιεηηνπξγίαο θαη ηηο επηθίλδπλεο ηηκέο κηαο 
εγθαηάζηαζεο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα 

Σσξνηαμηθό ζρέδην θηηξίνπ 
Ρερληθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Δγρεηξίδηα κεραλεκάησλ 

ΠΔ2  Μεραλήκαηα θαη  
εμαξηήκαηα 

Ιέβεηαο 
Θαπζηήξαο  
Αληιία θπθινθνξίαο λεξνύ 
Γηάθνξεο βαιβίδεο 
Θεξκνζηάηεο 
Καλόκεηξν 
Γεμακελή 
Γηαλνκείο 
Ζιηαθό πιαίζην 
Θύιηλδξνο δεζηνύ λεξνύ 

ΠΔ3  Σύπνο εγθαηάζηαζεο 
Ππζηήκαηα θεληξηθήο  
ζέξκαλζεο 
Ππζηήκαηα παξαγσγήο δεζηνύ 
λεξνύ  
Ππλδπαζκέλα ζπζηήκαηα 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 
παξνρήο δεζηνύ λεξνύ 
Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
Ππζηήκαηα κε πγξά θαύζηκα 
Ππζηήκαηα κε ζηεξεά θαύζηκα 
Ππζηήκαηα κε αέξηα θαύζηκα 
Ππζηήκαηα ειεθηξηθώλ  
ιέβεησλ 
Ππζηήκαηα αλαλεώζηκσλ 
πεγώλ ελέξγεηαο 1 
Ππζηήκαηα πγξώλ θαπζίκσλ ζε 
ζπλδπαζκό κε αλαλεώζηκεο 
πεγέο ελέξγεηαο 1 

ΠΔ4  Αξρέο ιεηηνπξγίαο 
Κέζνδνο θαύζεο θαπζίκνπ 
Κέζνδνο κεηαθνξάο 
ζεξκόηεηαο 
Κέζνδνο θπθινθνξίαο  
θαπζίκνπ 
Κέζνδνο θπθινθνξίαο κέζνπ 
κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΘ2 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη 
εμαξηεκάησλ ζηα ζπζηήκαηα θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ2.1 Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο  
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Δπηηξεπηά όξηα θαη 
επηθίλδπλεο ηηκέο 

Δπηηξεπόκελε ζεξκνθξαζία 
ιέβεηα 
Δπηηξεπόκελε πίεζε 
ζπζηήκαηνο 
Δπηηξεπόκελε ζεξκνθξαζία 
θπιίλδξνπ 

 
1 Γελ είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν 
εθαξκνγήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ2.1 Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ελόο ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ 

ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα, εμαξηήκαηα θαη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΘ2 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη 
εμαξηεκάησλ ζηα ζπζηήκαηα θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ2.2 Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζε ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ιεηηνπξγείο ηα όξγαλα κέηξεζεο πνπ είλαη  

απαξαίηεηα γηα ηε δνθηκή θαη έιεγρν κηαο εγθαηάζηαζεο 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

 
ΚΑ2   Λα πξνβαίλεηο ζε κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ3   Λα αλαγλσξίδεηο ηα απνηειέζκαηα πνπ είλαη εθηόο ησλ 

απνδεθηώλ νξίσλ θαη είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζνπλ 
αζηνρία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 
ΚΑ4   Λα ζπκπιεξώλεηο έληππα κεηξήζεσλ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν  εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 

Ξίεζεο 
Θεξκνθξαζίαο 

 
ΠΔ3  Απνδεθηά όξηα 

Δπηηξεπόκελε ζεξκνθξαζία 
ιέβεηα 
Δπηηξεπόκελε πίεζε 
ζπζηήκαηνο 
Δπηηξεπόκελε ζεξκνθξαζία 
θπιίλδξνπ 

 
ΠΔ4  Αζηνρία εγθαηάζηαζεο 

Αύμεζε ζεξκνθξαζίαο 
Γηαξξνέο 
Λεθξό ζύζηεκα 
Αύμεζε πίεζεο 
Δμαεξηζκόο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ2.2 Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζε ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο θεληξηθήο ζέξκαλζεο 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ηε ρξήζε ηνπο 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ κέηξεζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα επηηξεπηά όξηα ιεηηνπξγίαο θαη ηηο επηθίλδπλεο ηηκέο κέηξεζεο αλάινγα 

κε ηνλ ηύπν ηεο εγθαηάζηαζεο 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο καζεκαηηθέο πξάμεηο πνιιαπιαζηαζκνύ θαη δηαίξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ2 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ζηα ζπζηήκαηα θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ2.3 Σξήζε θαη αλάγλσζε εγρεηξηδίσλ θαη νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα επεμεγείο ηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζύλδεζεο ελόο κεραλήκαηνο, κε 
ρξήζε ησλ εγρεηξηδίσλ θαη νδεγηώλ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ2 Λα εθαξκόδεηο ηηο πξνθπιάμεηο πνπ εηζεγείηαη ν 

θαηαζθεπαζηήο θαη ηα όξηα ιεηηνπξγίαο ησλ 
κεραλεκάησλ, εμαξηεκάησλ θαη αλαιώζηκσλ. 

 
ΚΑ3 Λα αλαηξέρεηο ζην εθάζηνηε εγρεηξίδην θαη ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα αληηκεηώπηζε 
πξνβιεκάησλ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δγρεηξίδην θαη νδεγίεο 
θαηαζθεπαζηή 

Ρερληθέο νδεγίεο 
Ρερληθά ζθαξηθήκαηα 
Νδεγίεο ζπλαξκνιόγεζεο 
Κέζνδνη ζπληήξεζεο 

 
ΠΔ2  Όξηα ιεηηνπξγίαο 

Ηδηόηεηεο αεξίσλ 
Αληνρέο πιηθώλ 
Βαζηθή ειεθηξνινγία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ2.3 Σξήζε θαη αλάγλσζε εγρεηξηδίσλ θαη νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηελ αγγιηθή θαη ειιεληθή ηερληθή νξνινγία 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο δηαθόξσλ θαηαζθεπαζηώλ ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ3 Αλαγλώξηζε, επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Αλαγλώξηζε θαη επηινγή ησλ δηαθόξσλ εηδώλ ζσιήλσλ, ηξόπνη κάηηζζεο ησλ ζσιελώζεσλ, 
αλαγλώξηζε ηνπ ηύπνπ ηνπ πιηθνύ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, εγθαηάζηαζε θαη έιεγρνο ζσιήλσλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ3.1 Αλαγλώξηζε πιηθνύ θαηαζθεπήο ζσιήλσλ 
 
ΚΘ3.2 Ρξόπνη κάηηζζεο ζσιήλσλ 
 
ΚΘ3.3 Δγθαηάζηαζε θαη έιεγρνο ζσιήλσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΘ3 Αλαγλώξηζε, επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΘ3.1 Αλαγλώξηζε πιηθνύ θαηαζθεπήο ζσιήλσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα αλαγλσξίδεηο ηνλ ηύπν πιηθνύ από ην νπνίν είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε ε ζσιήλα. 
 
ΚΑ2   Λα επηιέγεηο ην νξζό πιηθό αλάινγα κε ηηο ηδηόηεηεο 

ηνπ πιηθνύ από ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλε ε 
ζσιήλα. 

 
ΚΑ3   Λα επηιέγεηο ην νξζό πιηθό αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη 

αλάινγα κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 
ηνπ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σύπνο πιηθνύ 

Σάιθηλα 
Γαιβαληδέ 
Πηδεξέληα 
Upvc 
Ξνιπαηζπιέλην 
Ξνιππξνππιέλην 

 
ΠΔ2  Ιδηόηεηεο πιηθνύ 

Νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία 
ιεηηνπξγίαο 
Νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο 
Δγθαηαζηάζεηο πνπ ελδείθλπηαη 
ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο βάζεη 
νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 
ΠΔ3  Πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα 

Θεξκνθξαζία 
Ξίεζε 
Αληνρή ζε εθειθπζκό 
Αληνρή ζε ζιίςε 
Γηάξθεηα δσήο 
Φηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΘ3.1 Αλαγλώξηζε πιηθνύ θαηαζθεπήο ζσιήλσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά ησλ ζσιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εγθαηαζηάζεηο θεληξηθώλ 

 ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο, αληνρέο, πιενλεθηεκάηα θαη κεηνλεθηεκάηα ηνπ θάζε ηύπνπ 

 πιηθνύ 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή ηνπ θάζε πιηθνύ 
 

 



32

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ3 Αλαγλώξηζε, επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ3.2 Ρξόπνη κάηηζζεο ζσιήλσλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα επηιέγεηο ηνλ ηξόπν κάηηζζεο ζσιήλσλ αλάινγα κε 

 ηε ρξήζε. 
 
ΚΑ2    Λα επηιέγεηο ην ζπζηαηηθό κάηηζζεο αλάινγα κε ηηο 

 ηδηόηεηεο θαη ηα όξηα αληνρήο. 
 
ΚΑ3   Λα επηιέγεηο ην ζπζηαηηθό κάηηζζεο αλάινγα κε ηα 

 πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σξόπνη κάηηζζεο 
ζσιήλσλ 

Σαιθνθόιιεζε  
Θόιιεζε κε νμπγόλν 
Κνιπβνθόιιεζε 
Ξξεζαξηζηή εθαξκνγή 
Θόιιεζε πιαζηηθώλ 

 
ΠΔ2  Ιδηόηεηεο θαη όξηα 
αληνρήο 

ιηθό εθαξκνγήο 
Ξίεζε ιεηηνπξγίαο 
Ρξόπνο εθαξκνγήο 
Αληνρή ζε ζεξκόηεηα 
Αληνρή ζε ςύμε  
Πηεγαλόηεηα 

 
ΠΔ3  Πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα 

ιηθό εθαξκνγήο 
Ξίεζε ιεηηνπξγίαο 
Ρξόπνο εθαξκνγήο 
Αληνρή ζε ζεξκόηεηα 
Αληνρή ζε ςύμε  
Πηεγαλόηεηα 
Σξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε κάηηζζε 
Θόζηνο κάηηζζεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ3.2 Ρξόπνη κάηηζζεο ζσιήλσλ  
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κάηηζζεο ζσιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εγθαηαζηάζεηο 

 θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο, αληνρέο, πιενλεθηεκάηα θαη κεηνλεθηεκάηα ηνπ θάζε ηύπνπ 

 πιηθνύ 
 

 



34

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΘ3 Αλαγλώξηζε, επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΘ3.3 Δγθαηάζηαζε θαη έιεγρνο ζσιελώζεσλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα πξνγακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο ην δίθηπν ζσιήλσλ από ηα κεραλαινγηθά 

ζρέδηα. 
 
ΚΑ3   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαιεία 

πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ4    Λα θόβεηο ηνπο ζσιήλεο ζην αλάινγν κέγεζνο. 
 
ΚΑ5   Λα θπξηώλεηο ηνπο ζσιήλεο ζηελ αλάινγε θιίζε ή θαη λα 

ηνπνζεηείο εμαξηήκαηα.  
    
ΚΑ6   Λα ελώλεηο ηνπο ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα κε ηνλ αλάινγν 

ηξόπν κάηηζζεο.   
 
ΚΑ7    Λα εθηειείο έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο ζσιήλσλ. 
 
ΚΑ8   Λα ειέγρεηο ηελ πίεζε ζηηο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ9   Λα ειέγρεηο ηε ζεξκνθξαζία ησλ ζσιελώζεσλ. 
 
ΚΑ10 Λα εμαεξίδεηο ην ζύζηεκα ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνηεηηθήο 

ζεξκνθξαζίαο. 
    
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά θαη εξγαιεία 

Πσιήλεο 
Δμαξηήκαηα 
Αινηθή επαθήο 
Πύξκα ραιθνθόιιεζεο 
Οάβδνη κνιπβδνπ 
Γόκα 
Δξγαιείν θνπήο ζσιήλαο 
Θόιιεζε 
Φιόγηζηξν πγξαεξίνπ 
Φιόγηζηξν κε θηάιε 
νμπγόλνπ 
Βνπξηζάθη 
Ξξέζα ζύζθημεο 
Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν 

 
ΠΔ2  Έιεγρνο 
εγθαηάζηαζεο ζσιήλσλ 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία 
Πηεγαλόηεηα  
Δγθισβηζκέλνο αέξαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ3.3 Δγθαηάζηαζε θαη έιεγρνο ζσιελώζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο γξακκηθό ζρέδην. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο έλσζεο ζσιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εγθαηαζηάζεηο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη έιεγρνη ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ4 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε 

ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Δγθαηάζηαζε θαη έιεγρνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κε ηε ρξήζε 
δηαθόξσλ εηδώλ πγξώλ θαπζίκσλ, αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδίσλ εγθαηάζηαζεο, αλαγλώξηζε 
κνλάδσλ κέηξεζεο θαη ζπκβόισλ, επηινγή κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, αλάγλσζε ησλ νξγάλσλ 
κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ4.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 
ΚΘ4.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 
ΚΘ4.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ4 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 

πγξώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ4.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ηα ζρέδηα ηεο 

 εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο. 
 
ΚΑ3   Λα αλαγλσξίδεηο ηα ζύκβνια πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρέδην. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα εγθαηάζηαζεο 

Σσξνηαμηθό ζρέδην θηηξίνπ 
Ρερληθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 

 
ΠΔ2  Μνλάδεο κέηξεζεο 

Κήθνο: mm, cm, m, in, ft 
Κάδα: gr, kg, oz 
Όγθνο: m3, l ή lt, gl  
Θεξκνθξαζία: oC, oF 
Ξίεζε: bar, psi, Pa, atm 
Ηζρύο: KW, hp 
Δλέξγεηα: KJ, Kcal, KW 

 
ΠΔ3  ύκβνια 

Ιέβεηα 
Αληιίαο 
Θαπζηήξα 
Πσιήλα 
Δμαξηεκάησλ ζσιήλα 
Θεξκόκεηξνπ 
Θεξκνζηάηε 
Θπιίλδξνπ 
Γεμακελήο 
Γηαλνκέα 
Καλνκέηξνπ 
Γηαθόξσλ εηδώλ βαιβίδσλ 
Θαηεύζπλζε ζσιήλσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ4.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο  
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ζύκβνια 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ4 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 

πγξώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ4.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζε ζρέζε 

κε ηε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ. 
 
ΚΑ2  Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3 Λα επηιέγεηο θαη λα έρεηο δηαζέζηκα ηα νξζά κεραλήκαηα 

πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο 
κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ. 

 
ΚΑ4 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο  ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

γηα ηελ εξγαζία ζνπ ζηα ζπγθεθξηκέλα κεραλήκαηα. 
 
ΚΑ5 Λα ζπλδέεηο θαη λα ζπλαξκνινγείο ηα κεραλήκαηα θαη λα 

ηα ελώλεηο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο/παξνρέο πγξώλ θαπζίκσλ. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Νξζόο ρεηξηζκόο πγξώλ 
θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηειεζε 
εξγαζηώλ 
Σξήζε εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
 

ΠΔ2  Μεραλήκαηα 
Ιέβεηαο 
Θαπζηήξαο  
Αληιία θπθινθνξίαο λεξνύ 
Γηάθνξεο βαιβίδεο 
Θεξκνζηάηεο 
Καλόκεηξν 
Γεμακελή πγξνύ θαπζίκνπ 
Γηαλνκείο 
Ζιηαθό πιαίζην 
Θύιηλδξνο δεζηνύ λεξνύ 

 
ΠΔ3  Τγξά θαύζηκα 

Ξεηξέιαην 
 

ΠΔ4  Δξγαιεία 
Δξγαιεία ζύλδεζεο ιέβεηα κε 
ην ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε ζύλδεζε–ζπλαξκνιόγεζε 
ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε κάηηζζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε ζύλδεζε ησλ αληιηώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ4.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε 

ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ απηώλ 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο ησλ πγξώλ θαπζίκσλ θαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο ελδείθλπηαη ε 

ρξήζε ηνπο 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ πγξώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ8  Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο ηξόπνπο ζπλαξκνιόγεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ4 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 

πγξώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ4.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα αλαγλσξίδεηο ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη 

ειέγρνπ. 
 
ΚΑ2   Λα δηαπηζηώλεηο ηηο ιάζνο κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ3   Λα ζέηεηο εθηόο ιεηηνπξγίαο ηελ εγθαηάζηαζε κέρξη ε 

βιάβε λα δηνξζσζεί. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 
Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 
Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ4.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο  
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ  
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ5 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ  θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε 

ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Δγθαηάζηαζε θαη έιεγρνο  θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κε ηε ρξήζε 
δηαθόξσλ εηδώλ ζηεξεώλ θαπζίκσλ, αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδίσλ εγθαηάζηαζεο, 
αλαγλώξηζε κνλάδσλ κέηξεζεο θαη ζπκβόισλ, επηινγή κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, αλάγλσζε 
ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ5.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 
ΚΘ5.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 
ΚΘ5.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ5  Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε 

ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ5.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηα ζρέδηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2  Λα αλαγλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο. 
 
