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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. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
 

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 Φύμεο 
θαη Κιηκαηηζκνύ» (επίπεδν 2).  
 
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθόο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ 
«Ππζηήκαηα Τύμεο θαη Θιηκαηηζκνύ» (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 Τύμεο θαη Θιηκαηηζκνύ» (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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ΠΤΘ14 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ κεγάισλ θεληξηθώλ 
ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ 117 

ΠΤΘ15 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο 
ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα 127 

ΠΤΘ16 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε 
αληιίεο ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα 135 

ΠΤΘ17 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κεγάισλ ζπζηεκάησλ ςύμεο εκπνξηθώλ 
θαη βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 145 
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Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΛ. 

ΠΤΘ18 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ κεγάισλ ζπζηεκάησλ 
ςύμεο εκπνξηθώλ θαη βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 155 

ΠΤΘ19 Δγθαηάζηαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ζσιήλσλ γεσζεξκίαο 163 

ΠΤΘ20 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 171 

ΠΤΘ21 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 179 

ΠΤΘ22 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο 187 

ΠΤΘ23 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 197 
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3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

3.1. πζηήκαηα Φύμεο θαη Κιηκαηηζκνύ - Δπίπεδν 2 

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο 
 

Ρα ζπζηήκαηα ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ δηαιακβάλνπλ ηελ αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, 
θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ, ηελ αζθαιή εθηέιεζε εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο, 
ζπληήξεζεο θαη επηδηόξζσζεο ζπζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.  Ρν πεδίν αζρνιείηαη ηαπηόρξνλα κε 
βαζηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, εγθαηάζηαζεο θαη αλάθηεζεο ησλ ςπθηηθώλ ξεπζηώλ. 
 
Κε ηνλ όξν «ςύμε» ελλννύκε ηελ αθαίξεζε ζεξκόηεηαο κε ζθνπό ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 
ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη ζπζθεπέο.  Απηό θαιύπηεη ςπθηηθνύο ζαιάκνπο, ςπγεία, 
ζπζθεπέο θαη ρώξνπο κε ζπζηήκαηα δηαηξνύκελσλ κεξώλ ή θαη θεληξηθά ζπζηήκαηα κε ςπθηηθά ξεπζηά. 
 
Κε ηνλ όξν «θιηκαηηζκό» ελλννύκε ηελ ςύμε, ζέξκαλζε, εμαεξηζκό, αεξηζκό κε ζθνπό ηε ξύζκηζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα.  Γηα παξάδεηγκα εγθαηαζηάζεηο 
θιηκαηηζκνύ  ρώξσλ κε ζπζηήκαηα δηαηξνύκελσλ κεξώλ, θεληξηθά ζπζηήκαηα κε λεξό ή ςπθηηθά 
ξεπζηά θαη ζπζηεκάησλ ρξήζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ή απνδνηηθώλ ζπζηεκάησλ αληιηώλ 
ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα. 

 
 
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 
 
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο 
 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ   
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΠΤΘ1 

Αλάγλσζε θαη 
θαηαλόεζε 
ζρεδηαγξακκάησλ, 
θαηαζθεπαζηηθώλ, 
ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ 
θαη θαηαιόγσλ 
κεραλεκάησλ γηα ηηο 
εγθαηαζηάζεηο 
ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη 
θιηκαηηζκνύ 

ΠΤΘ1.1 
Αλάγλσζε κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ, 
θαηαλόεζε ζπκβόισλ θαη αλαγλώξηζε 
θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο 

14 

ΠΤΘ1.2 
Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 
θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ 
επαίζζεησλ ζεκείσλ 

16 

ΠΤΘ1.3 
Δπεμήγεζε βαζηθήο νξνινγίαο θαη 
ηερληθώλ ιέμεσλ ζηα Διιεληθά θαη 
Αγγιηθά 

18 

ΠΤΘ1.4 Αλαγλώξηζε θαη κεηαηξνπή κνλάδσλ 
κέηξεζεο 20 

ΠΤΘ2 

πνινγηζκόο θαη 
εηνηκαζία πιηθώλ θαη 
κεραλεκάησλ γηα 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηήκαηνο ςύμεο ή 
θιηκαηηζκνύ 

ΠΤΘ2.1 πνινγηζκόο απαξαίηεησλ πιηθώλ  24 

ΠΤΘ2.2 Δηνηκαζία δειηίσλ πνζνηήησλ 26 

ΠΤΘ3 

Αλαγλώξηζε θαη 
θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
κεραλεκάησλ θαη 
νξγάλσλ ζηα 
ζπζηήκαηα ςύμεο θαη 
θιηκαηηζκνύ 

ΠΤΘ3.1 Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ 
ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 30 

ΠΤΘ3.2 Αλάγλσζε θαη ρξήζε ησλ ηερληθώλ 
εγρεηξηδίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 32 

ΠΤΘ3.3 Ιεηηνπξγία νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ 
κέηξεζεο 34 
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ΚΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ   
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΠΤΘ4 

Δπηινγή θαη ρεηξηζκόο 
ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ 
θαη ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
ζηηο   εγθαηαζηάζεηο 
ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη 
θιηκαηηζκνύ 

ΠΤΘ4.1 Δπηινγή ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ θαη  
ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 38 

ΠΤΘ4.2 Θνπή, ζπγθόιιεζε, ζηήξημε, θαζαξηζκόο 
θαη απνζήθεπζε ζσιήλσλ 40 

ΠΤΘ4.3 Ξιήξσζε, αλάθηεζε, απνζήθεπζε θαη 
κεηαθνξά ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 42 

ΠΤΘ5 
Πύλδεζε θαη ξύζκηζε 
ειεθηξνληθώλ 
ζπζηεκάησλ  

ΠΤΘ5.1 Δγθαηάζηαζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 46 

ΠΤΘ5.2 Ξξνγξακκαηηζκόο θαη ξύζκηζε 
ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 48 

ΠΤΘ6 

Δγθαηάζηαζε, 
ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε 
ησλ ζπζηεκάησλ 
αεξηζκνύ, εμαεξηζκνύ 
θαη αλάθηεζεο 
ζεξκόηεηαο 

ΠΤΘ6.1 

Δγθαηάζηαζε εμαεξηζηήξσλ, ζπζθεπώλ 
αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο, θίιηξσλ θαη 
θνπγάξσλ κε ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα 
ηνπο 

52 

ΠΤΘ6.2 Πύλδεζε ζπζθεπώλ κε θνπγάξα θαη 
θίιηξα 54 

ΠΤΘ6.3 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία  θαη ξύζκηζε 
εγθαηάζηαζεο 56 

ΠΤΘ6.4 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή 
κεηξήζεσλ 58 

ΠΤΘ7 

Δγθαηάζηαζε, 
ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε 
ζπζηεκάησλ 
θιηκαηηζκνύ 
δηαηξνύκελνπ ηύπνπ 
ζέξκαλζεο, ςύμεο, 
ύγξαλζεο, αθύγξαλζεο 
κε ρξήζε ςπθηηθώλ 
ξεπζηώλ  

ΠΤΘ7.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε 
πξόλνηαο 62 

ΠΤΘ7.2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε εζσηεξηθήο 
θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο 64 

ΠΤΘ7.3 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη 
δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 66 

ΠΤΘ7.4 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή 
κεηξήζεσλ 68 

ΠΤΘ8 

Δγθαηάζηαζε 
εκηθεληξηθώλ θαη 
θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ 
θιηκαηηζκνύ ζέξκαλζεο, 
ςύμεο, ύγξαλζεο, 
αθύγξαλζεο κε ρξήζε 
ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 

ΠΤΘ8.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε 
πξόλνηαο 72 

ΠΤΘ8.2 Δγθαηάζηαζε κνλάδσλ θαη ζσιελώζεσλ,  
θαζαξηζκόο θαη έιεγρνο δηαζσιελώζεσλ 74 

ΠΤΘ9 

Δγθαηάζηαζε, 
ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε 
κηθξώλ ζπζηεκάησλ 
ςύμεο 

ΠΤΘ9.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε 
πξόλνηαο 78 

ΠΤΘ9.2 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 80 

ΠΤΘ9.3 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη 
δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 82 

ΠΤΘ9.4 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή 
κεηξήζεσλ 84 
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ΚΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ   
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΠΤΘ10 

Γηάγλσζε βιαβώλ θαη 
επηδηόξζσζε/ 
ζπληήξεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ 
θιηκαηηζκνύ 
δηαηξνύκελνπ ηύπνπ κε 
ςπθηηθά ξεπζηά 

ΠΤΘ10.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή 
δηαξξνήο 88 

ΠΤΘ10.2 Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο 
θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 90 

ΠΤΘ10.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 92 

ΠΤΘ11 

Γηάγλσζε βιαβώλ θαη 
επηδηόξζσζε/ 
ζπληήξεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ ςύμεο 
επαγγεικαηηθώλ 
ζπζθεπώλ 

ΠΤΘ11.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή 
δηαξξνήο 96 

ΠΤΘ11.2 Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο 
θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 98 

ΠΤΘ11.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 100 

ΠΤΘ21 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 
θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΠΤΘ21.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 180 

ΠΤΘ21.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο  182 

ΠΤΘ21.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ βάζεη πξνγξάκκαηνο 
θαη ηήξεζε εκεξνινγίνπ εξγαζηώλ 184 

ΠΤΘ22 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην 
ρώξν εξγαζίαο  

ΠΤΘ22.1 
Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη 
εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ εξγνηαμίνπ 

188 

ΠΤΘ22.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ 
θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 190 