ΚΑ3  Λα αλαγλσξίδεηο ζύκβνια πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρέδην. 
 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα εγθαηάζηαζεο 

Σσξνηαμηθό ζρέδην θηηξίνπ 
Ρερληθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 

 
ΠΔ2  Μνλάδεο κέηξεζεο 

Κήθνο: mm, cm, m, in, ft 
Κάδα: gr, kg, oz 
Όγθνο: m3, l ή lt, gl  
Θεξκνθξαζία: oC, oF 
Ξίεζε: bar, psi, Pa, atm 
Ηζρύο: KW, hp 
Δλέξγεηα: KJ, Kcal, KW 

 
ΠΔ3  ύκβνια 

Ιέβεηα 
Αληιίαο 
Θαπζηήξα 
Πσιήλα 
Δμαξηεκάησλ ζσιήλα 
Θεξκόκεηξνπ 
Θεξκνζηάηε 
Θπιίλδξνπ 
Γεμακελήο 
Γηαλνκέα 
Καλνκέηξνπ 
Γηαθόξσλ εηδώλ βαιβίδσλ 
Θαηεύζπλζεο ζσιήλσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ5.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο  
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ζύκβνια 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ5 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 

ζηεξεώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ5.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζε 

ζρέζε κε ηε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ. 
 
ΚΑ2    Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3   Λα επηιέγεηο θαη λα έρεηο δηαζέζηκα ηα νξζά 

κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ. 

 
ΚΑ4   Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο  ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία γηα ηελ εξγαζία ζνπ ζηα ζπγθεθξηκέλα 
κεραλήκαηα. 

 
ΚΑ5   Λα ζπλδέεηο θαη λα ζπλαξκνινγείο ηα κεραλήκαηα 

θαη λα ηα ελώλεηο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο/παξνρέο 
ζηεξεώλ θαπζίκσλ. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Κέηξα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ 
θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Σξήζε εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

ΠΔ2  Μεραλήκαηα 
Ιέβεηαο 
Θαπζηήξαο  
Αληιία θπθινθνξίαο λεξνύ 
Γηάθνξεο βαιβίδεο 
Θεξκνζηάηεο 
Καλόκεηξν 
Γεμακελή πγξνύ θαπζίκνπ 
Γηαλνκείο 
Ζιηαθό πιαίζην 
Θύιηλδξνο δεζηνύ λεξνύ 

ΠΔ3  ηεξεά θαύζηκα 
Μύια  
Θάξβνπλα ππξελόμπινπ  
Γηάθνξα ππξελόθαξπα  
Αλζξαθίηεο  
Ιηγλίηεο 

ΠΔ4  Δξγαιεία 
Δξγαιεία ζύλδεζεο ιέβεηα κε ην 
ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε – ζπλαξκνιόγεζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
κάηηζζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε ησλ αληιηώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ5.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε 

ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ απηώλ 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζηεξεώλ θαπζίκσλ θαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο ελδείθλπηαη ε 

ρξήζε ηνπο 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ζηεξεώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο  
 
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο ηξόπνπο ζπλαξκνιόγεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ5   Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 

ζηεξεώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ5.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα δηαβάδεηο θαη λα εξκελεύεηο ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ 

κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. 
 
ΚΑ2   Λα δηαπηζηώλεηο ηηο ιάζνο κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ3   Λα ζέηεηο εθηόο ιεηηνπξγίαο ηελ εγθαηάζηαζε κέρξη ε 

βιάβε λα δηνξζσζεί. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ5.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ6 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ  θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε 

ρξήζε ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Δγθαηάζηαζε θαη έιεγρνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κε ηε ρξήζε 
ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο, αλάγλσζε θαη θαηαλόζε ζρεδίσλ εγθαηάζηαζεο, 
αλαγλώξηζε κνλάδσλ κέηξεζεο θαη ζπκβόισλ, επηινγή κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ,  αλάγλσζε 
ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ6.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 
ΚΘ6.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 
ΚΘ6.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ6 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 

ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ6.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ηα ζρέδηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο. 
 
ΚΑ3   Λα αλαγλσξίδεηο ζύκβνια πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζρέδην. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα εγθαηάζηαζεο 

Σσξνηαμηθό ζρέδην θηηξίνπ 
Ρερληθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 

 
ΠΔ2  Μνλάδεο κέηξεζεο 

Κήθνο: mm, cm, m, in, ft 
Κάδα: gr, kg, oz 
Όγθνο: m3, l ή lt, gl  
Θεξκνθξαζία: oC, oF 
Ξίεζε: bar, psi, Pa, atm 
Ηζρύο: KW, hp 
Δλέξγεηα: KJ, Kcal, KW 

 
ΠΔ3  ύκβνια 

Ζιεθηξηθόο ιέβεηαο 
Αληιία ζεξκόηεηαο 
Πσιήλαο 
Δμαξηεκάησλ ζσιήλα 
Θεξκόκεηξνπ 
Θεξκνζηάηε 
Θπιίλδξνπ 
Γεμακελήο 
Γηαλνκέα 
Καλνκέηξνπ 
Γηαθόξσλ εηδώλ βαιβίδσλ 
Θαηεύζπλζεο ζσιήλσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ6.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο  
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ζύκβνια 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ6 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 

ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ6.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ2    Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3   Λα επηιέγεηο θαη λα έρεηο δηαζέζηκα ηα νξζά 

κεραλήκαηα  πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο  κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ιέβεησλ 
θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο. 

 
ΚΑ4    Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο  ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία  γηα ηελ εξγαζία ζνπ ζηα ζπγθεθξηκέλα 
κεραλήκαηα. 

 
ΚΑ5    Λα ζπλδέεηο θαη λα ζπλαξκνινγείο ηα κεραλήκαηα 

θαη λα  ηα ελώλεηο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο/παξνρέο 
ειεθηξηθώλ  ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Σξήζε εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

 
ΠΔ2  Δξγαιεία 

Δξγαιεία ζύλδεζεο ειεθηξηθώλ 
ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο 
κε ην ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε–ζπλαξκνιόγεζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
κάηηζζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε ησλ αληιηώλ 

 
ΠΔ3  Μεραλήκαηα 

Ζιεθηξηθόο ιέβεηαο 
Αληιία ζεξκόηεηαο 
Αληιία θπθινθνξίαο λεξνύ 
Γηάθνξεο βαιβίδεο 
Θεξκνζηάηεο 
Καλόκεηξν 
Γεμακελή πγξνύ θαπζίκνπ 
Γηαλνκείο 
Ζιηαθό πιαίζην 
Θύιηλδξνο δεζηνύ λεξνύ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ6.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε 

ρξήζε ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ απηώλ 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο ηξόπνπο ζπλαξκνιόγεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ6 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 

ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ6.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη 

ειέγρνπ. 
 
ΚΑ2  Λα δηαπηζηώλεηο ηηο ιάζνο κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ3 Λα ζέηεηο εθηόο ιεηηνπξγίαο ηελ εγθαηάζηαζε κέρξη ε 

βιάβε λα δηνξζσζεί. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ6.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ7 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ  θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε 

ρξήζε γθαδηνύ 
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Δγθαηάζηαζε θαη έιεγρνο ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κε ηε 
ρξήζε γθαδηνύ, αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδίσλ εγθαηάζηαζεο, αλαγλώξηζε κνλάδσλ κέηξεζεο 
θαη ζπκβόισλ, επηινγή κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ,  αλάγλσζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ7.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 
ΚΘ7.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 
ΚΘ7.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ7 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε 

ρξήζε γθαδηνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ7.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ηα ζρέδηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2  Λα αλαγλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο. 
 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ζύκβνια πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζρέδην. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα εγθαηάζηαζεο 

Σσξνηαμηθό ζρέδην θηηξίνπ 
Ρερληθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 

 
ΠΔ2  Μνλάδεο κέηξεζεο 

Κήθνο: mm, cm, m, in, ft 
Κάδα: gr, kg, oz 
Όγθνο: m3, l ή lt, gl  
Θεξκνθξαζία: oC, oF 
Ξίεζε: bar, psi, Pa, atm 
Ηζρύο: KW, hp 
Δλέξγεηα: KJ, Kcal, KW 

 
ΠΔ3  ύκβνια 

Ιέβεηαο 
Θαπζηήξαο 
Πσιήλα 
Δμαξηεκάησλ ζσιήλα 
Θεξκόκεηξνπ 
Θεξκνζηάηε 
Θπιίλδξνπ 
Γεμακελήο 
Αληρλεπηέο δηαξξνήο 
Γηαλνκέα 
Καλνκέηξνπ 
Γηαθόξσλ εηδώλ βαιβίδσλ 
Θαηεύζπλζεο ζσιήλσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ7.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ζύκβνια 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ7 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 

γθαδηνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ7.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ3   Λα επηιέγεηο θαη λα έρεηο δηαζέζηκα ηα νξζά 

κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε 
δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο γθαδηνύ. 

 
ΚΑ4   Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο  ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία γηα ηελ εξγαζία ζνπ ζηα ζπγθεθξηκέλα 
κεραλήκαηα. 

 
ΚΑ5   Λα ζπλδέεηο θαη λα ζπλαξκνινγείο ηα κεραλήκαηα θαη 

λα ηα ελώλεηο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο/παξνρέο γθαδηνύ. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Νξζόο ρεηξηζκόο γθαδηνύ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Σξήζε εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

ΠΔ2  Μεραλήκαηα 
Ιέβεηαο 
Θαπζηήξαο 
Αληρλεπηήο γθαδηνύ 
Αληιία θπθινθνξίαο λεξνύ 
Γηάθνξεο βαιβίδεο 
Θεξκνζηάηεο 
Καλόκεηξν 
Γεμακελή γθαδηνύ 
Γηαλνκείο 
Ζιηαθό πιαίζην 
Θύιηλδξνο δεζηνύ λεξνύ 

ΠΔ3  Σύπνη γθαδηνύ 
Γθάδη 
Φπζηθό αέξην 

ΠΔ4  Δξγαιεία 
Δξγαιεία ζύλδεζεο 
εγθαηάζηαζεο γθαδηνύ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε ζύλδεζε–ζπλαξκνιόγεζε 
ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε κάηηζζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε ζύλδεζε ησλ αληιίσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ7.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε γθαδηνύ 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ απηώλ 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο ηνπ γθαδηνύ θαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπ 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ γθαδηνύ 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ8  Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο ηξόπνπο ζπλαξκνιόγεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ7 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 

γθαδηνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ7.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα αλαγλσξίδεηο ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη 

ειέγρνπ. 
 
ΚΑ2   Λα δηαπηζηώλεηο ηηο ιάζνο κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ3   Λα ζέηεηο εθηόο ιεηηνπξγίαο ηελ εγθαηάζηαζε έσο όηνπ ε 

βιάβε δηνξζσζεί. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο 
θαη ειέγρνπ 
Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 
Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ7.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε γθάδη 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ελδείμεηο νξγάλσλ 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ8 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ  θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε 

ρξήζε πγξώλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Δγθαηάζηαζε θαη έιεγρνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κε ηε ρξήζε πγξώλ 
θαη αέξησλ θαπζίκσλ,  αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδίσλ εγθαηάζηαζεο, αλαγλώξηζε κνλάδσλ 
κέηξεζεο θαη ζπκβόισλ, επηινγή κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, αλάγλσζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
θαη ειέγρνπ θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ8.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 
ΚΘ8.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 
ΚΘ8.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ8 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε 

ρξήζε πγξώλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ8.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηα ζρέδηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο. 
 
ΚΑ3   Λα αλαγλσξίδεηο ζύκβνια πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζρέδην. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα εγθαηάζηαζεο 

Σσξνηαμηθό ζρέδην θηηξίνπ 
Ρερληθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 

 
ΠΔ2  Μνλάδεο κέηξεζεο 

Κήθνο: mm, cm, m, in, ft 
Κάδα: gr, kg, oz 
Όγθνο: m3, l ή lt, gl  
Θεξκνθξαζία: oC, oF 
Ξίεζε: bar, psi, Pa, atm 
Ηζρύο: KW, hp 
Δλέξγεηα: KJ, Kcal, KW 

 
ΠΔ3  ύκβνια 

Ιέβεηαο 
Θαπζηήξαο 
Πσιήλα 
Δμαξηεκάησλ ζσιήλα 
Θεξκόκεηξνπ 
Θεξκνζηάηε 
Θπιίλδξνπ 
Γεμακελήο 
Αληρλεπηέο δηαξξνήο 
Γηαλνκέα 
Καλνκέηξνπ 
Γηαθόξσλ εηδώλ βαιβίδσλ 
Θαηεύζπλζεο ζσιήλσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ8.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο  
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ζύκβνια 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ8 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 

πγξώλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ8.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2  Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ3 Λα επηιέγεηο θαη λα έρεηο δηαζέζηκα ηα νξζά 

κεραλήκαηα θαη εμαξηήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη 
κηα εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ρξήζε 
πγξώλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ. 

 
ΚΑ4 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο  ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία γηα ηελ εξγαζία ζνπ ζηα ζπγθεθξηκέλα 
κεραλήκαηα. 

 
ΚΑ5 Λα ζπλδέεηο θαη λα ζπλαξκνινγείο ηα κεραλήκαηα 

θαη λα ηα ελώλεηο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο/παξνρέο 
πγξώλ θαπζίκσλ. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Νξζόο ρεηξηζκόο πγξώλ θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 
Σξήζε εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

ΠΔ2  Μεραλήκαηα θαη 
κεραλήκαηα 

Ιέβεηαο 
Θαπζηήξαο 
Αληρλεπηήο γθαδηνύ 
Αληιία θπθινθνξίαο λεξνύ 
Γηάθνξεο βαιβίδεο 
Θεξκνζηάηεο 
Καλόκεηξν 
Γεμακελή πγξώλ θαη αέξησλ 
θαπζίκσλ 
Γηαλνκείο 
Ζιηαθό πιαίζην 
Θύιηλδξνο δεζηνύ λεξνύ 

ΠΔ3  Σύπνη πγξώλ θαη αέξησλ 
θαπζίκσλ 

Ξεηξέιαην 
Φσηαέξην 
Φπζηθό αέξην 

ΠΔ4  Δξγαιεία 
Δξγαιεία ζύλδεζεο εγθαηάζηαζεο 
πγξώλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε–ζπλαξκνιόγεζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
κάηηζζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε ησλ αληιηώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ8.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

 παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε πγξώλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ απηώλ 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο ησλ πγξώλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ θαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο 

ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ πγξώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ8   Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο ηξόπνπο ζπλαξκνιόγεζεο 
 

 



74

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ8 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 

πγξώλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ8.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ 

κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. 
 
ΚΑ2  Λα δηαπηζηώλεηο ηηο ιάζνο κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ3 Λα ζέηεηο εθηόο ιεηηνπξγίαο ηελ εγθαηάζηαζε κέρξη ε 

βιάβε λα δηνξζσζεί. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ8.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε πγξώλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο  
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ  
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ9 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ  θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Γηάγλσζε, επηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιαβώλ θαζώο θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζε ζπζηήκαηα  
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ, αλαγλώξηζε θαη 
εξκελεία εζθαικέλσλ ελδείμεσλ απόδνζεο ζηα όξγαλα ειέγρνπ θαη αζθάιηζε εγθαηαζηάζεσλ 
κέρξη ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο, ρξήζε εξγαιέησλ κε ηνλ νξζό ηξόπν, απνζύλδεζε, 
απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ9.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 
ΚΘ9.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 
ΚΘ9.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ9 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ9.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα εληνπίδεηο πηζαλέο βιάβεο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα εξκελεύεηο εζθαικέλεο 

ελδείμεηο απόδνζεο ζηα όξγαλα ειέγρνπ. 
 
ΚΑ3 Λα αζθαιίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε κέρξη λα 

επηδηνξζσζεί ε βιάβε. 
 
ΚΑ4 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν  ζνπ θαη ηνλ πειάηε 

γηα ηε βιάβε θαη ηελ αηηία ηεο. Λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα 
ηηο ελέξγεηεο επίιπζεο ηεο βιάβεο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πηζαλέο βιάβεο 

Ππλαξκνιόγεζε 
Απμεκέλε πίεζε 
Απμεκέλε ζεξκνθξαζία 
Έιιεηςε θαπζίκνπ 
Διαηησκαηηθό εμάξηεκα 
Ιάζνο ζρεδηαζκόο 
Γηαξξνή 
Αέξαο ζηε ζσιελνγξακκή 
Ιάζνο ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
Έιιεηςε ζπληήξεζεο 
κεραλεκάησλ 

 
ΠΔ2  Δλδείμεηο απόδνζεο 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία εηζαγσγήο 
Θεξκνθξαζία επηζηξνθήο 

 
ΠΔ3  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ4  Αζθάιηζε εγθαηάζηαζεο 

Άκεζε αληαπόθξηζε 
Κεδεληζκόο ηνπ θηλδύλνπ 
Δλεκέξσζε 
Γηνξζσηηθή θίλεζε 
Ρνπνζέηεζε ελδείμεσλ θηλδύλνπ 
Νξηνζέηεζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ9.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο «As build» ζρεδίσλ 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο απνδόζεηο ησλ κεραλεκάησλ ζε κηα εγθαηάζηαζε θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο θαη ηε κεηαηξνπή απηώλ 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηελ απνκόλσζε εγθαηάζηαζεο 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ9 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ9.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ιακβάλεηο κέηξα ηα νπνία αζθαιίδνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ2   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ 

ζα ρξεηαζηνύλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 
 
ΚΑ3   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία κε νξζό ηξόπν γηα 

ηελ επηδηόξζσζε κηαο βιάβεο ζε εγθαηάζηαζε 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ. 

 
ΚΑ4   Λα απνζπλδέεηο, απνζπλαξκνινγείο θαη 

ζπλαξκνινγείο ηα κεραλήκαηα θαη λα ηα ελώλεηο κε 
ηηο εγθαηαζηάζεηο/παξνρέο πγξώλ θαπζίκσλ. 

 
ΚΑ5   Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ. 

 
ΚΑ6   Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο 

θαη πγείαο. 
 
ΚΑ7   Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αζθάιηζε εγθαηάζηαζεο 

Άκεζε αληαπόθξηζε 
Κεδεληζκόο ηνπ θηλδύλνπ 
Δλεκέξσζε 
Γηνξζσηηθή θίλεζε 
Ρνπνζέηεζε ελδείμεσλ θηλδύλνπ 
Νξηνζέηεζε ρώξνπ 

ΠΔ2  Δμαξηήκαηα 
Βαιβίδα αζθαιείαο 
Φίιηξν 
Δμαεξηζηηθό 
Όξγαλα κέηξεζεο 
Δμάξηεκα ζσιελώζεσλ 
Κνλσηηθά πιηθά 
Πσιήλεο 
Γνρείν δηαζηνιήο 
Γνρείν πηέζεσο 
Απηόκαην πιήξσζεο 
Βαιβίδα ειάηησζεο πίεζεο  

ΠΔ3  Βιάβεο 
Ππλαξκνιόγεζε 
Απμεκέλε πίεζε 
Απμεκέλε ζεξκνθξαζία 
Έιιεηςε θαπζίκνπ 
Διαηησκαηηθό εμάξηεκα 
Ιάζνο ζρεδηαζκόο 
Γηαξξνή 
Αέξαο ζηε ζσιελνγξακκή 

ΠΔ4  Δξγαιεία 
Δξγαιεία ζύλδεζεο ιέβεηα κε ην 
ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε – ζπλαξκνιόγεζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
κάηηζζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε ησλ αληιίσλ 

ΠΔ5  Οξζόο ηξόπνο 
Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία ζύκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΚΘ9 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ9.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

ΠΔ7  Μέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Νξζόο ρεηξηζκόο θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ9.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

 παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ρξήζε εξγαιείσλ 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηξόπνπο απνζύλδεζεο, απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ9 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ9.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα εθαξκόδεηο ην πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 
  
ΚΑ2    Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3    Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο 

θαη πγείαο. 
 
ΚΑ4   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ 

ζα ρξεηαζηνύλ γηα εθηέιεζε ηεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ5    Λα δηεθπεξαηώλεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο κε 

βάζε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ6    Λα απνκνλώλεηο ηηο εγθαηάζηαζεηο. 
 
ΚΑ7    Λα ελεκεξώλεηο όινπο όζνπο επεξεάδνληαη απν ηε 

ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο.  
 
ΚΑ8   Λα θάλεηο νπηηθό έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ9   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία κε νξζό ηξόπν. 
 
ΚΑ10   Λα θαζαξίδεηο ηα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ11 Λα ιηπαίλεηο ηα ζηνηρεία ησλ κεραλεκάησλ. 
 
ΚΑ12   Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ. 

 
 ΚΑ13   Λα θαηαγξάθεηο ηελ εκεξνκελία ζπληήξεζεο θαη λα 

πξνγξακκαηίδεηο ηελ επόκελε. 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ  

Όλνκα πειάηε θαη ζπζηήκαηνο 
Δλέξγεηεο ζπληήξεζεο 
Ππρλόηεηα ζπληήξεζεο 
πεύζπλνη ζπληήξεζεο 
Ξεξίνδνο ζπληήξεζεο 
Δηδηθέο νδεγίεο 

ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Απνθνπή θαη ζήκαλζε ρώξνπ 
εξγαζίαο 
Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Νξζόο ρεηξηζκόο θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

ΠΔ3  Δμαξηήκαηα 
Βαιβίδα αζθαιείαο 
Φίιηξν 
Δμαεξηζηηθό 
Όξγαλα κέηξεζεο 
Δμάξηεκα ζσιελώζεσλ 
Κνλσηηθά πιηθά 
Πσιήλεο 
Γνρείν δηαζηνιήο 
Γνρείν πηέζεσο 
Απηόκαην πιήξσζεο 
Βαιβίδα ειάηησζεο πίεζεο 

ΠΔ4  Δξγαιεία 
Δξγαιεία ζύλδεζεο ιέβεηα κε ην 
ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε–ζπλαξκνιόγεζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
κάηηζζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε ησλ αληιηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΚΘ9 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ9.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Οξζόο ηξόπνο 

Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία ζύκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 

 
ΠΔ6  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ9.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηη είλαη θαη ηη πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο γηαηί ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε είλαη ζεκαληηθή 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαη πώο εθηεινύληαη 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε πγξώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία  
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηξόπνπο απνζύλδεζεο, απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο 
 
ΑΓ8   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ10 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

θαη  παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Γηάγλσζε, επηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιαβώλ θαζώο θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ, αλαγλώξηζε θαη 
εξκελεία εζθαικέλσλ ελδείμεσλ απόδνζεο ζηα όξγαλα ειέγρνπ θαη αζθάιηζε εγθαηαζηάζεσλ 
κέρξη ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο, ρξήζε εξγαιείσλ κε ηνλ νξζό ηξόπν, απνζύλδεζε, 
απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ10.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 
ΚΘ10.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 
ΚΘ10.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ10 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ10.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα εληνπίδεηο πηζαλέο βιάβεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα εξκελεύεηο εζθαικέλεο ελδείμεηο 

 απόδνζεο ζηα όξγαλα ειέγρνπ. 
 
ΚΑ3   Λα αζθαιίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε κέρξη λα 

 επηδηνξζσζεί ε βιάβε. 
 
ΚΑ4   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν  ζνπ θαη ηνλ πειάηε γηα 

 ηε βιάβε θαη ηελ αηηία ηεο. Λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
 ελέξγεηεο επίιπζεο ηεο βιάβεο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πηζαλέο βιάβεο 

Ππλαξκνιόγεζε 
Απμεκέλε πίεζε 
Απμεκέλε ζεξκνθξαζία 
Έιιεηςε θαπζίκνπ 
Διαηησκαηηθό εμάξηεκα 
Ιάζνο ζρεδηαζκόο 
Γηαξξνή 
Αέξαο ζηε ζσιελνγξακκή 
Ιάζνο ρξήζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο 
Έιιεηςε ζπληήξεζεο 
κεραλεκάησλ 

 
ΠΔ2  Δλδείμεηο απόδνζεο 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία εηζαγσγήο 
Θεξκνθξαζία επηζηξνθήο 

 
ΠΔ3  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ4  Αζθάιηζε 
εγθαηάζηαζεο 

Άκεζε αληαπόθξηζε 
Κεδεληζκόο ηνπ θηλδύλνπ 
Δλεκέξσζε 
Γηνξζσηηθή θίλεζε 
Ρνπνζέηεζε ελδείμεσλ 
θηλδύλνπ 
Νξηνζέηεζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ10.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο «As build» ζρεδίσλ 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο νδεγηώλ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο απνδόζεηο ησλ κεραλεκάησλ ζε έλα ζύζηεκα θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο θαη ηελ κεηαηξνπή απηώλ 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηελ απνκόλσζε εγθαηάζηαζεο 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ10 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ10.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ιακβάλεηο κέηξα ηα νπνία αζθαιίδνπλ ηελ 

 εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ2   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

 ρξεηαζηνύλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 
 
ΚΑ3   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία κε νξζό ηξόπν γηα ηελ 

επηδηόξζσζε κηαο βιάβεο ζε ζύζηεκα θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 
ζηεξεώλ θαπζίκσλ. 

 
ΚΑ4   Λα απνζπλδέεηο, απνζπλαξκνινγείο θαη ζπλαξκνινγείο ηα 

κεραλήκαηα θαη λα ηα ελώλεηο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο/ 
παξνρέο ζηεξεώλ θαπζίκσλ. 

 
ΚΑ5   Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. 
 
ΚΑ6   Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 
ΚΑ7   Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αζθάιηζε 
εγθαηάζηαζεο 

Άκεζε αληαπόθξηζε 
Κεδεληζκόο ηνπ θηλδύλνπ 
Δλεκέξσζε 
Γηνξζσηηθή θίλεζε 
Ρνπνζέηεζε ελδείμεσλ  
θηλδύλνπ 
Νξηνζέηεζε ρώξνπ 

ΠΔ2  Δμαξηήκαηα 
Βαιβίδα αζθαιείαο 
Φίιηξν 
Δμαεξηζηηθό 
Όξγαλα κέηξεζεο 
Δμάξηεκα ζσιελώζεσλ 
Κνλσηηθά πιηθά 
Πσιήλεο 
Γνρείν δηαζηνιήο 
Γνρείν πηέζεσο 
Απηόκαην πιήξσζεο 
Βαιβίδα ειάηησζεο πίεζεο  

ΠΔ3  Βιάβεο 
Ππλαξκνιόγεζε 
Απμεκέλε πίεζε 
Απμεκέλε ζεξκνθξαζία 
Έιιεηςε θαπζίκνπ 
Διαηησκαηηθό εμάξηεκα 
Ιάζνο ζρεδηαζκόο 
Γηαξξνή 
Αέξαο ζηε ζσιελνγξακκή 

ΠΔ4  Δξγαιεία 
Δξγαιεία ζύλδεζεο ιέβεηα κε 
ην ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε ζύλδεζε–ζπλαξκνιόγεζε 
ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε κάηηζζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε ζύλδεζε ησλ αληιηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΚΘ10 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ10.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Οξζόο ηξόπνο 

Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 

ΠΔ6  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

ΠΔ7  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Νξζόο ρεηξηζκόο θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ10.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

 παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηξόπνπο απνζύλδεζεο, απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ10 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 

ΚΘ10.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα εθαξκόδεηο ην πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ ηεο 
 επηρείξεζεο. 
  
ΚΑ2  Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3    Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

 πγείαο. 
 
ΚΑ4   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

 ρξεηαζηνύλ γηα εθηέιεζε ηεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ5    Λα δηεθπεξαηώλεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο κε βάζε ηηο 

 δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
 θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ6    Λα απνκνλώλεηο ηηο εγθαηάζηαζεηο. 
 
ΚΑ7    Λα ελεκεξώλεηο όινπο όζνπο επεξεάδνληαη απν ηε 

 ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο.  
 
ΚΑ8   Λα θάλεηο νπηηθό έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ9   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία κε νξζό ηξόπν. 
 
ΚΑ10 Λα θαζαξίδεηο ηα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ11 Λα ιηπαίλεηο ηα ζηνηρεία ησλ κεραλεκάησλ. 
 
ΚΑ12 Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. 
 
ΚΑ13 Λα θαηαγξάθεηο ηελ εκεξνκελία ζπληήξεζεο θαη λα 

πξνγξακκαηίδεηο ηελ επόκελε. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξόγξακκα 
ζπληεξήζεσλ  

Όλνκα πειάηε θαη ζπζηήκαηνο 
Δλέξγεηεο ζπληήξεζεο 
Ππρλόηεηα ζπληήξεζεο 
πεύζπλνη ζπληήξεζεο 
Ξεξίνδνο ζπληήξεζεο 
Δηδηθέο νδεγίεο 

ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Απνθνπή θαη ζήκαλζε ρώξνπ 
εεξγαζίαο 
Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Νξζόο ρεηξηζκόο θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

ΠΔ3  Δμαξηήκαηα 
Βαιβίδα αζθαιείαο 
Φίιηξν 
Δμαεξηζηηθό 
Όξγαλα κέηξεζεο 
Δμάξηεκα ζσιελώζεσλ 
Κνλσηηθά πιηθά 
Πσιήλεο 
Γνρείν δηαζηνιήο 
Γνρείν πηέζεσο 
Απηόκαην πιήξσζεο 
Βαιβίδα ειάησζεο πίεζεο  

ΠΔ4  Δξγαιεία 
Δξγαιεία ζύλδεζεο ιέβεηα κε 
ην ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε ζύλδεζε – ζπλαξκνιόγεζε 
ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε κάηηζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε ζύλδεζε ησλ αληιηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΚΘ10 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 

ΚΘ10.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Οξζόο ηξόπνο 

Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 

ΠΔ6  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ10.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηη είλαη θαη ηη πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο γηαηί ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε είλαη ζεκαληηθή 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαη πσο εθηεινύληαη 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

 παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηξόπνπο απνζύλδεζεο, απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο 
 
ΑΓ8   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ11 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Γηάγλσζε, επηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιαβώλ θαζώο θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζε ζπζηήκαηα  
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειεθηξηθώλ  ιέβεησλ θαη αληιίσλ 
ζεξκόηεηαο,  αλαγλώξηζε θαη εξκελεία εζθαικέλσλ ελδείμεσλ απόδνζεο ζηα όξγαλα ειέγρνπ θαη 
αζθάιηζε εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο, ρξήζε εξγαιείσλ κε ηνλ νξζό 
ηξόπν, απνζύλδεζε, απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ11.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 
ΚΘ11.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 
ΚΘ11.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ11 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ιεβήησλ θαη αληιηώλ ζεξκόηεηαο. 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ1.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα εληνπίδεηο πηζαλέο βιάβεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα εξκελεύεηο εζθαικέλεο 

ελδείμεηο απόδνζεο ζηα όξγαλα ειέγρνπ. 
 
ΚΑ3   Λα αζθαιίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε κέρξη λα 

επηδηνξζσζεί ε βιάβε. 
 
ΚΑ4   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν  ζνπ θαη ηνλ πειάηε 

γηα ηε βιάβε θαη ηελ αηηία ηεο. Λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα 
ηηο ελέξγεηεο επίιπζεο ηεο βιάβεο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πηζαλέο βιάβεο 

Ππλαξκνιόγεζε 
Απμεκέλε πίεζε 
Απμεκέλε ζεξκνθξαζία 
Διαηησκαηηθό εμάξηεκα 
Ιάζνο ζρεδηαζκόο 
Γηαξξνή 
Αέξαο ζηε ζσιελνγξακκή 
Ιάζνο ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
Έιιεηςε ζπληήξεζεο 
κεραλεκάησλ 

 
ΠΔ2  Δλδείμεηο απόδνζεο 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία εηζαγσγήο 
Θεξκνθξαζία επηζηξνθήο 

 
ΠΔ3  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ4  Αζθάιηζε 
εγθαηάζηαζεο 

Άκεζε αληαπόθξηζε 
Κεδεληζκόο ηνπ θηλδύλνπ 
Δλεκέξσζε 
Γηνξζσηηθή θίλεζε 
Ρνπνζέηεζε ελδείμεσλ 
θηλδύλνπ 
Νξηνζέηεζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ11.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο «As build» ζρεδίσλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο απνδόζεηο ησλ κεραλεκάησλ ζε κηα εγθαηάζηαζε θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ 
ζεξκόηεηαο 

 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο θαη ηελ κεηαηξνπή απηώλ 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηελ απνκόλσζε εγθαηάζηαζεο 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ11 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ11.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ιακβάλεηο κέηξα ηα νπνία αζθαιίδνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ2   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

ρξεηαζηνύλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 
 
ΚΑ3   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία κε νξζό ηξόπν γηα ηελ 

επηδηόξζσζε κηαο βιάβεο ζε εγθαηάζηαζε θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 
ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο. 