ΠΤΘ22.3 
Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ 
ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ εξγαζίαο θαη 
θνξεηώλ ζθαιώλ 

192 

ΠΤΘ22 .4 
Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν 
εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 
πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ 

194 

ΠΤΘ23 Ξξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

ΠΤΘ23.1 
Φηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ ρεηξηζκόο 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ςπθηηθνύ 
ξεπζηνύ 

198 

ΠΤΘ23.2 Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη δηαρείξηζε 
απνβιήησλ 200 
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Δπηιεγόκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Λα επηιεγνύλ ηνπιάρηζηνλ 3 από 7) 
 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ   
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΠΤΘ12 

Ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε 
εκηθεληξηθώλ θαη 
θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ 
θιηκαηηζκνύ ζέξκαλζεο, 
ςύμεο, ύγξαλζεο, 
αθύγξαλζεο κε ρξήζε 
ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 

ΠΤΘ12.1 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη 
δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 104 

ΠΤΘ12.2 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή 
κεηξήζεσλ 106 

ΠΤΘ13 

Δγθαηάζηαζε, 
ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε 
κεγάισλ θεληξηθώλ 
ζπζηεκάησλ 
θιηκαηηζκνύ 

ΠΤΘ13.1 Πύλδεζε ζπζηήκαηνο  110 

ΠΤΘ13.2 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη 
δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 113 

ΠΤΘ13.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή 
κεηξήζεσλ 115 

ΠΤΘ14 

Γηάγλσζε βιαβώλ θαη 
επηδηόξζσζε/ 
ζπληήξεζε ησλ 
κεγάισλ θεληξηθώλ 
ζπζηεκάησλ 
θιηκαηηζκνύ 

ΠΤΘ14.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή 
δηαξξνήο 118 

ΠΤΘ14.2 Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο 
θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 121 

ΠΤΘ14.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 123 

ΠΤΘ15 

Δγθαηάζηαζε, 
ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε 
ζπζηεκάησλ 
θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο 
ζεξκόηεηαο λεξνύ ή 
αέξα 

ΠΤΘ15.1 Πύλδεζε ζπζηήκαηνο 128 

ΠΤΘ15.2 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη 
δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 131 

ΠΤΘ15.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή 
κεηξήζεσλ 133 

ΠΤΘ16 

Γηάγλσζε βιαβώλ θαη 
επηδηόξζσζε/ 
ζπληήξεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ 
θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο 
ζεξκόηεηαο λεξνύ ή 
αέξα 

ΠΤΘ16.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή 
δηαξξνήο 136 

ΠΤΘ16.2 Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο 
θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 138 

ΠΤΘ16.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 141 

ΠΤΘ17 

Δγθαηάζηαζε, 
ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε 
κεγάισλ ζπζηεκάησλ 
ςύμεο εκπνξηθώλ θαη 
βηνκεραληθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

ΠΤΘ17.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε 
πξόλνηαο 146 

ΠΤΘ17.2 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 149 

ΠΤΘ17.3 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη 
δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 151 

ΠΤΘ17.4 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή 
κεηξήζεσλ 153 

 
ΠΤΘ18 

Γηάγλσζε βιαβώλ θαη 
επηδηόξζσζε/ 
ζπληήξεζε ησλ 
κεγάισλ ζπζηεκάησλ 
ςύμεο εκπνξηθώλ θαη 
βηνκεραληθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

ΠΤΘ18.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή 
δηαξξνήο 156 

ΠΤΘ18.2 Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο 
θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 158 

ΠΤΘ18.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 160 

 
 
 
 



9

Πξόζζεηνη Σνκείο Δξγαζίαο 
 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ   
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΠΤΘ19 
Δγθαηάζηαζε θιεηζηνύ 
θπθιώκαηνο ζσιήλσλ 
γεσζεξκίαο 

ΠΤΘ19.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ, κεραλεκάησλ θαη 
ζσιήλσλ 164 

ΠΤΘ19.2 Ρνπνζέηεζε θαη πξνζηαζία ζσιήλσλ 167 

ΠΤΘ19.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή 
κεηξήζεσλ 169 

ΠΤΘ20 Σξήζε ειεθηξνληθνύ 
ππνινγηζηή 

ΠΤΘ20.1 Ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη 
ρξήζε εθηππσηή 172 

ΠΤΘ20.2 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 174 

ΠΤΘ20.3 Αλάγλσζε θαη εθηύπσζε αξρείσλ 
ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο 176 

 
 
3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 
 

H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνύ Ξξνζόληνο «Ππζηήκαηα Τύμεο θαη Θιηκαηηζκνύ – 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 ΣΟΜΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΧΝ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ1 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ 

ζρεδίσλ θαη θαηαιόγσλ κεραλεκάησλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη 
θιηκαηηζκνύ 

 
ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

 
Αλαγλώξηζε, αλάγλσζε θαη επεμήγεζε ζπκβόισλ ζρεδίσλ, θαηαλόεζε θαη κεηαηξνπή κνλάδσλ 
κέηξεζεο θαη επεμήγεζε νξνινγηώλ θαη ηερληθώλ ιέμεσλ. Αλάγλσζε ζρεδηαγξακκάησλ, 
θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ θαη θαηαιόγσλ κεραλεκάησλ. Αλαγλώξηζε θαη 
επεμήγεζε κέζα από ζρέδηα θαη εγρεηξίδηα ηνπ ηύπνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ, 
ηνπ είδνπο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη πηζαλώλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ1.1  Αλάγλσζε κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ, θαηαλόεζε ζπκβόισλ θαη αλαγλώξηζε 

θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο 
 
ΦΚ1.2  Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ 

επαίζζεησλ ζεκείσλ 
 
ΦΚ1.3  Δπεμήγεζε βαζηθήο νξνινγίαο θαη ηερληθώλ ιέμεσλ ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά 
 
ΦΚ1.4  Αλαγλώξηζε θαη κεηαηξνπή κνλάδσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ1 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ 

θαζώο θαη θαηαιόγσλ κεραλεκάησλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ1.1 Αλάγλσζε κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ, θαηαλόεζε ζπκβόισλ θαη αλαγλώξηζε θηηξηαθήο 

εγθαηάζηαζεο 
  

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 ηνπ 

ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ θαη ηνλ ηύπν ηνπ ζπζηήκαηνο 
ςύμεο. 

 
ΚΑ2    Λα επεμεγείο ηα ζύκβνια ησλ ζρεδίσλ. 
 
ΚΑ3    Λα αλαγλσξίδεηο από ηα ζρέδηα ηηο δηαδξνκέο ησλ 

ζσιελώζεσλ. 
 
ΚΑ4    Λα επεμεγείο ηα ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα θαη ηα εμαξηήκαηα 

ησλ βαζηθώλ ςπθηηθώλ θύθισλ. 
 
ΚΑ5  Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα 

δηεπθξηλίζεηο θαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηύπν 
εξγαζίαο. 

 
ΚΑ6   Λα εληνπίδεηο ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ζα εκπνδίζνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα 

Σσξνηαμηθά ζρέδηα 
Πρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Θαηάινγνο ζρεδίσλ 
Θαηάινγνο κεραλεκάησλ 
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηή 

 
ΠΔ2  ύζηεκα ςύμεο 

Γηαηξνύκελνπ ηύπνπ 
Ζκηθεληξηθό ζύζηεκα 
Θεληξηθό ζύζηεκα 
Package unit 
Απηόλνκεο κνλάδεο αλεκηζηήξα 
ζηνηρείνπ -Fan coil unit 
Θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα κε 
δίθηπν αεξαγσγώλ 

 
ΠΔ3  ύζηεκα ςύμεο 

Κηθξά ζπζηήκαηα δηαηξνύκελνπ 
ηύπνπ 
Κεγάια θεληξηθά ζπζηήκαηα  

 
ΠΔ4  ύκβνια ζρεδίσλ 

Πσιήλεο  
Βαιβίδεο 
Δμνπιηζκό 
Θαιώδηα 
Ζιεθηξνινγηθά κέξε θαη 
εμαξηήκαηα 

 
ΠΔ5  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: 

 
ΦΚ1.1 Αλάγλσζε κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ, θαηαλόεζε ζπκβόισλ θαη αλαγλώξηζε θηηξηαθήο  

εγθαηάζηαζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο αξρηηεθηνληθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο δηαγξάκκαηα βαζηθώλ ςπθηηθώλ θύθισλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ1 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ 

θαζώο θαη θαηαιόγσλ κεραλεκάησλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ1.2 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: 

 
ΦΚ1.2 Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ 

ζεκείσλ 
 

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

 
ΦΚ1 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ 

θαζώο θαη θαηαιόγσλ κεραλεκάησλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ1.3 Δπεμήγεζε βαζηθήο νξνινγίαο θαη ηερληθώλ ιέμεσλ ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά 

  
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, νξνινγίεο θαη ηερληθέο ιέμεηο ηόζν ζηελ 
ειιεληθή όζν θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα. 