 
ΚΑ4   Λα απνζπλδέεηο, απνζπλαξκνινγείο θαη ζπλαξκνινγείο ηα 

κεραλήκαηα θαη λα ηα ελώλεηο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΚΑ5  Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. 
 
ΚΑ6   Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 
ΚΑ7    Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αζθάιηζε 
εγθαηάζηαζεο 

Άκεζε αληαπόθξηζε 
Κεδεληζκόο ηνπ θηλδύλνπ 
Δλεκέξσζε 
Γηνξζσηηθή θίλεζε 
Ρνπνζέηεζε ελδείμεσλ 
θηλδύλνπ 
Νξηνζέηεζε ρώξνπ 

 
ΠΔ2  Δμαξηήκαηα 

Βαιβίδα αζθαιείαο 
Φίιηξν 
Δμαεξηζηηθό 
Όξγαλα κέηξεζεο 
Δμάξηεκα ζσιελώζεσλ 
Κνλσηηθά πιηθά 
Πσιήλεο 
Γνρείν δηαζηνιήο 
Γνρείν πηέζεσο 
Απηόκαην πιήξσζεο 
Βαιβίδα ειάησζεο πίεζεο  
 

ΠΔ3  Βιάβεο 
Ππλαξκνιόγεζε 
Απμεκέλε πίεζε 
Απμεκέλε ζεξκνθξαζία 
Έιιεηςε θαπζίκνπ 
Διαηησκαηηθό εμάξηεκα 
Ιάζνο ζρεδηαζκόο 
Γηαξξνή 
Αέξαο ζηε ζσιελνγξακκή 

 
ΠΔ4  Δξγαιεία 

Δξγαιεία ζύλδεζεο 
ειεθηξηθνύ ιέβεηα κε ην 
ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε ζύλδεζε–ζπλαξκνιόγεζε 
ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε κάηηζζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε ζύλδεζε ησλ αληιίσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΚΘ11 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ11.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Οξζόο ηξόπνο 

Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 

 
ΠΔ6  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ7  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Νξζόο ρεηξηζκόο θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ11.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηξόπνπο απνζύλδεζεο, απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ11 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ11.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα εθαξκόδεηο ην πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ ηεο 
 επηρείξεζεο. 
  
ΚΑ2  Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3    Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 
ΚΑ4   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

ρξεηαζηνύλ γηα εθηέιεζε ηεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ5    Λα δηεθπεξαηώλεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο κε βάζε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ6    Λα απνκνλώλεηο ηηο εγθαηάζηαζεηο. 
 
ΚΑ7    Λα ελεκεξώλεηο όινπο όζνπο επεξεάδνληαη απν ηε 

ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο.  
 
ΚΑ8   Λα θάλεηο νπηηθό έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ9   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία κε νξζό ηξόπν. 
 
ΚΑ10 Λα θαζαξίδεηο ηα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ11 Λα ιηπαίλεηο ηα ζηνηρεία ησλ κεραλεκάησλ. 
 
ΚΑ12 Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. 
 
ΚΑ13 Λα θαηαγξάθεηο ηελ εκεξνκελία ζπληήξεζεο θαη λα 

πξνγξακκαηίδεηο ηελ επόκελε. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ  

Όλνκα πειάηε θαη ζπζηήκαηνο 
Δλέξγεηεο ζπληήξεζεο 
Ππρλόηεηα ζπληήξεζεο 
πεύζπλνη ζπληήξεζεο 
Ξεξίνδνο ζπληήξεζεο 
Δηδηθέο νδεγίεο 

ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Απνθνπή θαη ζήκαλζε ρώξνπ 
εξγαζίαο 
Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Νξζόο ρεηξηζκόο θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηειεζε 
εξγαζηώλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

ΠΔ3  Δμαξηήκαηα 
Βαιβίδα αζθαιείαο 
Φίιηξν 
Δμαεξηζηηθό 
Όξγαλα κέηξεζεο 
Δμάξηεκα ζσιελώζεσλ 
Κνλσηηθά πιηθά 
Πσιήλεο 
Γνρείν δηαζηνιήο 
Γνρείν πηέζεσο 
Απηόκαην πιήξσζεο 
Βαιβίδα ειάηησζεο πίεζεο  

ΠΔ4  Δξγαιεία 
Δξγαιεία ζύλδεζεο ιέβεηα κε ην 
ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε–ζπλαξκνιόγεζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
κάηηζζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε ησλ αληιηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΚΘ11 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ11.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Οξζόο ηξόπνο 

Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία ζύκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 

ΠΔ6  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ11.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηη είλαη θαη ηη πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο γηαηί ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε είλαη ζεκαληηθή 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαη πώο εθηεινύληαη 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ιέβεησλ θαη αληιίσλ ζεξκόηεηαο 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηξόπνπο απνζύλδεζεο, απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο 
 
ΑΓ8   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ12 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ  θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε γθαδηνύ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Γηάγλσζε, επηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιαβώλ θαζώο θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ  
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε γθαδηνύ,  αλαγλώξηζε θαη εξκελεία 
εζθαικέλσλ ελδείμεσλ απόδνζεο ζηα όξγαλα ειέγρνπ θαη αζθάιηζε εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ηελ 
επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο, ρξήζε εξγαιέησλ κε ηνλ νξζό ηξόπν, απνζύλδεζε, απνζπλαξκνιόγεζε 
θαη ζπλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ12.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 
ΚΘ12.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 
ΚΘ12.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ12 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε γθαδηνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ12.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
  
ΚΑ1   Λα εληνπίδεηο πηζαλέο βιάβεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα εξκελεύεηο εζθαικέλεο 

ελδείμεηο απόδνζεο ζηα όξγαλα ειέγρνπ. 
 
ΚΑ3   Λα αζθαιίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε έσο όηνπ 

επηδηνξζσζεί ε βιάβε. 
 
ΚΑ4   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ πειάηε 

γηα ηε βιάβε θαη ηελ αηηία ηεο. Λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα 
ηηο ελέξγεηεο επίιπζεο ηεο βιάβεο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πηζαλέο βιάβεο 

Ππλαξκνιόγεζε 
Απμεκέλε πίεζε 
Απμεκέλε ζεξκνθξαζία 
Ιάζνο ηύπνο γθαδηνύ 
Διαηησκαηηθό εμάξηεκα 
Ιάζνο ζρεδηαζκόο 
Γηαξξνή 
Αέξαο ζηε ζσιελνγξακκή 
Ιάζνο ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
Έιιεηςε ζπληήξεζεο 
κεραλεκάησλ 

 
ΠΔ2  Δλδείμεηο απόδνζεο 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία εηζαγσγήο 
Θεξκνθξαζία επηζηξνθήο 

 
ΠΔ3  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ4  Αζθάιηζε 
εγθαηάζηαζεο 

Άκεζε αληαπόθξηζε 
Κεδεληζκόο ηνπ θηλδύλνπ 
Δλεκέξσζε 
Γηνξζσηηθή θίλεζε 
Ρνπνζέηεζε ελδείμεσλ 
θηλδύλνπ 
Νξηνζέηεζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ12.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο «As build» ζρεδίσλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο απνδόζεηο ησλ κεραλεκάησλ ζε έλα ζύζηεκα θεληξηθήο 

ζέξκαλζεοθαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε γθαδηνύ 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο θαη κεηαηξνπή απηώλ 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηελ απνκόλσζε εγθαηάζηαζεο 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ12 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε γθαδηνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ12.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ιακβάλεηο κέηξα ηα νπνία αζθαιίδνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ2   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

ρξεηαζηνύλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 
 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία κε νξζό ηξόπν γηα ηελ 

επηδηόξζσζε κηαο βιάβεο ζε ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο 
θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε γθαδηνύ. 

 
ΚΑ4   Λα απνζπλδέεηο, απνζπλαξκνινγείο θαη ζπλαξκνινγείο ηα 

κεραλήκαηα θαη λα ηα ελώλεηο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο/παξνρέο 
γθαδηνύ. 

 
ΚΑ5   Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. 
 
ΚΑ6   Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 
ΚΑ7   Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αζθάιηζε 
εγθαηάζηαζεο 
Άκεζε αληαπόθξηζε 
Κεδεληζκόο ηνπ θηλδύλνπ 
Δλεκέξσζε 
Γηνξζσηηθή θίλεζε 
Ρνπνζέηεζε ελδείμεσλ 
θηλδύλνπ 
Νξηνζέηεζε ρώξνπ 

ΠΔ2  Δμαξηήκαηα 
Βαιβίδα αζθαιείαο 
Φίιηξν 
Δμαεξηζηηθό 
Όξγαλα κέηξεζεο 
Δμάξηεκα ζσιελώζεσλ 
Κνλσηηθά πιηθά 
Πσιήλεο 
Γνρείν δηαζηνιήο 
Γνρείν πηέζεσο 
Απηόκαην πιήξσζεο 
Βαιβίδα ειάηησζεο πίεζεο  
Αληρλεπηήο δηαξξνήο 

ΠΔ3  Βιάβεο 
Ππλαξκνιόγεζε 
Απμεκέλε πίεζε 
Απμεκέλε ζεξκνθξαζία 
Έιιεηςε θαπζίκνπ 
Διαηησκαηηθό εμάξηεκα 
Ιάζνο ζρεδηαζκόο 
Γηαξξνή 
Αέξαο ζηε ζσιελνγξακκή 

ΠΔ4  Δξγαιεία 
Δξγαιεία ζύλδεζεο ιέβεηα 
κε ην ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη 
γηα ηε ζύλδεζε–
ζπλαξκνιόγεζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη 
γηα ηε κάηηζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη 
γηα ηε ζύλδεζε ησλ αληιηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΚΘ12 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε γθαδηνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ12.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Οξζόο ηξόπνο 
Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 

ΠΔ6  Όξγαλα κέηξεζεο 
θαη ειέγρνπ 
Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

ΠΔ7  Μέηξα αζθάιεηαο 
θαη πγείαο 
Νξγάλσζε θαη επηαμία 
ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Νξζόο ρεηξηζκόο θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ12.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε γθαδηνύ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηξόπνπο απνζύλδεζεο, απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ12 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε γθαδηνύ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ12.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα εθαξκόδεηο ην πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ ηεο 
 επηρείξεζεο. 
  
ΚΑ2     Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3    Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

 πγείαο. 
 
ΚΑ4   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ 

ζα  ρξεηαζηνύλ γηα εθηέιεζε ηεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ5    Λα δηεθπεξαηώλεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο κε βάζε 

ηηο  δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
 θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ6    Λα απνκνλώλεηο ηηο εγθαηάζηαζεηο. 
 
ΚΑ7    Λα ελεκεξώλεηο όινπο όζνπο επεξεάδνληαη απν ηε 

 ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο.  
 
ΚΑ8   Λα θάλεηο νπηηθό έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ9   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία κε νξζό ηξόπν. 
 
ΚΑ10 Λα θαζαξίδεηο ηα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ11 Λα ιηπαίλεηο ηα ζηνηρεία ησλ κεραλεκάησλ. 
 
ΚΑ12  Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηηο  ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ. 

 
ΚΑ13   Λα θαηαγξάθεηο ηελ εκεξνκελία ζπληήξεζεο θαη λα 

 πξνγξακκαηίδεηο ηελ επόκελε. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ  

Όλνκα πειάηε θαη ζπζηήκαηνο 
Δλέξγεηεο ζπληήξεζεο 
Ππρλόηεηα ζπληήξεζεο 
πεύζπλνη ζπληήξεζεο 
Ξεξίνδνο ζπληήξεζεο 
Δηδηθέο νδεγίεο 

ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Απνθνπή θαη ζήκαλζε ρώξνπ 
εξγαζίαο 
Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Νξζόο ρεηξηζκόο θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

ΠΔ3  Δμαξηήκαηα 
Βαιβίδα αζθαιείαο 
Φίιηξν 
Δμαεξηζηηθό 
Όξγαλα κέηξεζεο 
Δμάξηεκα ζσιελώζεσλ 
Κνλσηηθά πιηθά 
Πσιήλεο 
Γνρείν δηαζηνιήο 
Γνρείν πηέζεσο 
Απηόκαην πιήξσζεο 
Βαιβίδα ειάηησζεο πίεζεο  
Αληρλεπηήο δηαξξνήο γθαδηνύ 

ΠΔ4  Δξγαιεία 
Δξγαιεία ζύλδεζεο ιέβεηα κε ην 
ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε–ζπλαξκνιόγεζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
κάηηζζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε ησλ αληιηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΚΘ12 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε γθαδηνύ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ12.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Οξζόο ηξόπνο 

Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία ζύκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 

ΠΔ6  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ12.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηη είλαη θαη ηη πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο γηαηί ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε είλαη ζεκαληηθή 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαη πώο εθηεινύληαη 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

 παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε γθαδηνύ 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηξόπνπο απνζύλδεζεο, απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο 
 
ΑΓ8   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ13 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 

κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε εγθαηαζηάζεηο πγξνύ 
θαπζίκνπ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Δγθαηάζηαζε θαη έιεγρνο ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κε 
ηε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ, 
αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδίσλ εγθαηάζηαζεο, αλαγλώξηζε κνλάδσλ κέηξεζεο θαη 
ζπκβόισλ, επηινγή κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, αλάγλσζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ13.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 
ΚΘ13.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 
ΚΘ13.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ13 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε  

ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε εγθαηαζηάζεηο πγξνύ  
θαπζίκνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ13.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηα ζρέδηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2  Λα αλαγλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο. 
 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ζύκβνια πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζρέδην. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα εγθαηάζηαζεο 

Σσξνηαμηθό ζρέδην θηηξίνπ 
Ρερληθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 

 
ΠΔ2  Μνλάδεο κέηξεζεο 

Κήθνο: mm, cm, m, in, ft 
Κάδα: gr, kg, oz 
Όγθνο: m3, l ή lt, gl  
Θεξκνθξαζία: oC, oF 
Ξίεζε: bar, psi, Pa, atm 
Ηζρύο: KW, hp 
Δλέξγεηα: KJ, Kcal, KW 

 
ΠΔ3  ύκβνια 

Ιέβεηαο 
Θαπζηήξαο 
Φσηνβνιηατθό πιαίζην 
Αλεκνγελλήηξηα 
Πσιήλα 
Δμαξηεκάησλ ζσιήλα 
Θεξκόκεηξνπ 
Θεξκνζηάηε 
Θπιίλδξνπ 
Γεμακελήο 
Γηαλνκέα 
Καλνκέηξνπ 
Γηαθόξσλ εηδώλ βαιβίδσλ 
Θαηεύζπλζε ζσιήλσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ13.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ζύκβνια 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ13 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε  

ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ13.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2 Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ3    Λα επηιέγεηο θαη λα έρεηο δηαζέζηκα ηα νξζά 

κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ  κε 
ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε 
ζπλδπαζκό κε εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ. 

 
ΚΑ4   Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία γηα ηελ εξγαζία ζνπ ζηα ζπγθεθξηκέλα 
κεραλήκαηα. 

 
ΚΑ5   Λα ζπλδέεηο θαη λα ζπλαξκνινγείο ηα κεραλήκαηα. 
 
ΚΑ6   Λα ελώλεηο ηα κεραλήκαηα κε ηηο εγθαηαζηάζεηο/ 

παξνρέο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε 
ζπλδπαζκό κε εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Νξζόο ρεηξηζκόο πγξώλ θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Σξήζε εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

ΠΔ2  Μεραλήκαηα 
Ιέβεηαο 
Φσηνβνιηατθό πιαίζην 
Αλεκνγελλήηξηα 
Αληιία θπθινθνξίαο λεξνύ 
Γηάθνξεο βαιβίδεο 
Θεξκνζηάηεο 
Καλόκεηξν 
Γεμακελή θαζίκνπ 
Γηαλνκείο 
Ζιηαθό πιαίζην 
Θύιηλδξνο δεζηνύ λεξνύ 

ΠΔ3  Αλελεώζηκεο πεγέο 
ελέξγεηαο 

Ζιηαθή 
Αηνιηθή 

ΠΔ4  Τγξό θαύζηκν 
Ξεηξέιαην 

ΠΔ5  Δξγαιεία 
Δξγαιεία ζύλδεζεο αλαλεώζηκσλ 
πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε 
εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 
ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε–ζπλαξκνιόγεζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
κάηηζζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε ησλ αληιηώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ13.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο 

δεζηνύ λεξνύ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ παξαγσγήο ζεξκόηεηαο από 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο όπσο από θσηνβνιηατθό πιαίζην θαη αλεκνγελλήηξηα 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε 
εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 

 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ απηώλ 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο ησλ πγξώλ θαπζίκσλ θαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο ελδείθλπηαη ε 

ρξήζε ηνπο 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ πγξώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο  

ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπο 
 
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 
 
ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο ηξόπνπο ζπλαξκνιόγεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ13 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε  

ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε εγθαηαζηάζεηο πγξνύ  
θαπζίκνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ13.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα αλαγλσξίδεηο ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο 

θαη ειέγρνπ. 
 
ΚΑ2   Λα δηαπηζηώλεηο ηηο ιάζνο κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ3   Λα ζέηεηο εθηόο ιεηηνπξγίαο ηελ εγθαηάζηαζε έσο όηνπ ε 

βιάβε δηνξζσζεί. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο 
θαη ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ13.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο 

δεζηνύ λεξνύ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ παξαγσγήο ζεξκόηεηαο από αλαλεώζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο όπσο θσηνβνιηατθό πιαίζην θαη αλεκνγελλήηξηα. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 
ζε ζπλδπαζκό κε εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 

  
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ14 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε  

ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Δγθαηάζηαζε θαη έιεγρνο ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κε ηε 
ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο, αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδίσλ εγθαηάζηαζεο, αλαγλώξηζε κνλάδσλ 
κέηξεζεο θαη ζπκβόισλ, επηινγή κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, αλάγλσζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
θαη ειέγρνπ θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ14.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 
ΚΘ14.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 
ΚΘ14.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

 

 



126

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ14 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε  

ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ14.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηα ζρέδηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο. 
 
ΚΑ3   Λα αλαγλσξίδεηο ζύκβνια πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζρέδην. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα εγθαηάζηαζεο 

Σσξνηαμηθό ζρέδην θηηξίνπ 
Ρερληθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 

 
ΠΔ2  Μνλάδεο κέηξεζεο 

Κήθνο: mm, cm, m, in, ft 
Κάδα: gr, kg, oz 
Όγθνο: m3, l ή lt, gl  
Θεξκνθξαζία: oC, oF 
Ξίεζε: bar, psi, Pa, atm 
Ηζρύο: KW, hp 
Δλέξγεηα: KJ, Kcal, KW 

 
ΠΔ3  ύκβνια 

Ιέβεηα 
Θαπζηήξα 
Φσηνβνιηατθνύ πιαηζίνπ 
Πσιήλα 
Δμαξηεκάησλ ζσιήλα 
Θεξκόκεηξνπ 
Θεξκνζηάηε 
Θπιίλδξνπ 
Γεμακελήο 
Γηαλνκέα 
Καλνκέηξνπ 
Γηαθόξσλ εηδώλ βαιβίδσλ 
Θαηεύζπλζεο ζσιήλσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ14.1 Αλάγλσζε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο  
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ζύκβνια 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ14 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε  

ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ14.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ3   Λα επηιέγεηο θαη λα έρεηο δηαζέζηκα ηα νξζά 

κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ  κε 
ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 

 
ΚΑ4   Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία γηα ηελ εξγαζία ζνπ ζηα ζπγθεθξηκέλα 
κεραλήκαηα. 

 
ΚΑ5   Λα ζπλδέεηο θαη λα ζπλαξκνινγείο ηα κεραλήκαηα. 
 
ΚΑ6   Λα ελώλεηο ηα κεραλήκαηα κε ηηο εγθαηαζηάζεηο/   

παξνρέο ειηαθήο ελέξγεηαο. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Σξήζε εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

 
ΠΔ2  Μεραλήκαηα 

Ιέβεηαο 
Φσηνβνιηατθό πιαίζην 
Αληιία θπθινθνξίαο λεξνύ 
Γηάθνξεο βαιβίδεο 
Θεξκνζηάηεο 
Καλόκεηξν 
Γεμακελή πγξνύ θαπζίκνπ 
Γηαλνκείο 
Ζιηαθό πιαίζην 
Θύιηλδξνο δεζηνύ λεξνύ 

 
ΠΔ3  Δξγαιεία 

Δξγαιεία ζύλδεζεο αλαλεώζηκσλ 
πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό 
κε ειηαθή ελέξγεηα 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε–ζπλαξκνιόγεζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
κάηηζζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε ησλ αληιίσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ14.2 Ππλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ απηώλ 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ειηαθεο ελέξγεηαο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο ηξόπνπο ζπλαξκνιόγεζεο 
 

 



130

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ14 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε  

ρξήζε κεραλεκάησλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ειηαθή ελέξγεηα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ14.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα αλαγλσξίδεηο ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο 

θαη ειέγρνπ. 
 
ΚΑ2   Λα δηαπηζηώλεηο ηηο ιάζνο κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ3   Λα ζέηεηο εθηόο ιεηηνπξγίαο ηελ εγθαηάζηαζε κέρξη ε 

βιάβε λα δηνξζσζεί. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ14.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ελόο ζύζηεκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο  
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ  
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ15 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ  θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 

θαη  παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Γηάγλσζε, επηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιαβώλ θαζώο θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ  
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο, αλαγλώξηζε θαη 
εξκελεία εζθαικέλσλ ελδείμεσλ απόδνζεο ζηα όξγαλα ειέγρνπ θαη αζθάιηζε εγθαηαζηάζεσλ 
κέρξη ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο, ρξήζε εξγαιέησλ κε ηνλ νξζό ηξόπν, απνζύλδεζε, 
απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε κεραλεκάησλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ15.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 
ΚΘ15.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 
ΚΘ15.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ15 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη  

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ15.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα εληνπίδεηο πηζαλέο βιάβεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα εξκελεύεηο εζθαικέλεο 

ελδείμεηο απόδνζεο ζηα όξγαλα ειέγρνπ. 
 
ΚΑ3   Λα αζθαιίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε κέρξη λα 

επηδηνξζσζεί ε βιάβε. 
 
ΚΑ4   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ πειάηε γηα 

ηε βιάβε θαη ηελ αηηία ηεο. Λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
ελέξγεηεο επίιπζεο ηεο βιάβεο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πηζαλέο βιάβεο 
Ππλαξκνιόγεζε 
Απμεκέλε πίεζε 
Απμεκέλε ζεξκνθξαζία 
Έιιεηςε ειηαθήο ελέξγεηαο 
Διαηησκαηηθό εμάξηεκα 
Ιάζνο ζρεδηαζκόο 
Γηαξξνή 
Αέξαο ζηε ζσιελνγξακκή 
Ιάζνο ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
Έιιεηςε ζπληήξεζεο 
κεραλεκάησλ 

 
ΠΔ2  Δλδείμεηο απόδνζεο 
Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία εηζαγσγήο 
Θεξκνθξαζία επηζηξνθήο 

 
ΠΔ3  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 
Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ4  Αζθάιηζε εγθαηάζηαζεο 
Άκεζε αληαπόθξηζε 
Κεδεληζκόο ηνπ θηλδύλνπ 
Δλεκέξσζε 
Γηνξζσηηθή θίλεζε 
Ρνπνζέηεζε ελδείμεσλ θηλδύλνπ 
Νξηνζέηεζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ15.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηοηνλ ηξόπν αλάγλσζεο «As build» ζρεδίσλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο απνδόζεηο ησλ κεραλεκάησλ ζε έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο θαη ηελ κεηαηξνπή απηώλ 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηελ απνκόλσζε εγθαηάζηαζεο 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ15 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη  

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ15.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ιακβάλεηο κέηξα ηα νπνία αζθαιίδνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ2   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

ρξεηαζηνύλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 
 
ΚΑ3  Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία κε νξζό ηξόπν γηα ηελ 

επηδηόξζσζε κηαο βιάβεο ζε ζύζηεκα θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 
ειηαθήο ελέξγεηαο. 

 
ΚΑ4   Λα απνζπλδέεηο, απνζπλαξκνινγείο θαη ζπλαξκνινγείο 

ηα κεραλήκαηα θαη λα ηα ελώλεηο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο/ 
παξνρέο ειηαθήο ελέξγεηαο. 

 
ΚΑ5   Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. 
 
ΚΑ6   Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 
ΚΑ7   Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αζθάιηζε εγθαηάζηαζεο 

Άκεζε αληαπόθξηζε 
Κεδεληζκόο ηνπ θηλδύλνπ 
Δλεκέξσζε 
Γηνξζσηηθή θίλεζε 
Ρνπνζέηεζε ελδείμεσλ θηλδύλνπ 
Νξηνζέηεζε ρώξνπ 

ΠΔ2  Δμαξηήκαηα 
Βαιβίδα αζθαιείαο 
Φίιηξν 
Δμαεξηζηηθό 
Όξγαλα κέηξεζεο 
Δμάξηεκα ζσιελώζεσλ 
Κνλσηηθά πιηθά 
Πσιήλεο 
Γνρείν δηαζηνιήο 
Γνρείν πηέζεσο 
Απηόκαην πιήξσζεο 
Βαιβίδα ειάηησζεο πίεζεο  

ΠΔ3  Βιάβεο 
Ππλαξκνιόγεζε 
Απμεκέλε πίεζε 
Απμεκέλε ζεξκνθξαζία 
Έιιεηςε θαπζίκνπ 
Διαηησκαηηθό εμάξηεκα 
Ιάζνο ζρεδηαζκόο 
Γηαξξνή 
Αέξαο ζηε ζσιελνγξακκή 

ΠΔ4  Δξγαιεία 
Δξγαιεία ζύλδεζεο ιέβεηα κε ην 
ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε–ζπλαξκνιόγεζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
κάηηζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε ησλ αληιίσλ 

ΠΔ5  Οξζόο ηξόπνο 
Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΚΘ15 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη  

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ15.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

ΠΔ7  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Νξζόο ρεηξηζκόο θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

 

 



138

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ15.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηξόπνπο απνζύλδεζεο, απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ15 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη  

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ15.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα εθαξκόδεηο ην πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 
  
ΚΑ2 Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3    Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο 

θαη πγείαο. 
 
ΚΑ4   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ 

ζα ρξεηαζηνύλ γηα εθηέιεζε ηεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ5    Λα δηεθπεξαηώλεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο κε 

βάζε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ6    Λα απνκνλώλεηο ηηο εγθαηάζηαζεηο. 
 
ΚΑ7    Λα ελεκεξώλεηο όινπο όζνπο επεξεάδνληαη απν ηε 

ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο.  
 
ΚΑ8   Λα θάλεηο νπηηθό έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ9   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία κε νξζό ηξόπν. 
 
ΚΑ10 Λα θαζαξίδεηο ηα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ11 Λα ιηπαίλεηο ηα ζηνηρεία ησλ κεραλεκάησλ. 
 
ΚΑ12 Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ. 

 
ΚΑ13 Λα θαηαγξάθεηο ηελ εκεξνκελία ζπληήξεζεο θαη λα 

πξνγξακκαηίδεηο ηελ επόκελε. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ  

Όλνκα πειάηε θαη ζπζηήκαηνο 
Δλέξγεηεο ζπληήξεζεο 
Ππρλόηεηα ζπληήξεζεο 
πεύζπλνη ζπληήξεζεο 
Ξεξίνδνο ζπληήξεζεο 
Δηδηθέο νδεγίεο 

 
ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Απνθνπή θαη ζήκαλζε ρώξνπ 
εξγαζίαο 
Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Νξζόο ρεηξηζκόο θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

 
ΠΔ3  Δμαξηήκαηα 

Βαιβίδα αζθαιείαο 
Φίιηξν 
Δμαεξηζηηθό 
Όξγαλν κέηξεζεο 
Δμάξηεκα ζσιελώζεσλ 
Κνλσηηθά πιηθά 
Πσιήλεο 
Γνρείν δηαζηνιήο 
Γνρείν πηέζεσο 
Απηόκαην πιήξσζεο 
Βαιβίδα ειάηησζεο πίεζεο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΚΘ15 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη  

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ15.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ4  Δξγαιεία 

Δξγαιεία ζύλδεζεο ιέβεηα κε ην 
ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε–ζπλαξκνιόγεζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
κάηηζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
ζύλδεζε ησλ αληιηώλ 

 
ΠΔ5  Οξζόο ηξόπνο 

Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία ζύκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 

 
ΠΔ6  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 



141

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ15.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηη είλαη θαη ηη πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο γηαηί ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε είλαη ζεκαληηθή 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαη πώο εθηεινύληαη 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηξόπνπο απνζύλδεζεο, απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο 
 
ΑΓ8  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ16 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ  θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε 
εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Γηάγλσζε, επηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιαβώλ, θαζώο θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ  
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε 
ζπλδπαζκό κε εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ, αλαγλώξηζε θαη εξκελεία εζθαικέλσλ ελδείμεσλ 
απόδνζεο ζηα όξγαλα ειέγρνπ θαη αζθάιηζε εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο, 
ρξήζε εξγαιέησλ κε ηνλ νξζό ηξόπν, απνζύλδεζε, απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε 
κεραλεκάησλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ16.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 
ΚΘ16.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 
ΚΘ16.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ16 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε 
εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ16.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα εληνπίδεηο πηζαλέο βιάβεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα εξκελεύεηο εζθαικέλεο 

ελδείμεηο απόδνζεο ζηα όξγαλα ειέγρνπ. 
 
ΚΑ3   Λα αζθαιίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε κέρξη λα 

επηδηνξζσζεί ε βιάβε. 
 
ΚΑ4  Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ πειάηε 

γηα ηε βιάβε θαη ηελ αηηία ηεο. Λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα 
ηηο ελέξγεηεο επίιπζεο ηεο βιάβεο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πηζαλέο βιάβεο 

Ππλαξκνιόγεζε 
Απμεκέλε πίεζε 
Απμεκέλε ζεξκνθξαζία 
Έιιεηςε θαπζίκνπ 
Έιιεηςε θπζηθνύ κέζνπ 
Διαηησκαηηθό εμάξηεκα 
Ιάζνο ζρεδηαζκόο 
Γηαξξνή 
Αέξαο ζηε ζσιελνγξακκή 
Ιάζνο ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
Έιιεηςε ζπληήξεζεο 
κεραλεκάησλ 

 
ΠΔ2  Δλδείμεηο απόδνζεο 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία εηζαγσγήο 
Θεξκνθξαζία επηζηξνθήο 

 
ΠΔ3  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ4  Αζθάιηζε εγθαηάζηαζεο 

Άκεζε αληαπόθξηζε 
Κεδεληζκόο ηνπ θηλδύλνπ 
Δλεκέξσζε 
Γηνξζσηηθή θίλεζε 
Ρνπνζέηεζε ελδείμεσλ θηλδύλνπ 
Νξηνζέηεζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ16.1 Αλαγλώξηζε βιάβεο θαη αηηίαο βιάβεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο «As build» ζρεδίσλ 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο απνδόζεηο ησλ κεραλεκάησλ ζε έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε 
εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 

 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο θαη ηε κεηαηξνπή απηώλ 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ηελ απνκόλσζε εγθαηάζηαζεο 
 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ16 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη  

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε 
εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ16.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ιακβάλεηο κέηξα ηα νπνία αζθαιίδνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ2   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

ρξεηαζηνύλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 
 
ΚΑ3   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία κε νξζό ηξόπν γηα ηελ 

επηδηόξζσζε κηαο βιάβεο ζε ζύζηεκα θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε 
αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε 
εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ. 

 
ΚΑ4   Λα απνζπλδέεηο, απνζπλαξκνινγείο θαη ζπλαξκνινγείο ηα 

κεραλήκαηα θαη λα ηα ελώλεηο κε ηηο 
εγθαηαζηάζεηο/παξνρέο ελέξγεηαο. 

 
ΚΑ5   Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. 
 