 
ΚΑ2   Λα έρεηο ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλελλόεζεο 

ρξεζηκνπνηώληαο  ηηο νξνινγίεο θαη ηερληθέο ιέμεηο ηόζν 
ζηελ ειιεληθή, όζν θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα 

Σσξνηαμηθό ζρέδην θηηξίνπ 
Ρερληθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Δγρεηξίδηα κεραλεκάησλ 

 
ΠΔ2  Οξνινγίεο θαη ηερληθέο 
ιέμεηο 

Δμαξηήκαηα 
Κεζνδνινγία ζύλδεζεο 
Δξγαιεία 
Δλδείμεηο 
Νξνινγίεο ζρεδίσλ 
Νξνινγίεο εγρεηξηδίσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ1.3 Δπεμήγεζε βαζηθήο νξνινγίαο θαη ηερληθώλ ιέμεσλ ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο γξακκηθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηελ ηερληθή νξνινγίαο θαη ιέμεσλ ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο θαιά ηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ1 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ 

θαζώο θαη θαηαιόγσλ κεραλεκάησλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ1.4 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. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μνλάδεο κέηξεζεο  

Κήθνο: mm, cm, m, in, ft 
Θεξκνθξαζία: oC, oF 
Κάδα: gr, kg, oz 
Όγθνο:, m3, l ή lt, gl  
Ξίεζε: bar, Pa, Psi 
Ξπθλόηεηα: Kg/m³  
Ξαξνρή: m³/hr, l/hr 
Δλέξγεηα: kW/h, Btu/h, cal/hr 
Ζιεθηξηθή ηζρύο: kW, hp  

 
ΠΔ2  Μεηξηθό ζύζηεκα 

Γηεζλέο ζύζηεκα (SI) 
Αγγινζαμνληθό ζύζηεκα  
Ακεξηθάληθν ζύζηεκα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ1.4 Αλαγλώξηζε θαη κεηαηξνπή κνλάδσλ κέηξεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο θαη ζπκβνιηζκνύο όπσο κήθνο, κάδα, όγθνο, ζεξκνθξαζία, 

 ππθλόηεηα, πίεζε, ηζρύο, ελέξγεηα ζε δηάθνξα κεηξηθά ζπζηήκαηα 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν κεηαηξνπήο κνλάδσλ κέηξεζεο ζε ππνδηαηξέζεηο θιίκαθαο 
 
ΑΓ3    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν κεηαηξνπήο κνλάδσλ 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: 
 
ΦΚ2 πνινγηζκόο θαη εηνηκαζία πιηθώλ θαη κεραλεκάησλ γηα εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

ςύμεο ή θιηκαηηζκνύ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
πνινγηζκόο ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ γηα κηα εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ςύμεο ή θιηκαηηζκνύ, 
εηνηκαζία θαη παξάδνζε δειηίσλ πνζνηήησλ ζηνλ απνζεθάξην ή πξνκεζεπηέο ησλ πιηθώλ, 
δηαβνύιεπζε κε ηνλ πξντζηάκελν θαη ηνλ απνζεθάξην θαη εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ θαη 
εηζεγήζεσλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα πιηθά.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ2.1 πνινγηζκόο απαξαίηεησλ πιηθώλ 
 
ΦΚ2.2 Δηνηκαζία δειηίσλ πνζνηήησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ2   πνινγηζκόο θαη εηνηκαζία πιηθώλ γηα εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ςύμεο ή θιηκαηηζκνύ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ2.1 πνινγηζκόο απαξαίηεησλ πιηθώλ  
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα εληνπίδεηο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα πιηθά, θαζώο θαη ηηο 

 πξνδηαγξαθέο ηνπο, αμηνπνηώληαο δηάθνξεο πεγέο 
 πιεξνθνξηώλ. 

 
ΚΑ2    Λα επηκεηξάο θαη λα ππνινγίδεηο ηηο πνζόηεηεο ησλ πιηθώλ πνπ 

 ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο αμηνπνηώληαο 
 δηάθνξεο πήγεο πιεξνθνξηώλ. 

 
ΚΑ3  Λα ππνινγίδεηο ηηο πνζόηεηεο ησλ αλαιώζηκσλ γηα ηελ 

 εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ4    Λα δηαβνπιεύεζαη κε ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηα αλαιώζηκα 

 πιηθά θαη ηηο πνζόηεηεο ηνπο.   
 
ΚΑ5  Λα εθαξκόδεηο ηηο εηζεγήζεηο ή ηηο νδεγίεο πνπ ζνπ δίλεη ν 

 πξντζηάκελνο ζε ζρέζε κε ηνπο ηύπνπο ησλ πιηθώλ θαη ηηο 
 πνζόηεηεο ηνπο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πζθεπέο θαη πιηθά 

Πσιήλεο 
Θεξκνκνλσηηθά πιηθά 
Κπξαθέηα ζηήξημεο 
Βάζεηο ζηήξημεο 
Ππζθεπέο θιηκαηηζκνύ 
Φνπγάξα 
Φίιηξα 
Γξίιηεο, ζηόκηα 
Ρνπηθόο απνδεύθηεο - isolator 

 
ΠΔ2  Πξνδηαγξαθέο 

ιηθό θαηαζθεπήο 
Γηαζηάζεηο 
Κεραληθέο ηδηόηεηεο 
Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε 
Ηζρύο 

 
ΠΔ3  Πεγέο πιεξνθνξηώλ 

Πρέδηα 
Θαηάινγνο πιηθώλ 
Ρερληθνί όξνη 
Ξξνζθνξέο 
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηή 
Δκπεηξία 
Γλώζεηο θαη απόςεηο 
ζπλαδέιθσλ 

 
ΠΔ4  Αλαιώζηκα 

ιηθά θνιιήζεσλ 
Τπθηηθά αέξηα 
Βίδεο 
Θαιώδηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ2.1 πνινγηζκόο απαξαίηεησλ πιηθώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο αξρηηεθηνληθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο δηαγξάκκαηα βαζηθώλ ςπθηηθώλ θύθισλ 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ ηερληθώλ όξσλ θαη ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
  
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

 ζπζηήκαηα ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ2  πνινγηζκόο θαη εηνηκαζία πιηθώλ γηα εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ςύμεο ή θιηκαηηζκνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ2.2 Δηνηκαζία δειηίσλ πνζνηήησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ζπκπιεξώλεηο δειηία πνζνηήησλ. 
 
ΚΑ2    Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ απνζεθάξην ή ηνπο πξνκεζεπηέο γηα 

 δηεπθξηλίζεηο ή ζε πεξίπησζε πνπ ππνςηάδεζαη όηη έλα πιηθό ή 
 αλαιώζηκν πηζαλό λα κελ είλαη δηαζέζηκν ζηελ απαξαίηεηε 
 πνζόηεηα. 

 
ΚΑ3    Λα επηβεβαηώλεηο ηα αλαγξαθόκελα ζηνηρεία ζηα δειηία 

 πνζνηήησλ. 
 
ΚΑ4    Λα δηαβνπιεύεζαη κε ηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη λα εμαζθαιίδεηο 

 έγθξηζε γηα ηα δειηία πνζνηήησλ.  Λα εθαξκόδεηο ηηο 
 εηζεγήζεηο ή ηηο νδεγίεο πνπ ζνπ δίλεη ζε ζρέζε κε ηνπο 
 ηύπνπο ησλ πιηθώλ θαη ηηο πνζόηεηεο. 

 
ΚΑ5    Λα παξαδίδεηο ζηνλ απνζεθάξην ή λα απνζηέιιεηο ζηνπο 

 πξνκεζεπηέο έγθαηξα ηα επηθπξσκέλα δειηία πνζνηήησλ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γειηία πνζνηήησλ 

Δξγαζία θαη πειάηεο 
Ζκεξνκελία παξάδνζεο/ 
απνζηνιήο 
Ρύπνο, πεξηγξαθή πιηθώλ θαη 
αλαισζίκσλ 
Ξνζόηεηα αλά είδνο πιηθνύ θαη 
αλαισζίκνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ2.2 Δηνηκαζία δειηίσλ πνζνηήησλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ ηερληθώλ όξσλ θαη ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

 ζπζηήκαηα ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζεο θαη επηβεβαίσζεο δειηίνπ πνζνηήησλ 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία παξαγγειίαο πιηθώλ θαη αλαιώζηκσλ από πξνκεζεπηέο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ3 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη 

νξγάλσλ ζηα ζπζηήκαηα ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Σξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ ζηα ζπζηήκαηα ςύμεο θαη 
θιηκαηηζκνύ, αλαγλώξηζε θαη πεξηγξαθή ησλ θπξίσλ κεξώλ ελόο ζπζηήκαηνο, επεμήγεζε 
βαζηθώλ ςπθηηθώλ θύθισλ, αλάγλσζε ηερληθώλ εγγξάθσλ θαη αλαγλώξηζε ςπθηηθώλ θαη 
ειεθηξνινγηθώλ ζπκβόισλ.  Σεηξηζκόο νξγάλσλ κέηξεζεο θαη αλαγλώξηζε απνηειεζκάησλ πνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αζηνρία ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ3.1   Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνύ θαη ςύμεο 
 
ΦΚ3.2   Αλάγλσζε θαη ρξήζε ησλ ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΦΚ3.3   Ιεηηνπξγία νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ3 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη νξγάλσλ ζηα 

ζπζηήκαηα ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ3.1 Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα πεξηγξάςεηο ηα θύξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

 ζεξκνδπλακηθώλ κεηαηξνπώλ ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ. 
 
ΚΑ2  Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα επεμεγείο, κέζα από ζρέδηα θαη 

 εγρεηξίδηα, ηα θύξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απνηεινύλ 
 ηελ θιηκαηηζηηθή ή ςπθηηθή εγθαηάζηαζε. 