ΚΑ6   Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 
ΚΑ7    Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αζθάιηζε 
εγθαηάζηαζεο 

Άκεζε αληαπόθξηζε 
Κεδεληζκόο ηνπ θηλδύλνπ 
Δλεκέξσζε 
Γηνξζσηηθή θίλεζε 
Ρνπνζέηεζε ελδείμεσλ 
θηλδύλνπ 
Νξηνζέηεζε ρώξνπ 

 
ΠΔ2  Δμαξηήκαηα 

Βαιβίδα αζθαιείαο 
Φίιηξν 
Δμαεξηζηηθό 
Δμάξηεκα ζσιελώζεσλ 
Κνλσηηθά πιηθά 
Πσιήλεο 
Γνρείν δηαζηνιήο 
Γνρείν πηέζεσο 
Απηόκαην πιήξσζεο 
Βαιβίδα ειάηησζεο πίεζεο  

 
ΠΔ3  Βιάβεο 

Ππλαξκνιόγεζε 
Απμεκέλε πίεζε 
Απμεκέλε ζεξκνθξαζία 
Έιιεηςε θαπζίκνπ 
Διαηησκαηηθό εμάξηεκα 
Ιάζνο ζρεδηαζκόο 
Γηαξξνή 
Αέξαο ζηε ζσιελνγξακκή 

 
ΠΔ4  Δξγαιεία 

Δξγαιεία ζύλδεζεο ιέβεηα κε 
ην ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε ζύλδεζε– ζπλαξκνιόγεζε 
ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε κάηηζε ησλ ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηε ζύλδεζε ησλ αληιηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΚΘ16 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη  

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε 
εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ16.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 

 
ΠΔ5  Οξζόο ηξόπνο 

Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 

 
ΠΔ6  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 

 
ΠΔ7  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Νξζόο ρεηξηζκόο θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ16.2 Δπηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιάβεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε 
εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 

 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηξόπνπο απνζύλδεζεο, απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο 
 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ16  Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε 
εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ16.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα εθαξκόδεηο ην πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 
  
ΚΑ2    Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3    Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 
ΚΑ4   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

ρξεηαζηνύλ γηα εθηέιεζε ηεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ5    Λα δηεθπεξαηώλεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο κε βάζε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ6    Λα απνκνλώλεηο ηηο εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΚΑ7    Λα ελεκεξώλεηο όινπο όζνπο επεξεάδνληαη απν ηε 

ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο.  
 
ΚΑ8   Λα θάλεηο νπηηθό έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ9   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία κε νξζό ηξόπν. 
 
ΚΑ10   Λα θαζαξίδεηο ηα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ11 Λα ιηπαίλεηο ηα ζηνηρεία ησλ κεραλεκάησλ. 
 
ΚΑ12 Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. 
 
 ΚΑ13  Λα θαηαγξάθεηο ηελ εκεξνκελία ζπληήξεζεο θαη λα 

πξνγξακκαηίδεηο ηελ επόκελε. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξόγξακκα 
ζπληεξήζεσλ  

Όλνκα πειάηε θαη 
ζπζηήκαηνο 
Δλέξγεηεο ζπληήξεζεο 
Ππρλόηεηα ζπληήξεζεο 
πεύζπλνη ζπληήξεζεο 
Ξεξίνδνο ζπληήξεζεο 
Δηδηθέο νδεγίεο 

 
ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Απνθνπή θαη ζήκαλζε 
ρώξνπ εξγαζίαο 
Νξγάλσζε θαη επηαμία 
ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Νξζόο ρεηξηζκόο θαπζίκσλ 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

 
ΠΔ3  Δμαξηήκαηα 

Βαιβίδα αζθαιείαο 
Φίιηξν 
Δμαεξηζηηθό 
Όξγαλα κέηξεζεο 
Δμάξηεκα ζσιελώζεσλ 
Κνλσηηθά πιηθά 
Πσιήλεο 
Γνρείν δηαζηνιήο 
Γνρείν πηέζεσο 
Απηόκαην πιήξσζεο 
Βαιβίδα ειάηησζεο πίεζεο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΚΘ16  Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε 
εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ16.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ4  Δξγαιεία 

Δξγαιεία ζύλδεζεο ιέβεηα 
κε ην ππόινηπν δίθηπν 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη 
γηα ηε ζύλδεζε–
ζπλαξκνιόγεζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη 
γηα ηε κάηηζζε ησλ 
ζσιελώζεσλ 
Δξγαιεία πνπ απαηηνύληαη 
γηα ηε ζύλδεζε ησλ αληιηώλ 

 
ΠΔ5  Οξζόο ηξόπνο 

Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 

 
ΠΔ6  Όξγαλα κέηξεζεο 
θαη ειέγρνπ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν επαθήο 
Θεξκόκεηξν εκβαπηηδόκελν 
Θεξκνκαλόκεηξν 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ16.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηη είλαη θαη ηη πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο γηαηί ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε είλαη ζεκαληηθή 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαη πώο εθηεινύληαη 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε 
εγθαηαζηάζεηο πγξνύ θαπζίκνπ 

 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηξόπνπο απνζύλδεζεο, απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο 
 
ΑΓ8  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ17 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ελόο ππνινγηζηή θαη 
ησλ πεξηθεξεηαθώλ ηνπ, ζηε δηαρείξηζε κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ζηελ ρξήζε 
αξρείσλ ελόο ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ώζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο σο 
κέζν βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο θαη ξύζκηζε βαζηθώλ ξπζκίζεσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ πξνγξάκκαηνο.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ17.1 Ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ρξήζε εθηππσηή 
 
ΚΘ17.2 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
 
ΚΘ17.3 Αλάγλσζε θαη εθηύπσζε αξρείσλ ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 
ΚΘ17 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ17.1 Ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ρξήζε εθηππσηή 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα εθθηλείο, ηεξκαηίδεηο θαη επαλεθθηλείο ηνλ 

ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.  
 
ΚΑ2   Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηα κέξε θαη ηηο 

ζπζθεπέο ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. 
 
ΚΑ3   Λα ξπζκίδεηο βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. 
 
ΚΑ4   Λα εξγάδεζαη κε ηα ζηνηρεία επηθάλεηαο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5   Λα αλνίγεηο θαη θιίλεηο εθαξκνγέο. 
 
ΚΑ6   Λα θάλεηο ρξήζε ησλ παξαζύξσλ. 
 
ΚΑ7   Λα δηαρεηξίδεζαη εθηππώζεηο.  
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέξε θαη ζπζθεπέο ελόο 
ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 

Θεληξηθή κνλάδα  
Νζόλε 
Ξιεθηξνιόγην 
Ξνληίθη 
Δθηππσηήο 

 
ΠΔ2  Βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ 
ιεηηνπξγηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Ζκεξνκελία θαη ώξα 
Δπηινγή γιώζζαο  
Οπζκίζεηο θαη πξνθύιαμε νζόλεο 
Δπηινγή εθηππσηή 

 
ΠΔ3  ηνηρεηά επηθάλεηαο 
εξγαζίαο 

Κελνύ έλαξμεο 
Γξακκή εξγαζηώλ 
Δπηθάλεηα εξγαζίαο 
Δηθνλίδηα ζπληόκεπζεο 

 
ΠΔ4  Υξήζε παξαζύξσλ 

Σξήζε ζηνηρείσλ παξαζύξσλ  
Διαρηζηνπνίεζε, κεγηζηνπνίεζε, 
επαλαθνξά, θιείζηκν, κεηαθίλεζε 
παξαζύξσλ 
Ραμηλόκεζε πεξηερόκελσλ 

 
ΠΔ5  Δθηππώζεηο 

Δπηινγή εθηππσηή 
Δληνιή εθηύπσζεο 
Ούζκηζε εθηύπσζεο 
Ξαύζε θαη δηαγξαθή εθηύπσζεο 
Ρνπνζέηεζε κειαλνδνρείνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ17.1 Ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ρξήζε εθηππσηή 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
AΓ1   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλαγλώξηζεο θαη πεξηγξαθήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή θαη ησλ θύξησλ κεξώλ ηνπ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ην ρεηξηζκό ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, θύξησλ κεξώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο έλα δεκνθηιέο ιεηηνπξγηθό πξόγξακκα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ17 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ17.2 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ξπζκίδεηο θαη λα ιεηηνπξγείο ην πεξηβάιινλ ελόο 

πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 
 
ΚΑ2   Λα δηαρεηξίδεζαη κελύκαηα ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πεξηβάιινλ 
πξνγξάκκαηνο 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

Άλνηγκα βαζηθώλ θαθέισλ  
Άλνηγκα, αλάγλσζε θαη 
θιείζηκν κελύκαηνο 
Γηαγξαθή ή κεηαθίλεζε ελόο 
κελύκαηνο 
Δπαλαθνξά κελύκαηνο ή 
άδεηαζκα θαθέινπ 
δηαγξακκέλσλ κελπκάησλ 
Γεκηνπξγία θαη νλνκαζία 
θαθέισλ γηα νξγάλσζε 
κελπκάησλ 
Ξξνζζήθε κηαο επαθήο ζην 
βηβιίν επαθώλ 

 
ΠΔ2  Γηαρείξηζε κελπκάησλ 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

Γεκηνπξγία λένπ κελύκαηνο 
Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ζηα πεδία 
παξαιήπηε, θνηλνπνίεζεο θαη 
θξπθήο θνηλνπνίεζεο 
Δηζαγσγή ζέκαηνο 
Θαηαρώξεζε κελύκαηνο 
Έιεγρνο νξζνγξαθίαο 
Δπηζύλαςε αξρείσλ 
Ππκπίεζε θαη επηζύλαςε 
αξρείσλ 
Απνζηνιή κελύκαηνο 
Ξξνώζεζε ελόο κελύκαηνο 
Απάληεζε ελόο κελύκαηνο 



157

 
ΙΙ. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ17.2 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
AΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ελόο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ελόο δεκνθηινύο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ17 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ17.3 Αλάγλσζε θαη εθηύπσζε αξρείσλ ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα εθθηλείο θαη λα ηεξκαηίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 
 
ΚΑ2  Λα αλνίγεηο ειεθηξνληθήο κνξθήο θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 
 
ΚΑ3 Λα ηππώλεηο ειεθηξνληθήο κνξθήο θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα 

ζε δηάθνξεο κεηξηθέο θιίκαθεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ17.3 Αλάγλσζε θαη εθηύπσζε αξρείσλ ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
AΓ1  Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ελόο ζρεδηαζηηθνύ πξνγάκκαηνο 
 
ΑΓ2  Λα γσξίδεηο ηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ ειεθηξνληθήο κνξθήο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΜΟΝ18 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Γηαηήξεζε θαιώλ ζρέζεσλ, ζπλεξγαζία θαη αιιεινθαηαλόεζε κεηαμύ ζπλαδέιθσλ, ζεβαζκόο ηεο 
νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ησλ θαλόλσλ εξγαζίαο θαη νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο, γλώζε ησλ νξίσλ 
επζύλεο θαη αλαγλώξηζε ηνπ ξόινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ άκεζα πξντζηακέλνπ, 
ειαρηζηνπνίεζε ζπαηάιεο πιηθώλ, ρξήζε κέζσλ θαη κεζόδσλ πνπ κεηώλνπλ ην ρξόλν εξγαζίαο, 
γλώζε θξηηεξίσλ επηηπρίαο ελόο πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ, εληνπηζκόο ηπρόλ πξνβιεκάησλ θαη 
ηήξεζε εκεξνινγίνπ κε ηα ζηνηρεία εξγαζηώλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ18.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 
 
ΚΘ18.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο  
 
ΚΘ18.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ βάζεη πξνγξάκκαηνο θαη ηήξεζε εκεξνινγίνπ εξγαζηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ18 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ18.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα επηδηώθεηο ηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιεινθαηαλόεζε θαη ηε 

δηαηήξεζε ησλ θαιώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ. 
 
ΚΑ2   Λα ζέβεζαη θαη λα εθαξκόδεηο ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη 

ηνπο θαλόλεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3   Λα γλσξίδεηο ηα όξηα επζύλεο ζνπ. 
 
ΚΑ4  Λα αλαγλσξίδεηο ην ξόιν θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ άκεζα 

πξντζηακέλνπ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Οξγαλσηηθή δνκή 

θηζηάκελνο 
Ππλάδειθνο ίζνπ επηπέδνπ 
Ξξντζηάκελνο ηεο ίδηαο 
εηδηθόηεηαο 
Ξξντζηάκελνο άιιεο 
εηδηθόηεηαο 

 
ΠΔ2  Καλόλεο εξγαζίαο 

Ρήξεζε ζπκθσλεκέλνπ 
σξαξίνπ 
Δθαξκνγή εληνιώλ 
Ρήξεζε θαλόλσλ πγείαο θαη 
αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ18.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο νξζέο κεζόδνπο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινθαηαλόεζεο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο θαιώλ ζρέζεσλ κε ζπλαδέιθνπο. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνπο θαλόλεο εξγαζίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ18 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ18.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία ζνπ ζηα πιαίζηα ησλ αηνκηθώλ 

δπλαηνηήησλ ζνπ θαη ησλ ινγηθώλ πξνζδνθηώλ ηνπ 
εξγνδόηε ζνπ. 

 
ΚΑ2   Λα ειαρηζηνπνηείο ηε ζπαηάιε πιηθώλ. 
 
ΚΑ3   Λα ρξεζηκνπνηείο δηαζέζηκεο κεζόδνπο εξγαζίαο θαη κέζα πνπ 

 κεηώλνπλ ην ρξόλν εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αηνκηθέο δπλαηόηεηεο 

Ξαξαγσγηθόηεηα 
Δκπεηξίεο 
Γλώζεηο 
Ηθαλόηεηεο 

 
ΠΔ2  Λνγηθέο πξνζδνθίεο 

Απνπεξάησζε εξγαζίαο ζην 
πξνθαζνξηζκέλν θαη 
πξνζπκθσλεκέλν ρξόλν 
Δθηέιεζε πνηνηηθήο εξγαζίαο 
Ρήξεζε κέηξσλ αζθάιεηαο 
θαη  πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ18.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο εξγαζηώλ θαη ηε ζεηξά εθηέιεζεο εξγαζίαο. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο εξγνδόηε. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηηο πξνζθεξόκελεο δηεπθνιύλζεηο από ηνλ εξγνδόηε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ18 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ18.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ βάζεη πξνγξάκκαηνο θαη ηήξεζε εκεξνινγίνπ εξγαζηώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα εθαξκόδεηο απνηειεζκαηηθά έλα πξόγξακκα 

 εξγαζηώλ. 
 
ΚΑ2   Λα εθηηκάο αλ θαη θαηά πόζν έλα πξόγξακκα εξγαζηώλ 

 είλαη δπλαηό λα αθνινπζεζεί απνηειεζκαηηθά. 
 
ΚΑ3   Λα δηαθξίλεηο πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

 επεξεάζνπλ ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ. 
 
ΚΑ4   Λα δηαηεξείο έλα εκεξνιόγην εξγαζηώλ ζην νπνίν θαη ζα 

 αλαθέξνληαη όια ηα ζηνηρεία εξγαζηώλ ηεο 
 εγθαηάζηαζεο κε εκεξνινγηαθή ελεκέξσζε. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απνηειεζκαηηθή 
εθαξκνγή ελόο 
πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ 

Ζκεξνκελία έλαξμεο θαη 
ιήμεο εξγαζηώλ 
Σξόλνο εξγαζίαο 
Πεηξά εξγαζίαο 

 
ΠΔ2  Πξνβιήκαηα 

Σξόλνο εληνπηζκνύ 
πξνβιήκαηνο 
Σξόλνο αληηκεηώπηζεο 
πξνβιήκαηνο 
Δλεκέξσζε 
Αζθάιηζε πξνβιεκαηηθήο 
εγθαηάζηαζεο 

 
ΠΔ3  ηνηρεία εξγαζηώλ 

Θαζεκεξηλή θαηαγξαθή 
εξγαζηώλ 
Θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ 
Θαηαγξαθή εκεξνκελίαο 
αιιαγήο νδεγηώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ18.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ βάζεη πξνγξάκκαηνο θαη ηήξεζε εκεξνινγίνπ εξγαζηώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ελόο πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ην πεξηερόκελν πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο εκεξνιόγην εξγαζηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο, ησλ βαζηθώλ 
πξνλνηώλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο όπσο είλαη ε πξόιεςε ησλ επαγγεικαηηθώλ 
θηλδύλσλ θαη ε πξνζηαζία θαηά ηελ εξγαζία.  Ρήξεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο πνπ εθαξκόδεηαη ζε εξγνηάμην θαη ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ ελόο εξγνηαμίνπ. 
Αλαγλώξηζε θαη εθηίκεζε πηζαλώλ θηλδύλσλ γηα εξγαδόκελνπο, ζπλαδέιθνπο θαη άιια ηξίηα 
πξόζσπα ζην ρώξν εξγαζίαο θαη εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ.  Ππκκεηνρή 
ζηε δηαβνύιεπζε θαη ζηελ  επηηξνπή αζθάιεηαο θαη πγείαο.  Δθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο θαη 
ελεκέξσζε ησλ ζπληειεζηώλ ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ, ππξθαγηάο, ζεηζκνύ θαη άιισλ 
έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ.  Δθαξκνγή γεληθώλ κέηξσλ αζθάιεηαο όπσο ε ρξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
θαη ε ρεηξνλαθηηθή κεηαθνξά θνξηίσλ αιιά θαη εηδηθώλ κέηξσλ όπσο ε θνπή θαη κάηηζζε 
ζσιήλσλ.  Ππλαξκνιόγεζε, ζηεξέσζε, έιεγρνο, ρξήζε θαη απνζπλαξκνιόγεζε ηθξησκάησλ θαη 
εμέδξσλ εξγαζίαο.  Δπηινγή, ζηεξέσζε, ρξήζε θαη έιεγρνο θνξεηώλ ζθάισλ.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ19.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ      

θαλνληζκώλ εξγνηαμίνπ. 
 