 
ΚΑ3    Λα επεμεγείο ηνπο βαζηθνύο ςπθηηθνύο θύθινπο θαη ηελ 

 πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ θαζελόο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Κύξηα κέξε 
ζπζηήκαηνο 

Ππκπηεζηήο 
Δμαηκηζηήο 
Ππκππθλσηήο 
Βαιβίδεο εθηόλσζεο 

 
ΠΔ2  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα 

Σσξνηαμηθά ζρέδηα 
Πρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Θαηάινγνο ζρεδίσλ 
Θαηάινγνο κεραλεκάησλ 
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηή 

 
ΠΔ3  Φπθηηθνί θύθινη 

Θύθινο Carnot 
Ηδαληθόο ςπθηηθόο θύθινο 
Ξνιπβάζκηνη ςπθηηθνί θύθινη 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ3.1 Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηε γεληθή ζεξκνδπλακηθή ζεσξία 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο δηαγξάκκαηα βαζηθώλ ςπθηηθώλ θύθισλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο βαζηθέο ζεσξίεο θαη καζεκαηηθέο ζρέζεηο ηεο πίεζεο 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο ςπθηηθώλ ξεπζηώλ θαη ηηο κνξθέο ξεπζηώλ 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ησλ θύξησλ κεξώλ ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηα 

 νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπζηήκαηα ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ3 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη νξγάλσλ ζηα  

ζπζηήκαηα ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ3.2 Αλάγλσζε θαη ρξήζε ησλ ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα επεμεγείο ηηο ελέξγεηεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη 

 ζηα ηερληθά έγγξαθα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο ηα ςπθηηθά ζύκβνια πνπ βξίζθνληαη ζηα 

  ηερληθά έγγξαθα. 
 
ΚΑ3   Λα αλαγλσξίδεηο ηα ειεθηξνινγηθά ζύκβνια πνπ 

βξίζθνληαη ζηα ηερληθά έγγξαθα. 
 
ΚΑ4   Λα εθαξκόδεηο ηηο πξνθπιάμεηο πνπ εηζεγείηαη ν 

θαηαζθεπαζηήο θαη λα ειέγρεηο ηα όξηα ιεηηνπξγίαο ησλ 
ζπζθεπώλ, εμαξηεκάησλ θαη δηαζσιελώζεσλ. 

 
ΚΑ5   Λα αλαηξέρεηο ζην αλάινγν ηερληθό εγρεηξίδην ζε πεξίπησζε 

 αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σερληθά έγγξαθα 

Ρερληθά θπιιάδηα 
Πρεδηαγξάκκαηα 
εγθαηάζηαζεο 
Δηηθέηεο εληόο ησλ 
κεραλεκάησλ 
Νδεγίεο εληόο θαη εμσηεξηθά 
ηεο ζπζθεπαζίαο 

 
ΠΔ2  Φπθηηθά ζύκβνια 

Πσιήλεο  
Βαιβίδεο 
Δμνπιηζκόο 

 
ΠΔ3  Ηιεθηξνινγηθά 
ζύκβνια 

Θπθιώκαηα 
Γηαηνκέο θαισδίσλ 
Ππκβνιηζκνί ρξσκάησλ 
θαισδίσλ 
Αζθάιεηεο 
Γεηώζεηο 
Γηαθόπηεο, απνδεύθηεο -
isolator 

 
ΠΔ4  Όξηα ιεηηνπξγίαο 

Ηδηόηεηεο ξεπζηώλ 
Αληνρέο πιηθώλ 
Βαζηθή ειεθηξνινγία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ3.2 Αλάγλσζε θαη ρξήζε ησλ ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θαη ησλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο δηαγξάκκαηα βαζηθώλ ςπθηηθώλ θύθισλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά πεξί ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηελ Διιεληθή θαη ηελ Αγγιηθή ηερληθή νξνινγία 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ην πεξηρεόκελν εγρεηξηδίσλ θαη νδεγηώλ δηάθνξσλ θαηαζθεπαζηώλ 

ζπζηεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ3 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη νξγάλσλ ζηα 

ζπζηήκαηα ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ3.3   Ιεηηνπξγία νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ κέηξεζεο 

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

γηα ηε δνθηκή θαη ηνλ έιεγρν ελόο ζπζηήκαηνο ςύμεο θαη 
θιηκαηηζκνύ. 

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

 απνδεθηώλ νξίσλ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αζηνρία ηεο 
 εγθαηάζηαζεο. 

 
ΚΑ4   Λα ζπκπιεξώλεηο έληππα κεηξήζεσλ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο 

Θεξκόκεηξα 
Ξηεζόκεηξα 
Επγαξηέο 
Κεηξεηέο παξνρήο 
Θεξκηδνκεηξεηέο 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 

Θεξκνθξαζία 
Ξίεζε 
Όγθνο ςπθηηθνύ αεξίνπ 
Ξαξνρή 
Θεξκηδνκέηξεζε 

 
ΠΔ3  Αζηνρία εγθαηάζηαζεο 

Λα κελ επηηπγράλεηαη ε 
επηζπκεηή ζεξκνθξαζία 
Λα κελ επηηπγράλεηαη ε 
επηζπκεηή πίεζε 
Κεησκέλε παξνρή 
Γηαξξνή ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
Ζιεθηξηθέο απώιεηεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ3.3 Ιεηηνπξγία νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ κέηξεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ κέηξεζεο θαη ηε ρξήζε ηνπο 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο  ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπώλ κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

 ςύμεο, θιηκαηηζκνύ θαη εμαεξηζκνύ 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο καζεκαηηθέο πξάμεηο πνιιαπιαζηαζκνύ θαη δηαίξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ4  Δπηινγή θαη ρεηξηζκόο ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ θαη ςπθηηθώλ ξεπζηώλ πνπ     

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Αλαγλώξηζε θαη επηινγή ζσιελώζεσλ, εμαξηεκάησλ, εηδώλ ζεξκνκόλσζεο θαη ςπθηηθώλ 
ξεπζηώλ γηα κηα ςπθηηθή ή θιηκαηηζηηθή εγθαηάζηαζε.  Δθηέιεζε εξγαζηώλ θνπήο, ζύλδεζεο, 
ζπγθόιιεζεο, ζηήξημεο, θαζαξηζκνύ θαη απνζήθεπζεο ζσιήλσλ θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ 
κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο.  Δξγαζίεο πιήξσζεο, αλάθηεζεο, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο 
ςπθηηθώλ ξεπζηώλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ4.1  Δπηινγή ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ θαη  ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
 
ΦΚ4.2  Θνπή, ζπγθόιιεζε, ζηήξημε, θαζαξηζκόο θαη απνζήθεπζε ζσιήλσλ 
 
ΦΚ4.3  Ξιήξσζε, αλάθηεζε, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ4 Δπηινγή θαη ρεηξηζκόο ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ θαη ςπθηηθώλ ξεπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ4.1 Δπηινγή ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ θαη ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα επηιέγεηο ηηο ζσιελώζεηο κε ηα θαηάιιεια πιηθά θαη   

 ηδηόηεηεο γηα κηα ςπθηηθή ή θιηκαηηζηηθή εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ2   Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εμαξηήκαηα γηα κηα ςπθηηθή ή 

 θιηκαηηζηηθή εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ3   Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια είδε ζεξκνκνλώζεσλ γηα κηα 

 ςπθηηθή ή θιηκαηηζηηθή εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ4   Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια είδε ςπθηηθώλ ξεπζηώλ γηα κηα 

 ςπθηηθή ή θιηκαηηζηηθή εγθαηάζηαζε. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά ζσιήλσλ 

Σαιθνζσιήλεο 
Ξνιππξνππιέλην 
Πσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 
Ξιαζηηθέο Upvc 
Γαιβαληδέ 

 
ΠΔ2  Ιδηόηεηεο ζσιήλσλ 

Αληνρέο ζε πηέζεηο 
Αληνρή ζε ζιίςε 
Θεξκηθή ζπκπεξηθνξά 
Γηάβξσζε  
 

ΠΔ3  Δμαξηήκαηα 
Κπξαθέηα ζηήξημεο 
Βάζεηο 
Φνπγάξα 
Φίιηξα 
Γξίιηεο, ζηόκηα 
Γσλίεο 
Γηαθιαδώζεηο 

 
ΠΔ4  Δίδε ζεξκνκνλώζεσλ 

Armaflex 
Metal glading 
Ξνιπνπξεζάλε 
Ξεηξνβάκβαθαο 

 
ΠΔ5  Φπθηηθά ξεπζηά 

Φζνξηνύρα ξεπζηά 
Ακκσλία 
Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
Σισξνθζνξάλζξαθεο 
Άδσην 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ4.1 Δπηινγή ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ θαη ςπθηηθώλ ξεπζηώλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηα δηαγξάκκαηα βαζηθώλ ςπθηηθώλ θύθισλ 
  
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηελ ηερλνινγία, ηνπο ηύπνπο θαη ηηο ηδηόηεηεο ζσιελώζεσλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ εθάζηνηε ηύπν ζσιήλαο 
  
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηερλνινγία, ηύπνπο θαη ηδηόηεηεο εμαξηεκάησλ 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηα νθέιε θαη ηε ζεκαζία ζεξκνκόλσζεο 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ηα είδε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεξκνκνλσηηθώλ πιηθώλ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ4 Δπηινγή θαη ρεηξηζκόο ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ θαη ςπθηηθώλ ξεπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ4.2 Θνπή, ζπγθόιιεζε, ζηήξημε, θαζαξηζκόο θαη απνζήθεπζε ζσιήλσλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα θόβεηο δηάθνξνπο ηύπνπο ζσιήλσλ. 
 
ΚΑ2   Λα ζπγθνιιάο θαη λα ελώλεηο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο 

 ζσιήλσλ.  
 
ΚΑ3   Λα εθηειείο ραιθνθόιιεζε – καιαθή ζπγθόιιεζε θαη 

 αζεκνθόιιεζε – ζθιεξή ζπγθόιιεζε ζε ραιθνζσιήλεο. 
 
ΚΑ4   Λα εθηειείο ζεξκηθή ζπγθόιιεζε – ηήμε ζε ζσιήλεο 

 πνιππξνππιελίνπ.  
 
ΚΑ5   Λα θνιιάο κε γόκα θαη εμαξηήκαηα ζσιήλεο Upvc. 
 
ΚΑ6   Λα ζπλδέεηο κε εμαξηήκαηα θαη λα βηδώλεηο ζσιήλεο γαιβαληδέ.  
  
ΚΑ7  Λα ζηεξίδεηο ζσιήλεο κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν γηα απόζβεζε 

 ηαιαληώζεσλ θαη δνλήζεσλ θαη επηηξεπηέο θηλήζεηο ζπζηνιήο . 
 δηαζηνιήο. 

 
ΚΑ8   Λα θαζαξίδεηο ηηο ζσιήλεο κε αέξην άδσην θαη λα θάλεηο 

 αλαξξόθεζε κε αληιία θελνύ. 
 
ΚΑ9   Λα απνζεθεύεηο ηηο ζσιήλεο ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ώζηε 

 λα κελ πξνθαινύληαη θζνξέο ζε απηέο. 
 
ΚΑ10  Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε ρξήζε 

 εξγαιείσλ ρεηξόο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σύπνη ζσιήλσλ 

Σαιθνζσιήλεο 
Πσιήλεο πνιππξνππιελίνπ 
Πσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 
Πσιήλεο Upvc 
Γαιβαληδέ 

 
ΠΔ2  Καηάιιειεο ζπλζήθεο  

Λα κελ ππάξρεη επαθή κε 
ρεκηθέο νπζίεο 
Απεπζείαο έθζεζε κε  ηνλ ήιην 
Θεξκνθξαζία εληόο νξίσλ 
Απνθπγή θαηαπόλεζεο 

 
ΠΔ3  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο  
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Σξήζε εξγαιείσλ 
Ξξνζηαζία από ειεθηξηζκό 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ4.2   Θνπή, ζπγθόιιεζε, ζηήξημε, θαζαξηζκόο θαη απνζήθεπζε ζσιήλσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο ηξόπνπο θνπήο 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη κεζόδνπο γηα ραιθνθόιιεζε θαη αζεκνθόιιεζε 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη κεζόδνπο ζύλδεζεο θαη θνιιήκαηνο πιαζηηθώλ ζσιήλσλ 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη κεζόδνπο ζύλδεζεο γαιβαληδέ ζσιήλσλ 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηξόπνπο ζηήξημεο ζσιήλσλ 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηξόπνπο θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηα εξγαιεία θνπήο, ζπγθνιιήζεσλ, ζηήξημεο θαη θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ  
 
ΑΓ8   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο απνζήθεπζεο ζσιήλσλ 
 
ΑΓ9   Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ4 Δπηινγή θαη ρεηξηζκόο ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ θαη ςπθηηθώλ ξεπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ4.3   Ξιήξσζε, αλάθηεζε, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα εθνδηάδεηο ην ζύζηεκα κε ςπθηηθό ξεπζηό. 
 
ΚΑ2   Λα αλαθηάο κε ηε κέζνδν αλάθηεζεο ςπθηηθό ξεπζηό από 

έλα ζύζηεκα. 
 
ΚΑ3   Λα απνζεθεύεηο ηα ςπθηηθά ξεπζηά ζηηο ζπλζήθεο πνπ νξίδεη ν 

 θαηαζθεπαζηήο θαη ε λνκνζεζία ώζηε λα κελ πξνθαινύληαη 
 θζνξέο, θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. 

 
ΚΑ4   Λα κεηαθέξεηο ηα ςπθηηθά ξεπζηά εθαξκόδνληαο ηε 

λνκνζεζία θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ5   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο εθαξκόδνληαο ηε 

 λνκνζεζία θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πιήξσζε ζπζηήκαηνο 

Ξιήξσζε κε ςπθηηθό αέξην 
Ξιήξσζε κε ςπθηηθό ξεπζηό 

 
ΠΔ2  Μέζνδνο αλάθηεζεο 

Απιή κέζνδνο 
Σξήζε αληιίαο θελνύ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ4.3   Ξιήξσζε, αλάθηεζε, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηελ θππξηαθή λνκνζεζία θαη ηηο επξσπατθέο νδεγίεο/πξόηππα γηα ηελ απνζήθεπζε 

 θαη κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ ξεπζηώλ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο πιήξσζεο ελόο ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο αλάθηεζεο ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηα εξγαιεία θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πιήξσζε θαη αλάθηεζε 

 ξεπζηώλ ζε έλα ζύζηεκα 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαηά ηελ πιήξσζε θαη αλάθηεζε ξεπζηώλ ζε έλα ζύζηεκα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ5 Πύλδεζε θαη ξύζκηζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ρνπνζέηεζε πξνλνηώλ θαισδηώζεσλ θαη θαισδίσλ γηα ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα.  Ούζκηζε, 
πξνγξακκαηηζκόο θαη επηβεβαίσζε ησλ ξπζκίζεσλ πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο θαη σξώλ ιεηηνπξγίαο.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ5.1   Δγθαηάζηαζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 
 
ΦΚ5.2   Ξξνγξακκαηηζκόο θαη ξύζκηζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ5 Πύλδεζε θαη ξύζκηζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ5.1 Δγθαηάζηαζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα αθνινπζείο ηα ζρέδηα θαη εγρεηξίδηα ειεθηξνληθώλ 

 ζπζηεκάησλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ2   Λα ηνπνζεηείο πξόλνηεο θαισδηώζεσλ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα 

 ην ςπθηηθό ή θιηκαηηζηηθό ζύζηεκα. 
 
ΚΑ3   Λα ζπλδέεηο ηα θαιώδηα κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. 
 
ΚΑ4   Λα ζπλδέεηο ηα θαιώδηα κε ηα θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα. 
 
ΚΑ5   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ 

 εγθαηάζηαζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ. 
 
ΚΑ6   Λα ελεκεξώλεηο ην ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 

 εμνπιηζκνύ γηα λα εθηειέζεη ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο  
Σξήζε εξγαιείσλ 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ5.1   Δγθαηάζηαζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνληθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνληθήο 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηερληθέο νξνινγίεο ειεθηξνληθήο ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά εμαξηήκαηα ειεθηξνληθώλ  
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ θαη ζρεδίσλ εγθαηάζηαζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ5   Πύλδεζε θαη ξύζκηζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ5.2 Ξξνγξακκαηηζκόο θαη ξύζκηζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1     Λα αλακέλεηο ηελ νινθιήξσζε θαη έιεγρν ηεο ειεθηξηθήο 

 ζύλδεζεο από ην ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 
 εμνπιηζκνύ.  

 
ΚΑ2   Λα αθνινπζείο ηα εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηε ξύζκηζε 

 ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ.  
 
ΚΑ3   Λα πξνβαίλεηο ζε ξπζκίζεηο θιηκαηηζηηθώλ θαη ςπθηηθώλ 

 ζπζηεκάησλ. 
 
ΚΑ4   Λα επηβεβαηώλεηο ηηο ξπζκίζεηο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

 ζπζηεκάησλ. 
 
ΚΑ5   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε 

 ξύζκηζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ρπζκίζεηο  
Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο 
Θεξκνθξαζίεο δσκαηίσλ ζε 
θιηκαηηζκό θαη ζέξκαλζε 
αλάινγα κε ηε ρξήζε 
Ξηέζεηο ιεηηνπξγίαο 
Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

 
ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο  
Σξήζε εξγαιείσλ 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ5.2   Ξξνγξακκαηηζκόο θαη ξύζκηζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνληθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνληθήο 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηερληθέο νξνινγίεο ειεθηξνληθήο ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο βαζηθά εμαξηήκαηα ειεθηξνληθώλ  
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηηο ελέξγεηεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνπο πηζαλνύο θίλδπλνπο ηνπ ειεθηξηζκνύ θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 

 



50

 



51

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ6   Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνύ, εμαεξηζκνύ θαη 

αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε αεξαγσγώλ κε ζπζθεπέο εμαεξηζκνύ όπσο απινί θαη βηνκεραληθνί 
εμαεξηζηήξεο αμνληθνύ, θπγνθεληξηθνύ ηύπνπ, νξνθήο θαη άιισλ ηύπσλ. Γνθηκαζηηθή 
ιεηηνπξγία, κεηξήζεηο θαη ξύζκηζε.  Αλάγλσζε ζρεδίσλ θαη εγρεηξηδίσλ εγθαηάζηαζεο, 
αλαγλώξηζε ηύπνπ ηεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο, αλαγλώξηζε ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ 
πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε, επηθάιπςε κε ζεξκνκνλσηηθό θαη ερνκνλσηηθό πιηθό, ξύζκηζε 
ζπζηήκαηνο, ρξήζε νξγάλσλ κέηξεζεο θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ6.1  Δγθαηάζηαζε εμαεξηζηήξσλ, ζπζθεπώλ αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο, θίιηξσλ θαη 

θνπγάξσλ κε ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ηνπο 
  
ΦΚ6.2  Πύλδεζε ζπζθεπώλ κε θνπγάξα θαη θίιηξα 
 
ΦΚ6.3   Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε εγθαηάζηαζεο 
 
ΦΚ6.4 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ6 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνύ, εμαεξηζκνύ θαη αλάθηεζεο 

ζεξκόηεηαο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ6.1 Δγθαηάζηαζε εμαεξηζηήξσλ, ζπζθεπώλ αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο, θίιηξσλ θαη θνπγάξσλ κε 

ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηά ηνπο 

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

θαη εγρεηξίδηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο ηνλ ηύπν ηεο θηηξηαθήο 

 εγθαηάζηαζεο από ηηο αξρηηεθηνληθέο θαηόςεηο. 
 