ΚΘ19.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ. 
 
ΚΘ19.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ εξγαζίαο θαη 

θνξεηώλ ζθαιώλ. 
 
ΚΘ8.4 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη 

ιήςεπξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ19.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ   

θαλνληζκώλ εξγνηαμίνπ  
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθαξκόδεηο ζπζηεκαηηθά ηηο βαζηθέο πξόλνηεο ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ2 Λα εθαξκόδεηο ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ηεο επηρείξεζεο 

ζνπ. 
 
ΚΑ3 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ ρεδίνπ 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαζώο θαη ηηο νδεγείεο 
ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ζνπ θαη 
ζε αθνξά. 

 
ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηε κέζνδν εξγαζίαο θαη λα εθαξκόδεηο ηα 

κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ρέδην 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο. 

 
ΚΑ5 Λα είζαη ελήκεξνο παηα είλαη ηα αξκόδηα πξόζσπα γηα 

ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα κέζα αηνκηθήο αζθάιεηαο πνπ 

πξνλνεί ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ7 Λα δηαηεξείο ην εξγνηάμην θαη ην ρώξν εξγαζίαο θαζαξό 

θαη ειεύζεξν από εκπόδηα.  
 
ΚΑ8 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία θαη άιινλ εμνπιηζκό 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ θαη ηηο 
πξόλνηεο ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

 
ΚΑ9 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα εθαξκόδεηο ηα ζήκαηα 

αζθάιεηαο  ζην ρώξν εξγαζίαο.  
 
ΚΑ10 Λα ζπλεξγάδεζαη ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο 

αζθάιεηαο, ηεο  λνκνζεζίαο, ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο  θαη ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ. 

 
ΚΑ11 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο θαη γείαο θαζώο θαη ηνλ πξόεδξν 
θαη ηα κέιε ηεο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βαζηθέο πξόλνηεο ηεο 
λνκνζεζίαο 
Ξξόιεςε επαγγεικαηηθώλ 
θηλδύλσλ 
Δθηίκεζε ησλ θίλδπλσλ 

Ξξνζηαζία θαηά ηελ εξγαζία  
Δμάιεηςε ησλ ζπληειεζηώλ 
θηλδύλσλ 
Ξξνζαξκνγή ηεο εξγαζίαο ζηνλ 
άλζξσπν 
Γηαηήξεζε εγθαηαζηάζεσλ, 
εμνπιηζκνύ, πιηθώλ θαη κεζόδσλ 
ρσξίο θηλδύλνπο. 
Δλεκέξσζε θαη θαηάξηηζε 
Γηαβνύιεπζε 
Ξπξαζθάιεηα 
Ξξώηεο βνήζεηεο 
Δπεκεξία 
Πρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Φάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο 

 
ΠΔ2  Πξόλνηεο ηνπ ζρεδίνπ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Ξεξηγξαθή έξγνπ θαη εξγαζηώλ 
Ππληειεζηέο έξγνπ 
πεπζπλόηεηεο 
Θίλδπλνη γηα θάζε εξγαζία 
Κέηξα απνθπγήο ή 
ειαρηζηνπνίεζεο ησλ θίλδπλσλ 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
Πρέδηα έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 
Πρέδην εξγνηαμίνπ 

 
ΠΔ3  Αξκόδηα πξόζσπα 
Ππληνληζηήο 
πεύζπλα πξόζσπα γηα 
αζθάιεηα θαη πγεία 
Ξξώηεο βνήζεηεο 
Ξπξαζθάιεηα 
Δθθέλσζε ρώξσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ19.1  Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ 

θαλνληζκώλ εξγνηαμίνπ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο πξόλνηεο  ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

θπξίσο όζνλ αθνξά ηνπο Λ89(Η)/1996-2003, Θ.Γ.Ξ. 134/1997, Θ.Γ.Ξ. 172/2002 θαη Θ.Γ.Ξ. 
173/2003.  

 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα αζθάιεηα θαη πγεία 

ζηελ εξγαζία. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο ζνπ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη πνην ην πεξηερόκελν ηνπ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο θαη γείαο θαη θαζώο θαη ηνλ 

πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο όπσο είλαη ηα κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο, ε ζήκαλζε, ε νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ε αζθαιήο ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ.  

 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηη ζεκαίλνπλ ηα ζήκαηα αζθάιεηαο πνύ βξίζθνληαη ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηα αξκόδηα πξόζσπα γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ19.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην Πρέδην Γξάζεο ζε πεξίπησζε 

ππξθαγηάο ή έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ. 
 
ΚΑ2 Λα ελεξγείο απνηειεζκαηηθά ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο. 
 
ΚΑ3 Λα εληνπίδεηο ην θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ ζην ρώξν 

εξγαζίαο. 
 
ΚΑ4 Λα δηαζέηεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ππξνζβεζηηθά κέζα. 
 
ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο δηόδνπο δηαθπγήο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη ην ρώξν ζπγθέληξσζεο. 
 
ΚΑ6 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο. 
 
ΚΑ7 Λα αλαγλσξίδεηο πνηα είλαη ηα ππεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο 

πξώηεο βνήζεηεο θαη νη πξώηνη βνεζνί ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ8 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ παξνρή πξώησλ 

βνεζεηώλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Έθηαθηα πεξηζηαηηθά 

Αηύρεκα 
Πεηζκόο 
Γηαξξνή επηθίλδπλεο νπζίαο 
Αζηνρία πξνζσξηλώλ ή 
κόληκσλ θαηαζθεπώλ 
Αζηνρία ή δπζιεηηνπξγία 
εμνπιηζκνύ  

 
ΠΔ2  Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Ξπξνζβεζηήξεο 
Ξπξνζβεζηηθέο κάληθεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ19.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηα αληίζηνηρα ζρέδηα δξάζεο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα ππεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο, ηνπο πξώηνπο βνεζνύο θαη 

πνηνο ν ξόινο ηνπο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα ππξνζβεζηηθνύ πιηθνύ θαη δηάζσζεο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα είδε ππξνζβεζηήξσλ θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ρξήζεο ηνπο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηη πεξηέρεη έλα θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ θαη πνύ βξίζθεηαη. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ19.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηώλ 

ζθαιώλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό εξγαζίαο ζε 

ύςνο αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ην ύςνο.  

ΚΑ2 Λα είζαη ελήκεξνο όηη ε εγθαηάζηαζε, ζπλαξκνιόγεζε, 
απνζπλαξκνιόγεζε θαη κεηαηξνπή ησλ ηθξησκάησλ 
γίλεηαη πάληνηε από αξκόδηα πξόζσπα ζύκθσλα κε ην 
ζρέδην δηακόξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ αξκόδηνπ 
κεραληθνύ. 

ΚΑ3 Λα ηνπνζεηείο θαηάιιεια θηγθιηδώκαηα θαη παξαπέηα 
θαηά κήθνο θαη πιάηνο ηνπ ηθξηώκαηνο  θαη ηεο εμέδξαο 
εξγαζίαο γηα παξεκπόδηζε ηεο πηώζεο πξνζώπσλ θαη 
εξγαιείσλ.   

ΚΑ4 Λα ζηεξεώλεηο ή λα κεηαθηλείο ηηο ζθαισζηέο θαη ηηο 
εμέδξεο εξγαζίαο ζε ζηεξεό έδαθνο ή δάπεδν, λα 
ρξεζηκνπνηείο ζηεξεά ζηεξίγκαηα θαη λα απνθεύγεηο ηε 
βύζηζε ζην έδαθνο. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηε ζθάια πάλσ ζε ζηαζεξό κε νιηζζεξό 
έδαθνο θαη λα ηε πξνζδέλεηο ζηε βάζε ηεο ή λα 
ηνπνζεηείο αλαζηαιηηθό ππνζηήξηγκα. 

ΚΑ6 Λα ηνπνζεηείο ηε ζθάια ζε ηέηνηα θιίζε ώζηε λα 
απνθεύγεηαη ε κεηαηόπηζε ηεο. 

ΚΑ7 Λα επηβεβαηώλεηο όηη ηα ηθξηώκαηα ή νη εμέδξεο εξγαζίαο 
έρνπλ ειεγρζεί από αξκόδην πξόζσπν γηα πηζαλά 
πξνβιήκαηα/βιάβεο. 

ΚΑ8 Λα απνκαθξύλεηο θαη λα αλαπιεξώλεηο ακέζσο 
ειαηησκαηηθό εμνπιηζκό εξγαζίαο.  

ΚΑ9 Λα αλεβαίλεηο, θαηεβαίλεηο από ηνλ εμνπιηζκό εξγαζίαο κε 
ηξόπν πνπ λα κε ζέηεη ηνλ εαπηό ζνπ θαη άιια πξόζσπα 
ζε θίλδπλν.   

ΚΑ10 Λα κεηαθέξεηο εξγαιεία θαη πιηθά όηαλ ρξεζηκνπνηείο 
ηθξηώκαηα, εμέδξεο θαη ζθάιεο κε ηξόπν πνπ λα κελ 
ππάξρεη θίλδπλνο πηώζεο ηνπο ή ηξαπκαηηζκνύ ζνπ.    

ΚΑ11 Λα κεηαθηλείο πξνζεθηηθά ηα θηλεηά ηθξηώκαηα θαη 
εμέδξεο. 

ΚΑ12 Λα ρξεζηκνπνηείο κόλν ηα αζθαιή κέζα πξόζβαζεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο εξγαζίαο 
ζε ύςνο   

Πηαζεξό ηθξίσκα 
Θηλεηό ηθξίσκα 
Δμέδξα εξγαζίαο 
Φνξεηή ζθάια 

 
ΠΔ2  Πξνβιήκαηα/βιάβεο 

Αζηαζήο ή/θαη αθαηάιιειε 
ζηήξημε 
Αθαηάιιειν δάπεδν ή έδαθνο 
Νμείδσζε κεηαιιηθώλ κεξώλ 
Πρηζκέο/ξσγκέο ζε μύιηλα 
κέξε 
Ξξνβιεκαηηθά/αιινησκέλα 
επηκέξνπο ζηνηρεία 
Απνπζία εμαξηεκάησλ θαη 
άιισλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ 
 Ξηζαλή πηώζε εξγαιείσλ θαη 
πιηθώλ 

 
ΠΔ3  Πξνζεθηηθή 
κεηαθίλεζε 

Αξγή κεηαθίλεζε 
Κεηαθίλεζε ζηε θνξά ηνπ 
κήθνπο ηνπ ηθξηώκαηνο 
Ζ  δηαδξνκή λα είλαη 
ειεύζεξε από εκπόδηα 
Θάλεηο λα κελ είλαη ζηελ 
επηθάλεηα 
Λα κελ πέζεη θαλέλα εξγαιείν 
ή πιηθό 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ19.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηώλ 

ζθαιώλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδύλνπο από εξγαζίεο κε ζηαζεξά θαη θηλεηά ηθξηώκαηα, εμέδξεο 

εξγαζίαο θαη θνξεηέο ζθάιεο.  
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ζπλαξκνιόγεζεο, ρξήζεο θαη απνζπλαξκνιόγεζεο ησλ 

θαηαζθεπαζηώλ ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ εξγαζίαο. 
 
 ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία θαη ρξήζε όισλ ησλ κεξώλ θαη εμαξηεκάησλ ελόο ηθξηώκαηνο θαη 

εμέδξαο. 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο θαη ηα κέηξα γηα ηελ αζθαιή ζηήξημε ηθξησκάησλ, εμέδξσλ 

εξγαζίαο θαη θνξεηώλ ζθάισλ ζην έδαθνο. 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθαινύο ρξήζεο ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηώλ 

ζθάισλ. 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηηο αηηίεο,  πηζαλά πξνβιήκαηα/βιάβεο ζε ηθξηώκαηα, εμέδξεο θαη θνξεηέο 

ζθάιεο. 
 

 



176

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ19 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ19.4 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 

πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο αζθάιεηαο 

θαη πγείαο ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηειείο θαη ζην ρώξν 
εξγαζίαο ζνπ. 

 
ΚΑ2   Λα εθηηκάο ηνλ θίλδπλν γηα ηε δηθή ζνπ αζθάιεηα, 

ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ θαζώο θαη ηελ 
αζθάιεηα ηξίησλ πξνζώπσλ πνπ κπνξεί λα 
επεξεαζηνύλ από ηελ εξγαζία ζνπ. 

 
ΚΑ3   Λα αλαγλσξίδεηο επηθίλδπλεο νπζίεο θαη λα 

θαηέρεηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπο. 
 
ΚΑ4   Λα αλαθέξεηο ζηνλ άκεζα πξντζηάκελό ζνπ 

πηζαλνύο θηλδύλνπο αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ5     Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά θαη 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα αλάινγα κε ηελ εξγαζία, ηνλ 
εμνπιηζκό θαη ην ρώξν όπσο απηά πεξηιακβάλνληαη 
ζην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

 
ΚΑ6     Λα εθαξκόδεηο ηνπο θαλόλεο νδηθήο αζθάιεηαο. 
 
ΚΑ7     Λα εθθνξηώλεηο, κεηαθέξεηο θαη αλπςώλεηο θνξηία 

κε ηξόπν ν όπνηνο κεηώλεη κπνζθειεηηθά 
πξνβιήκαηα. 

 
ΚΑ8     Λα εμαζθαιίδεηο ηελ επηαμία θαη ειεύζεξε δηαθίλεζε 

ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ9     Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία ζνπ κε ηξόπν πνπ λα 

κεηώλεηαη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ. 
 
ΚΑ10 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο όπσο 

πξνδηαγξάθεη ν θαηαζθεπαζηήο.  
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαζίεο 

Νδήγεζε θαη ζηάζκεπζε 
νρήκαηνο 
Δθθόξησζε θαη ρεηξνλαθηηθή 
κεηαθνξά πιηθώλ θαη εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε 
εμνπιηζκνύ κε αλπςσηηθό 
εμνπιηζκό  
Νξγάλσζε ρώξνπ εξγαζίαο   
Ξξόζβαζε ζην ρώξν εξγαζίαο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεξηνύ 
Σξήζε ειεθηξηζκνύ θαη 
ειεθηξηθώλ εξγαιείσλ 
Δξγαζίεο ζε ύςνο  
Θνπή ζσιήλσλ 
Κάηηζζε ζσιήλσλ 
Ππλδεζε θαη ζπλαξκνινγεζε 
κεραλεκάησλ 
Γηαρείξηζε ζεξκηθνύ κέζνπ 
 Φόξησζε πιηθώλ θαη εξγαιείσλ 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ εξγαζίαο   

ΠΔ2  Υώξνο εξγαζίαο 
Ραξάηζα 
πόγεην 
Κεραλνζηάζην 
Ύςνο 
παίζξηνο 
Θιεηζηόο 

ΠΔ3  Σξίηα πξόζσπα 
Άιια ζπλεξγεία  
Δπηβιέπνληεο 
Δπηζθέπηεο 
Γηακέλνληεο θαη εξγαδόκελνη 
Ξξνκεζεπηέο 
Γείηνλεο  
Γηεξρόκελνη 

ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο 
γξαέξην 
Ξεηξέιαην 
Θαζαξηζηηθά 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ19.4 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 

πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ θαη ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ πξνζηαζίαο 

 θαη πξόιεςεο. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ηεο πξόιεςεο. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο πώο λα εθηηκάο ηνπο θηλδύλνπο ζηελ εξγαζία ζνπ. 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδύλνπο ζηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη επηδηόξζσζεο θεληξηθώλ 

 ζεξκάλζεσλ. 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο πνπ εθαξκόδνληαη ζε εξγαζίεο 

 εγθαηάζηαζεο θαη επηδηόξζσζεο θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ.. 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηη είλαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο θαη κε πνηνπο ηξόπνπο εληνπίδεηο ηα κέηξα 

 αζθάιεηαο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο.   
 