ΚΑ3   Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ζεκαηνδνηείο ηηο δηαδξνκέο ησλ 

 αεξαγσγώλ ζην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ4   Λα έρεηο δηαζέζηκεο ηηο ζσζηέο ζπζθεπέο θαη 

 εμαξηήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ5   Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ6   Λα ηξππάο ηελ ηνηρνπνηία. 
 
ΚΑ7   Λα ζπλαξκνινγείο, λα ζηεξίδεηο θαη λα θαζαξίδεηο ηνπο 

  αεξαγσγνύο. 
 
ΚΑ8   Λα εθαξκόδεηο ζεξκνκνλσηηθό πιηθό ζηα θνπγάξα. 
 
ΚΑ9   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα ηεο 
εγθαηάζηαζεο 

Πρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Θαηάινγνο ζρεδίσλ 
Θαηάινγνο κεραλεκάησλ 
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηή 

 
ΠΔ2  Σύπνο θηηξηαθήο 
εγθαηάζηαζεο 

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

 
ΠΔ3  πζθεπέο θαη εμαξηήκαηα 

Φνπγάξα  
Αεξαγσγνί  
Δμαεξηζηήξεο  
Φίιηξα  
Πηόκηα, γξίιηεο 
Γηαθξάγκαηα 
Ζιεθηξνινγηθά κέξε θαη εμαξηήκαηα 

 
ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ6.1  Δγθαηάζηαζε εμαεξηζηήξσλ, ζπζθεπώλ αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο, θίιηξσλ θαη θνπγάξσλ κε 

ηα  απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ηνπο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2     Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ εμαεξηζκνύ 
 
ΑΓ3     Λα γλσξίδεηο  ηηο γεληθέο ηδηόηεηεο δνκηθώλ πιηθώλ 
 
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5     Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο εμαεξηζηήξσλ θαη ζπζθεπώλ αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ αεξαγσγώλ 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο  ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ εγθαηάζηαζεο από ην εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο 

θαη ηηο θαηαλνείο 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ9    Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία 
 
ΑΓ10  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο 
 
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ6 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνύ, εμαεξηζκνύ θαη αλάθηεζεο 

ζεξκόηεηαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ6.2   Πύλδεζε ζπζθεπώλ κε θνπγάξα θαη θίιηξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα πιηθά ζύλδεζεο γηα ηε ζύλδεζε ησλ 

 ζπζθεπώλ κε θνπγάξα θαη θίιηξα. 
 
ΚΑ3   Λα επηθαιύπηεηο ηα θνπγάξα κε ζεξκνκνλσηηθό θαη 

 ερνκνλσηηθό πιηθό. 
 
ΚΑ4   Λα ζπλδέεηο ηηο ζπζθεπέο εμαεξηζκνύ κε θνπγάξα θαη θίιηξα. 
 
ΚΑ5   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Θεξκνκνλσηηθά θαη 
ερνκνλσηηθά πιηθά  
Armaflex  
Metal glading 
Ξνιπνπξεζάλε 
Ξεηξνβάκβαθαο 

 
ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ6.2  Πύλδεζε ζπζθεπώλ κε θνπγάξα θαη θίιηξα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ εμαεξηζηήξσλ θαη ησλ ζπζθεπώλ αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο 
 
ΑΓ3    Λα γλσξίδεηο πιηθά ζεξκνκόλσζεο θαη ερνκόλσζεο 
 
ΑΓ4    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ εμαεξηζηήξσλ θαη ησλ ζπζθεπώλ αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ εγθαηάζηαζεο από ην εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο 

 θαη λα ηηο θαηαλνείο 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο εξγαιείσλ γηα ζύλδεζε ζπζθεπώλ, ζεξκνκόλσζε θαη ερνκόλσζε 
 
ΑΓ7    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζύλδεζεο ζπζθεπώλ 
 
ΑΓ8    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζεξκνκόλσζεο θαη ερνκόλσζεο 
 
ΑΓ9    Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ6  Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνύ, εμαεξηζκνύ θαη αλάθηεζεο 

ζεξκόηεηαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ6.3 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε εγθαηάζηαζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2    Λα θαζαξίδεηο ηνπο αεξαγσγνύο, ηηο γξίιηεο θαη ηα θίιηξα. 
 
ΚΑ3    Λα επηβεβαηώλεηο νπηηθά πσο έρνπλ εθηειεζζεί όιεο νη 

εξγαζίεο ζπλαξκνγήο θαη ζύλδεζεο. 
 
ΚΑ4   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 

εμνπιηζκνύ γηα λα εθηειέζεη ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε. 
 
ΚΑ5    Λα μεθηλάο ην ζύζηεκα κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ6     Λα εθηειείο έιεγρν ζηεγαλόηεηαο ησλ αεξαγσγώλ. 
 
ΚΑ7    Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ8    Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ9 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
ελέξγεηεο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ρύζκηζε ζπζηήκαηνο 

Ξαξνρή αέξα 
Γνλήζεηο 
Θόξπβνο 

 
ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Ξξνζηαζία από ηνλ 
ειεθηξηζκό 
Ξξνζηαζία από ην ζηαηηθό 
ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ6.3   Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε εγθαηάζηαζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2      Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ εμαεξηζηήξσλ θαη ησλ ζπζθεπώλ αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο 
 
ΑΓ3     Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ αεξαγσγώλ 
 
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ5     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ εγθαηάζηαζεο από ην εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο 

 θαη λα ηηο θαηαλνείο 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ γηα ζύλδεζε ζπζθεπώλ, ζεξκνκόλσζε θαη 

 ερνκόλσζε 
  
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο κεζόδνπο ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο 
 
ΑΓ9    Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 
ΑΓ10  Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ6 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνύ, εμαεξηζκνύ θαη αλάθηεζεο 

ζεξκόηεηαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ6.4 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα όξγαλα κεηξήζεσλ γηα λα 

 πξαγκαηνπνηείο ηηο δηάθνξεο κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ2   Λα δηαπηζηώλεηο ηηο κεηξήζεηο πνπ είλαη εθηόο επηηξεπηώλ 

 νξίσλ αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. 
 
ΚΑ3    Λα θαηαγξάθεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζε έληππα 

 ηεο επηρείξεζεο ή ησλ ζπκβνύισλ κεραληθώλ ή ησλ 
 θαηαζθεπαζηώλ. 

 
ΚΑ4   Λα κπνξείο λα ξπζκίζεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε 

 βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ5   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

 ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
 ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ6   Λα εηνηκάδεηο γξαπηή αλαθνξά κε ηηο ελέξγεηεο ξύζκηζεο θαη ηα 

 απνηειέζκαηα ησλ ηειηθώλ κεηξήζεσλ γηα ηελ απνπεξάησζε 
 ηνπ έξγνπ. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο 

Θεξκόκεηξν 
γξαζηόκεηξν 
Κεηξεηήο ξνήο θαη ηαρύηεηαο 
αέξα 
Καλόκεηξν 
Ζρόκεηξν 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 

Θεξκνθξαζία 
γξαζία 
Ονή θαη ηαρύηεηα αέξα 
Ξίεζε 
Ζρεηηθή ζηάζκε 

 
ΠΔ3  Ρπζκίζεηο 

Ούζκηζε ζηξνθώλ 
εμαεξηζηήξα 
Ούζκηζε δηαθξαγκάησλ  
Ούζκηζε ζηνκίσλ εμαγσγήο 
αέξα 

 

 



59

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ6.4   Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ εμαεξηζκνύ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο  
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηα όξηα ιεηηνπξγίαο γηα ην βαζηθό εμνπιηζκό 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο θαη ζπκπιήξσζεο ηππνπνηεκέλσλ εληύπσλ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ7 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ 

ζέξκαλζεο,  ςύμεο, ύγξαλζεο, αθύγξαλζεο κε ρξήζε ςπθηηθώλ ξεπζηώλ  
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ, ζύλδεζε ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο κε ηελ 
εζσηεξηθή, έιεγρνο, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ, ρξήζε νξγάλσλ 
κέηξεζεο θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. Αλάγλσζε ζρεδίσλ θαη εγρεηξηδίσλ ηεο 
εγθαηάζηαζεο, αλαγλώξηζε ηνπ ηύπνπ ηεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο, αλαγλώξηζε ζπζθεπώλ θαη 
εμαξηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε, επηινγή θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ 
θαη εμνπιηζκνύ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ7.1  Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε πξόλνηαο 
 
ΦΚ7.2  Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο 
 
ΦΚ7.3  Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 
 
ΦΚ7.4  Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ7 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ 

ζέξκαλζεο, ςύμεο, ύγξαλζεο, αθύγξαλζεο κε ρξήζε ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
              

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ7.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε πξόλνηαο 

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

 εγρεηξίδηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο ηνλ ηύπν ηεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο 

από ηηο αξρηηεθηνληθέο θαηόςεηο. 
 
ΚΑ3    Λα έρεηο δηαζέζηκεο ηηο ζσζηέο ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα 

πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ4    Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5    Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ζεκαηνδνηείο ην ζεκείν 

εγθαηάζηαζεο ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο θαη 
ηηο δηαδξνκέο ησλ αεξαγσγώλ ζην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 
ΚΑ6    Λα αλνίγεηο ηξύπεο ζηελ ηνηρνπνηία. 
 
ΚΑ7    Λα εθηειείο εξγαζίεο θνπήο, ζύλδεζεο θαη ζπγθόιιεζεο 

 ζσιελώζεσλ. 
 
ΚΑ8    Λα δηεμάγεηο δνθηκέο πίεζεο γηα έιεγρν ηεο αληνρήο θαη ηεο   

 ζηεγαλόηεηαο. 
  
ΚΑ9   Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα ηεο 
εγθαηάζηαζεο 

Σσξνηαμηθά ζρέδηα 
Πρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Θαηάινγνο ζρεδίσλ 
Θαηάινγνο κεραλεκάησλ 
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηή 

ΠΔ2  Σύπνο θηηξηαθήο 
εγθαηάζηαζεο 

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

ΠΔ3  πζθεπέο θαη εμαξηήκαηα 
Πσιελώζεηο 
Δμσηεξηθή κνλάδα 
Δζσηεξηθή κνλάδα 
Ζιεθηξνινγηθά κέξε θαη 
εμαξηήκαηα 

ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ7.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε πξόλνηαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο ηηο γεληθέο ηδηόηεηεο δνκηθώλ πιηθώλ 
 
ΑΓ3    Λα γλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ4    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζσιελώζεσλ 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά ζεξκνκόλσζεο 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ εγθαηάζηαζεο από ην εγρεηξίδην 

εγθαηάζηαζεο θαη λα ηηο θαηαλνείο 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη δηεξγαζίεο θνπήο 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη κεζόδνπο ραιθνθόιιεζεο θαη αζεκνθόιιεζεο 
 
ΑΓ9   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη κεζόδνπο ζύλδεζεο πιαζηηθώλ ζσιήλσλ θαη γαιβαληδέ  
 
ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ειέγρνπ αληνρήο θαη ζηεγαλόηεηαο 
 
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ7 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ 

ζέξκαλζεο, ςύμεο, ύγξαλζεο, αθύγξαλζεο κε ρξήζε ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ7.2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

θαη εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
 
ΚΑ2   Λα ζηεξίδεηο θαη λα ζπλαξκνινγείο θνπγάξα θαη γξίιηεο. 
 
ΚΑ3   Λα ζηεξίδεηο ζπζθεπέο θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ. 
 
ΚΑ4   Λα θαζαξίδεηο ηηο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ5   Λα ζπλδέεηο, ζπγθνιιάο θαη ζπλαξκνινγείο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ6   Λα ζεξκνκνλώλεηο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ7   Λα εθηειείο έιεγρν ζηεγαλόηεηαο ησλ ζσιελώζεσλ. 
 
ΚΑ8   Λα ελεκεξώλεηο ην ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 

εμνπιηζκνύ γηα λα εθηειέζεη ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε. 
 
ΚΑ9   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο 

Δξγαιεία θνπήο 
Φιόγηζηξν, νμπγόλν θαη 
πγξαέξην 
Ππζθεπή ζεξκηθήο ζπγθόιιεζεο 
Ππζθεπέο αλάθηεζεο θελνύ 
Ππζθεπέο θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο ςπθηηθώλ 
ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

 
ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ7.2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο ηηο ζπζθεπέο, ηνλ εμνπιηζκό θαη ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ 

 δηαηξνύκελνπ ηύπνπ, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε είδνπο 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ δηαηξνπκέλνπ ηύπνπ 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά θαη ηηο ηερληθέο ζπγθόιιεζεο θαη ζύλδεζεο ζσιήλσλ 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά ζεξκνκόλσζεο 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνύ θαη 

 εξγαζίαο ζε ύςνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ7 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ 

ζέξκαλζεο, ςύμεο, ύγξαλζεο, αθύγξαλζεο κε ρξήζε ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ7.3 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλακέλεηο ηελ νινθιήξσζε θαη έιεγρν ηεο ειεθηξηθήο 

ζύλδεζεο από ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 
εμνπιηζκνύ.  

 
ΚΑ2 Λα εθαξκόδεηο ην ζσζηό ηξόπν πιήξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ κε 

ςπθηηθό ξεπζηό. 
 
ΚΑ3 Λα επηβεβαηώλεηο νπηηθά πσο έρνπλ εθηειεζζεί όιεο νη εξγαζίεο 

ζπλαξκνιόγεζεο θαη ζύλδεζεο. 
 
ΚΑ4 Λα μεθηλάο ην ζύζηεκα κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ5 Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ6 Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ7 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
ελέξγεηεο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ 
ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 

 

 



67

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ7.3 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ, ηε 

ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ4    Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ δηαηξνπκέλνπ ηύπνπ 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο αληιίαο θελνύ 
  
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο  ηε θππξηαθή λνκνζεζία θαη ηηο επξσπατθέο νδεγίεο/πξόηππα γηα ηελ απνζήθεπζε 

θαη κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ ξεπζηώλ 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο πιήξσζεο ελόο ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 
 
ΑΓ9    Λα γλσξίδεηο  ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνύ 

θαη εξγαζίαο ζε ύςνο 
 
ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ7 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ 

ζέξκαλζεο, ςύμεο, ύγξαλζεο, αθύγξαλζεο κε ρξήζε ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ7.4 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα όξγαλα κεηξήζεσλ γηα λα 

 πξαγκαηνπνηείο ηηο δηάθνξεο κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ2   Λα δηαπηζηώλεηο ηηο κεηξήζεηο πνπ είλαη εθηόο επηηξεπηώλ 

 νξίσλ αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. 
 
ΚΑ3   Λα θαηαγξάθεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζε έληππα 

 ηεο επηρείξεζεο ή ησλ ζπκβνύισλ κεραληθώλ ή ησλ 
 θαηαζθεπαζηώλ. 

 
ΚΑ4   Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

 απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ5   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

 ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
 ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ6   Λα εηνηκάδεηο γξαπηή αλαθνξά κε ηηο ελέξγεηεο ξύζκηζεο θαη 

 ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθώλ κεηξήζεσλ γηα ηελ 
 απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο 

Θεξκόκεηξν 
γξαζηόκεηξν 
Κεηξεηήο ξνήο θαη ηαρύηεηαο 
αέξα 
Καλόκεηξν 
Επγαξηά 
Ζρόκεηξν 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 

Θεξκνθξαζία 
γξαζία 
Ονή θαη ηαρύηεηα αέξα 
Ξίεζε 
Όγθνο ςπθηηθνύ αεξίνπ 
Ζρεηηθή ζηάζκε 
 

ΠΔ3  Ρπζκίζεηο 
Ούζκηζε πνζόηεηαο θαη πίεζεο 
ςπθηηθνύ αεξίνπ 
Ούζκηζε ειεθηξνληθνύ πίλαθα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ7.4  Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ, ηε 

 ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ3    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο  
 
ΑΓ4    Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηα όξηα ιεηηνπξγίαο γηα ην βαζηθό εμνπιηζκό 
 
ΑΓ6    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο θαη ζπκπιήξσζεο ηππνπνηεκέλσλ εληύπσλ 
  
ΑΓ7    Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ8 Δγθαηάζηαζε εκηθεληξηθώλ θαη θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ ζέξκαλζεο, ςύμεο, 

ύγξαλζεο, αθύγξαλζεο κε ρξήζε ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Δγθαηάζηαζε εκηθεληξηθώλ ζπζηεκάησλ όπσο mini VRV, mini VRF θαη multisystem θαη θεληξηθώλ 
ζπζηεκάησλ όπσο VRV θαη VRF.  Πύλδεζε εμσηεξηθήο κνλάδαο κε ηηο εζσηεξηθέο, αλάγλσζε 
ζρεδίσλ θαη εγρεηξηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο, αλαγλώξηζε ηύπνπ ηεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο, 
αλαγλώξηζε ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε.  Κεηαθνξά θαη 
απνζήθεπζε ησλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ, επηινγή θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ8.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε πξόλνηαο 
 
ΦΚ8.2 Δγθαηάζηαζε κνλάδσλ θαη ζσιελώζεσλ, θαζαξηζκόο θαη έιεγρνο δηαζσιελώζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ8  Δγθαηάζηαζε εκηθεληξηθώλ θαη θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ ζέξκαλζεο, ςύμεο, 

 ύγξαλζεο, αθύγξαλζεο κε ρξήζε ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ8.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε πξόλνηαο 

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

θαη εγρεηξίδηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2    Λα αλαγλσξίδεηο ηνλ ηύπν ηεο θηηξηαθήο 

εγθαηάζηαζεο από ηηο αξρηηεθηνληθέο θαηόςεηο. 
 
ΚΑ3    Λα έρεηο δηαζέζηκεο ηηο ζσζηέο ζπζθεπέο θαη 

εμαξηήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ4    Λα κεξηκλάο γηα ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ 

ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ5   Λα κεξηκλάο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κνλάδσλ ζηα 

ζεκεία εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ6 Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ7     Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ζεκαηνδνηείο ην ζεκείν 

εγθαηάζηαζεο ησλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ θαη ηεο 
εμσηεξηθήο κνλάδαο θαη ηηο δηαδξνκέο ησλ αεξαγσγώλ 
ζην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 
ΚΑ8  Λα αλνίγεηο ηξύπεο ζηελ ηνηρνπνηία. 
 
ΚΑ9     Λα εθηειείο εξγαζίεο θνπήο, ζύλδεζεο θαη ζπγθόιιεζεο 

ζσιελώζεσλ. 
 