ΑΓ7    Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο δηαβνύιεπζεο θαη ηεο αλαθνξάο ζηνλ πξντζηάκελν. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ20 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο, αλαγλώξηζε δηαξξνήο θαη απνκόλσζε ζπζηήκαηνο κέρξη ηελ επηδηόξζσζε 
ηεο, ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πεξηζπιινγή πγξνύ θαπζίκνπ, ιήςε απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ γηα ηνλ 
νξζό ρεηξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζεξκηθνύ κέζνπ. Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη απνκάθξπλζε 
απνβιήησλ από ην ρώξν εξγαζίαο, αλαθύθισζε πιηθώλ, ηνπνζέηεζε ηνπο ζηνπο ρώξνπο 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΘ20.1 Έιεγρνη γηα δηαξξνέο 
 
ΚΘ20.2 Φηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ ρεηξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζεξκηθνύ κέζνπ 
 
ΚΘ20.3 Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ20 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ20.1 Έιεγρνη γηα δηαξξνέο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα ειέγρεηο ηελ εγθαηάζηαζε βάζεη θαλνληζκώλ θαη 

 νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ2    Λα απνκνλώλεηο ην ζύζηεκα κέρξη λα επηδηνξζσζεί ε βιάβε. 
 
ΚΑ3    Λα ελεκεξώλεηο ηνπο εκπιεθόκελνπο όηη ε εγθαηάζηαζε ζα 

 ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο. 
 
ΚΑ4    Λα πεξηνξίδεηο ηελ είζνδν ζηελ εγθαηάζηαζε κε 

 εμνπζηνδνηεκέλσλ αηόκσλ. 
 
ΚΑ5   Λα ζέηεηο εθηόο ιεηηνπξγίαο ην δηαθόπηε ηεο ειεθηξηθήο 
 παξνρήο. 
 
ΚΑ6   Λα απνκνλώλεηο ηελ παξνρή θαύζηκεο ύιεο. 
 
ΚΑ7   Λα ιακβάλεηο κέηξα γηα ηελ πεξηζπιινγή πγξνύ 

 θαπζίκνπ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Έιεγρνο 
εγθαηάζηαζεο 

Δθηέιεζε πξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεο 
Ξεξηνδηθόο έιεγρνο νξγάλσλ  
Ξεξηνδηθόο έιεγρνο 
ζπζηήκαηνο 

   
ΠΔ2  Μέηξα γηα ηελ 
πεξηζπιινγή πγξνύ 
θαπζίκνπ 

Ρνπνζέηεζε κηθξώλ 
δεμακελώλ 
Αζθαιήο κεηαθνξά θαη 
ελαπόζεζε ηνπ 
απνζηάγκαηνο ζε 
εηδηθεπκέλνπο αλζξώπνπο 
Δπηθνηλσλία κε εηδηθέο 
ππεξεζίεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ20.1 Έιεγρνη γηα δηαξξνέο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο λνκνζεζίεο θαη επξσπατθνύο θαλνληζκνύο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ξύπαλζε 

ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηελ απειεπζέξσζε βιαβεξώλ αεξίσλ ή πγξώλ ζε εγθαηαζηάζεηο 
ζέξκαλζεο. 

 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ειέγρνπ θαη απνκόλσζεο κηαο δηαξξνήο. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο δηαξξνώλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΚΘ20 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ20.2 Φηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ ρεηξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζεξκηθνύ κέζνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα δηεμάγεηο δνθηκή πίεζεο ώζηε λα ειεγρζεί ε αληνρή 

θαη ζηεγαλόηεηα  ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
ΚΑ2   Λα δηεμάγεηο νπηηθή θαη ρεηξσλαθηηθή επηζεώξεζε 

νιόθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα εληνπηζκό δηαξξνήο. 
 
ΚΑ3  Λα ρξεζηκνπνηείο εμνπιηζκό κεηξήζεσλ γηα έιεγρν 

ησλ δηαξξνώλ θαη εξκελεία ησλ παξακέηξσλ πνπ 
κεηξήζεθαλ. 

 
ΚΑ4  Λα εθηειείο ηηο ελέξγεηεο γηα ηνλ νξζό ρεηξηζκό ηνπ 

ζεξκηθνύ κέζνπ ώζηε λα κελ πξνθιεζεί επηβάξπλζε 
ζην πεξηβάιινλ. 

 
ΚΑ5   Λα ζπλδέεηο θαη λα απνζπλδέεηο ηνπο κεηξεηέο 

ειέγρνπ θαηά ηξόπν ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη 
εθπνκπέο. 

 
ΚΑ6   Λα ζπλδέεηο, ρξεζηκνπνηείο θαη λα απνζπλδέεηο  ηνλ 

εμνπιηζκό αλάθηεζεο ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ θαηά 
ηξόπν ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη εθπνκπέο. 

 
ΚΑ7   Λα αλαπιεξώλεηο ην ζύζηεκα κε ςπθηηθό κέζν ρσξίο 

απώιεηεο. 
 
ΚΑ8   Λα ρξεζηκνπνηείο δπγαξηά γηα ηε δύγηζε ηνπ ςπθηηθνύ 

κέζνπ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν 
Ξνιύκεηξν 
Σξήζε ζπζθεπήο εληνπηζκνύ 
δηαξξνώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ20.2 Φηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ ρεηξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζεξκηθνύ κέζνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο λνκνζεζίεο θαη επξσπατθνύο θαλνληζκνύο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ξύπαλζε 

ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηελ απειεπζέξσζε βιαβεξώλ αεξίσλ ή πγξώλ ζε εγθαηαζηάζεηο 
ζέξκαλζεο 

 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ από κε νξζή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ από δηαξξνέο αεξίσλ ζεξκηθώλ κέζσλ. 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ20 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΚΘ20.3 Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ζπιιέγεηο θαη λα απνκαθξύλεηο απόβιεηα θαη λα ηα 

 απνξξίπηεηο κε ηξόπν πνπ λα κελ επηβαξύλνπλ ην 
 πεξηβάιινλ. 

 
ΚΑ2   Λα ζπιιέγεηο θαη λα απνκαθξύλεηο αλαθπθιώζηκα 

 πιηθά από ην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3   Λα δηαρσξίδεηο θαη λα ηνπνζεηείο ζηα ζεκεία/ρώξνπο 

 πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο αλαθπθιώζηκσλ 
 πιηθώλ. 

 
ΚΑ4   Λα κε ιεξώλεηο ην πεξηβάιινλ κε άρξεζηα πιηθά θαηά 
 ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απόβιεηα 

Κπάδα 
Ξιαζηηθέο ζσιήλεο θαη 
εμαξηήκαηα  
Κέηαιιηθέο ζσιήλεο 
Κεηαιιηθά δνρεία θαη 
θύιηλδξνη 
Σαξηόθνπηα θαη ραξηνθηβώηηα 
Κεηαιιηθνί θαη πιαζηηθνί 
ηκάληεο  
Φηικ πνιπζίλεο 
Μύιηλεο παιέηεο θαη ηειάξα 
Ξαιαηά κεραλήκαηα θαη 
εμαξηήκαηα 

 
ΠΔ2  Αλαθπθιώζηκα πιηθά 

Ξιαζηηθά είδε  
Κέηαιια όπσο ζίδεξνο θαη 
ραιθόο 
Σαξηόθνπηα θαη ραξηνθηβώηηα 
Κεηαιιηθνί θαη πιαζηηθνί 
ηκάληεο  
Φηικ πνιπζίλεο 
Μύιηλεο παιέηεο θαη ηειάξα 
Ξαιαηά κεραλήκαηα θαη 
εμαξηήκαηα 
 

ΠΔ3  εκεία/ρώξνη 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 
αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 

Θάδνο 
Ξιαζηηθό δνρείν 
παίζξηνο ρώξνο 
Θιεηζηόο απνζεθεπηηθόο 
ρώξνο 
Ππκπηεζηήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΚΘ15.3 Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ε αλαθύθισζε θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθή. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα απόβιεηα ησλ ελεξγεηώλ ζνπ αλαθπθιώλνληαη θαη πνηα όρη. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πσο δηαρσξίδνληαη θαη πνπ θπιάγνληαη ηα πιηθά πξνο αλαθύθισζε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΓΛΩΑΡΙΟ 
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ΓΛΩΑΡΙΟ 
 
Νη αθόινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 
πξόηππν: 

Αλαγλώξηζε θίλδπλνπ 
Ζ δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο ησλ πεγώλ θηλδύλνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη 
πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία, ιόγσ επηθηλδπλόηεηαο ησλ 
ζπλζεθώλ εξγαζίαο.  

Αλαλεώζηκεο πεγέο 
ελέξγεηαο 

Νη κνξθέο ελέξγεηαο νη νπνίεο δνπιεύνπλ κε θηιηθέο πξνο ην 
πεξηβάιινλ νπζίεο, αμηνπνηώληαο θπζηθά κέζα. 

Αληνρή πιηθώλ Ζ ζπκπεξηθνξά - αληίζηαζε ηνπ πιηθνύ ζε ζπλζήθεο ςειήο/ρακειήο 
ζεξκνθξαζίαο, εθειθπζκνύ, ζιίςεο. 

Αξρή ιεηηνπξγίαο Ζ κέζνδνο θάησ από ηελ νπνία εξγάδεηαη θαη απνδίδεη έλα κεράλεκα. 

Αζηνρία 
εγθαηάζηαζεο 

Ζ εγθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ιόγσ αζηνρίαο ελόο ή 
πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ ηεο.  

Βιάβε Νηηδήπνηε νδεγεί ηελ εγθαηάζηαζε ζε απξόζκελε κεραληθή ή 
ειεθηξηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο. 

Γξακκηθό ζρέδην Ζ απνηύπσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θύιιν ραξηηνύ κε όια ηα ζηνηρεία 
ηεο εγθαηάζηαζεο απνηππσκέλα ζε θιίκαθα ζρεδηαζκνύ. 

Γνκηθό ζηνηρείν Νηηδήπνηε απνηειεί ηελ ηνηρνπνηία θαη ηνπο θέξνληεο νξγαληζκνύο 
ζην ρώξν κηαο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

Δγγξαθή 
πξνγξάκκαηνο 
ζπληήξεζεο 

Νη νδεγίεο θάησ από ηηο νπνίεο ζα πξέπεη ε εγθαηάζηαζε θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο λα ζπληεξείηαη γηα λα απνδίδεη ζην κέγηζην ησλ 
απνδόζεσλ ηεο. 

Δγρεηξίδην 
κεραλήκαηνο/ 
Οδεγίεο 
θαηαζθεπαζηή 

Ρν θπιιάδην ζην νπνίν πεξηέρνληαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ην 
κεράλεκα θαη νη νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Έιεγρνο 
εγθαηάζηαζεο 

Ρπραίνο ή πξνγξακκαηηδόκελνο έιεγρνο όισλ ησλ ζηνηρείσλ 
κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ απνηεινύλ ηελ εγθαηάζηαζε. 

Δπηθίλδπλε ηηκή Ζ ηηκή ζεξκνθξαζίαο, πίεζεο ή άιινπ ραξαθηεξηζηηθνύ, ζηελ νπνία ην 
κεράλεκα θηλδπλεύεη λα αζηνρήζεη. 

Δξγαζηαθό 
πεξηβάιινλ 

Ρν πεξηβάιινλ ζην νπνίν γίλνληαη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο.  

Ιδηόηεηα θαπζίκσλ Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαπζίκνπ ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία, ηελ πίεζε, 
ηελ ηαρύηεηα θαύζεο, ηελ αλάθιεμε, ην πεξηβάιινλ. 

Μάηηζζε Ζ έλσζε δύν ζσιήλσλ ζε κία εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 
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Μέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 

Θάζε εμνπιηζκόο ηνλ νπνίνλ πξόζσπν ζηελ εξγαζία πξέπεη λα θνξά 
ή λα θξαηά γηα λα πξνζηαηεύεηαη από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο 
θηλδύλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ή ηελ πγεία ηνπ ζηελ εξγαζία, θαζώο θαη 
θάζε ζπκπιήξσκα ή εμάξηεκα ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ εμππεξεηεί απηό 
ην ζθνπό. 

Μεράλεκα Ζ ζπζθεπή εθείλε πνπ βαζίδεηαη είηε ζε κεραληθή, ειεθηξηθή ή 
πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ζε κία εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

Μνλάδα κέηξεζεο Ν ραξαθηεξηζηηθόο ζπκβνιηζκόο κεηξήζηκσλ κνλάδσλ κηαο 
εγθαηάζηαζεο. 

Νεθξό ζύζηεκα Ρν ζύζηεκα δελ δύλαηαη λα μαλαιεηηνπξγήζεη. 

Όξγαλν κέηξεζεο Ρν όξγαλν εθείλν ην νπνίν κεηξάεη πίεζε, ζεξκνθξαζία, ζηξνθέο ζε 
κία εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

Οξγαλσηηθή δνκή H ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο. 

Όξην ιεηηνπξγίαο Ζ κέγηζηε επηηξεπόκελε νλνκαζηηθή ηηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο. 

Πξνζηαηεπηηθόο 
πξνζσπηθόο 
εμνπιηζκόο 

Ρα κέζα εθείλα ηα νπνία πξνζηαηεύνπλ ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή 
πγεία όισλ όζσλ εκπιέθνληαη ζε κία εγθαηάζηαζε θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο. 

ύκβνιν Ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη έλα κεράλεκα ή έλα ζύκβνιν 
πάλσ ζε έλα ζρέδην. 

ρεδηάγξακκα Ζ απνηύπσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θύιιν ραξηηνύ κε όια ηα ζηνηρεία 
ηεο εγθαηάζηαζεο απνηππσκέλα εθηόο θιίκαθαο. 

Υσξνηαμηθό ζρέδην Ρν γξακκηθό ζρέδην πνπ ππνδεηθλύεη ηε ζέζε ηνπ ππνζηαηηθνύ πνπ ζα 
γίλεη ε εγθαηάζηαζε, ζην ρώξν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ 
        EΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 
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Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Δ Π Ι Π Δ Γ Ω Ν   Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν   Π Ρ Ο  Ο Ν Σ Ω Ν  
 
 
Ρα  Δπαγγεικαηηθά Ξξνζόληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππόςε ην επίπεδν ησλ απαηηνύκελσλ 
γλώζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνύκελν βαζκό επζύλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε 
πέληε επίπεδα. Νη πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ απνηεινύλ έλα πιαίζην γηα ην θάζε επίπεδν 
μερσξηζηά θαζώο θαη ηελ πξόνδν από ην έλα επίπεδν ζην άιιν αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη 
κεηαμύ ηνπο: 

 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Δπίπεδν 1 

 
Ηθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ βαζηθνύ 
επηπέδνπ ζηελ εθηέιεζε δηαθόξσλ εξγαζηώλ, νη πεξηζζόηεξεο ησλ νπνίσλ 
επαλαιακβαλόκελεο θαη πξνβιεπηέο. 
 

Δπίπεδν 2 

 
Ηθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθνύ θάζκαηνο δηαθόξσλ εξγαζηώλ, ζε 
δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο. Νξηζκέλεο από ηηο εξγαζίεο  είλαη πεξίπινθεο ή κε 
επαλαιακβαλόκελεο θαη απαηηείηαη θάπνηνο βαζκόο ππεπζπλόηεηαο θαη 
απηνλνκίαο. Ππρλά απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε άιινπο, ίζσο κέζσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο εξγαζίαο. 
 

Δπίπεδν 3 

 
Ηθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε κεγάινπ θάζκαηνο δηαθόξσλ εξγαζηώλ ζε 
δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο, πεξηζζόηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη πεξίπινθεο θαη κε 
επαλαιακβαλόκελεο. Απαηηείηαη κεγάινο βαζκόο ππεπζπλόηεηαο θαη 
απηνλνκίαο θαη ζπρλά επίβιεςε ή θαζνδήγεζε άιισλ. 
 

Δπίπεδν 4 

 
Ηθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλώζεσλ ζε έλα κεγάιν θάζκα 
δηαθόξσλ πεξίπινθσλ ηερληθώλ ή επαγγεικαηηθώλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 
ζε δηαθνξά πεδία εθαξκνγήο θαη κε ζεκαληηθό βαζκό πξνζσπηθήο επζύλεο 
θαη απηνλνκίαο. Ππρλά αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα ηελ εξγαζία άιισλ θαη 
ηελ θαηαλνκή ησλ πόξσλ. 
 

Δπίπεδν 5 

 
Ηθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελόο θάζκαηνο βαζηθώλ αξρώλ κέζα 
ζε δηαθνξεηηθά θαη ζπρλά  απξόβιεπηα πιαίζηα. Απαηηείηαη πνιύ ζεκαληηθή 
πξνζσπηθή απηνλνκία θαη ζπρλά πνιύ κεγάινο βαζκόο επζύλεο γηα ηελ 
εξγαζία άιισλ θαη γηα ηελ θαηαλνκή νπζηαζηηθνύ κέξνπο ησλ πόξσλ θαζώο 
επίζεο ππεπζπλόηεηα γηα αλάιπζε, δηάγλσζε, ζρεδηαζκό, πξνγξακκαηηζκό, 
εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε. 
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