ΚΑ10 Λα δηεμάγεηο δνθηκέο πίεζεο γηα έιεγρν ηεο αληνρήο θαη 

ηεο ζηεγαλόηεηαο. 
  
ΚΑ11 Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα ηεο 
εγθαηάζηαζεο 

Σσξνηαμηθά ζρέδηα 
Πρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Θαηάινγνο ζρεδίσλ 
Θαηάινγνο κεραλεκάησλ 
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηή 

ΠΔ2  Σύπνο θηηξηαθήο 
εγθαηάζηαζεο 

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

ΠΔ3  πζθεπέο θαη εμαξηήκαηα 
Πσιελώζεηο  
Δμσηεξηθή κνλάδα  
Δζσηεξηθέο κνλάδεο  
Ζιεθηξνινγηθά κέξε θαη 
εμαξηήκαηα  
Γηαλνκέαο 
Ξαξαθιάδη 
Γηαθιαδσηήξαο 

ΠΔ4  Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 
ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ  

Σξήζε νρεκάησλ κεηαθνξάο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ/νρεκάησλ 
θνξηνεθθόξησζεο 
Δπίβιεςε εξγαζίαο εθθόξησζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο 

ΠΔ5  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ8.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε πξόλνηαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
  
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2      Λα γλσξίδεηο ηηο γεληθέο ηδηόηεηεο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ 
 
ΑΓ3     Λα γλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ4      Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά εμαξηήκαηα ησλ δηζσιήλησλ θαη ηξηζσιήλησλ ζπζηεκάησλ VRV θαη VRF 
 
ΑΓ5      Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζσιελώζεσλ 
 
ΑΓ6    Λα γλσξίδεηο  ηα πιηθά ζεξκνκόλσζεο 
 
ΑΓ7      Λα γλσξίδεηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ εγθαηάζηαζεο από ην εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο 

 θαη λα ηηο θαηαλνείο   
 
ΑΓ9      Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη δηεξγαζίεο θνπήο 
 
ΑΓ10   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο ζπγθόιιεζεο ραιθνζσιήλσλ 
 
ΑΓ11   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο ζύλδεζεο πιαζηηθώλ ζσιήλσλ θαη γαιβαληδέ 
 
ΑΓ12   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ειέγρνπ αληνρήο θαη ζηεγαλόηεηαο 
 
ΑΓ13   Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ8 Δγθαηάζηαζε εκηθεληξηθώλ θαη θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ ζέξκαλζεο, ςύμεο,  

ύγξαλζεο, αθύγξαλζεο κε ρξήζε ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ8.2  Δγθαηάζηαζε κνλάδσλ θαη ζσιελώζεσλ, θαζαξηζκόο θαη έιεγρνο δηαζσιελώζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη 

 εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
 
ΚΑ2   Λα ζηεξίδεηο θαη ζπλαξκνινγείο θνπγάξα θαη γξίιηεο. 
 
ΚΑ3   Λα ζηεξίδεηο ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κνλάδα 

 θιηκαηηζκνύ. 
 
ΚΑ4   Λα θαζαξίδεηο ηηο ζσιήλεο κε αέξην άδσην θαη λα θάλεηο 

 αλαξξόθεζε κε αληιία θελνύ. 
 
ΚΑ5   Λα ζπλαξκνινγείο, ζπλδέεηο θαη ζπγθνιιάο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ6   Λα ζεξκνκνλώλεηο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ7   Λα εθαξκόδεηο ην ζσζηό ηξόπν πιήξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

 κε ςπθηηθό ξεπζηό. 
 
ΚΑ8   Λα ελεκεξώλεηο ην ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 

 εμνπιηζκνύ γηα λα εθηειέζεη ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε. 
 
ΚΑ9   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαιεία θαη 
εμνπιηζκόο 

Δξγαιεία θνπήο 
Φιόγηζηξν, νμπγόλν, πγξαέξην 
Ππζθεπή ζεξκηθήο 
ζπγθόιιεζεο 
Ππζθεπέο αλάθηεζεο θελνύ 
Ππζθεπέο θαζαξηζκνύ 
ζσιήλσλ 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο 
ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

 
ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ 
ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
 

 



75

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ8.2 Δγθαηάζηαζε κνλάδσλ θαη ζσιελώζεσλ, θαζαξηζκόο θαη έιεγρνο δηαζσιελώζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2      Λα γλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο ησλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ γηα εκηθεληξηθά θαη θεληξηθά ζπζηήκαηα 

 θιηκαηηζκνύ 
  
ΑΓ3    Λα γλσξίδεηο ηνλ εμνπιηζκό θαη ηα εμαξηεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ κηα ηππηθή εγθαηάζηαζε 

 εκηθεληξηθώλ θαη θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 
 εμνπιηζκνύ θαη εμαξηήκαηνο 

 
ΑΓ4      Λα γλσξίδεηο  ηε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ εκηθεληξηθώλ θαη ησλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ  
 θιηκαηηζκνύ 
  
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηε θππξηαθή λνκνζεζία θαη ηηο επξσπατθέο νδεγίεο/πξόηππα γηα ηελ απνζήθεπζε 

 θαη κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ ξεπζηώλ 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά ζεξκνκόλσζεο 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά θαη ηηο ηερληθέο ραιθνθόιιεζεο θαη αζεκνθόιιεζεο 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά θαη ηηο ηερληθέο ζύλδεζεο πιαζηηθώλ ζσιήλσλ θαη γαιβαληδέ 
 
ΑΓ9      Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ζηήξημεο ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ  
 
ΑΓ10    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν θαζαξηζκνύ ησλ ζσιήλσλ  
 
ΑΓ11    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο αληιίαο θελνύ 
 
ΑΓ12   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη κέζνδνη πιήξσζεο ελόο ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο 
 
ΑΓ13    Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνύ θαη 

εξγαζίαο ζε ύςνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ9 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κηθξώλ ζπζηεκάησλ ςύμεο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Δγθαηάζηαζε κηθξώλ ζπζηεκάησλ ςύμεο όπσο επαγγεικαηηθά ςπγεία θαη ςπθηηθνί ζάιακνη κηαο 
εμσηεξηθήο κνλάδαο.  Πύλδεζε εμσηεξηθνύ ζπκπηεζηή κε ηελ εζσηεξηθή κνλάδα, δνθηκαζηηθή 
ιεηηνπξγία, κεηξήζεηο, ξύζκηζε θαη θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ. Αλάγλσζε ζρεδίσλ θαη 
εγρεηξηδίσλ εγθαηάζηαζεο, ηύπνπ θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο, ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ 
πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε.  Δπηινγή θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνύ, 
ρξήζε νξγάλσλ κέηξεζεο θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ9.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε πξόλνηαο 
 
ΦΚ9.2 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 
 
ΦΚ9.3 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 
 
ΦΚ9.4 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ9 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κηθξώλ ζπζηεκάησλ ςύμεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ9.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε πξόλνηαο 

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

 εγρεηξίδηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο ηνλ ηύπν ηεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο 

από ηηο αξρηηεθηνληθέο θαηόςεηο θαη ηνλ ηύπν ηνπ 
ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 
ΚΑ3   Λα έρεηο δηαζέζηκεο ηηο ζσζηέο ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα 

 πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ4   Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5    Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ζεκαηνδνηείο ην ζεκείν 

εγθαηάζηαζεο ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο θαη 
ηηο δηαδξνκέο ησλ αεξαγσγώλ ζην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 
ΚΑ6   Λα αλνίγεηο ηξύπεο ζηελ ηνηρνπνηία. 
 
ΚΑ7   Λα εθηειείο εξγαζίεο θνπήο, ζύλδεζεο θαη ζπγθόιιεζεο 

 ζσιελώζεσλ. 
 
ΚΑ8   Λα δηεμάγεηο δνθηκέο πίεζεο γηα έιεγρν ηεο αληνρήο θαη ηεο 

 ζηεγαλόηεηαο. 
  
ΚΑ9   Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα ηεο 
εγθαηάζηαζεο 

Σσξνηαμηθά ζρέδηα 
Πρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Θαηάινγνο ζρεδίσλ 
Θαηάινγνο κεραλεκάησλ 
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηή 

ΠΔ2  Σύπνο θηηξηαθήο 
εγθαηάζηαζεο 

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

ΠΔ3  Σύπνο ςπθηηθνύ 
ζπζηήκαηνο 

Θάιακνο ζπληήξεζεο 
Θάιακνο θαηάςπμεο 
Γσκάηην ζπληήξεζεο 
Γσκάηην θαηάςπμεο 
Ξάγθνο ςπγείν 

ΠΔ4  πζθεπέο θαη εμαξηήκαηα 
Πσιήλεο  
Βαιβίδεο 
Δμσηεξηθή κνλάδα 
Δζσηεξηθή κνλάδα 
Ζιεθηξνινγηθά κέξε θαη 
εμαξηήκαηα 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε απόςπμεο 
Πύζηεκα ζπλαγεξκνύ 

ΠΔ5  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ9.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε πξόλνηαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2     Λα γλσξίδεηο ηηο γεληθέο ηδηόηεηεο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ 
 
ΑΓ3    Λα γλσξίδεηο  κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο  ηα πιηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζσιελώζεσλ 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά ζεξκνκόλσζεο 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ7    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ  νδεγηώλ εγθαηάζηαζεο από ην εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο 

 θαη λα ηηο θαηαλνείο  
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη δηεξγαζίεο θνπήο 
 
ΑΓ9     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη δηεξγαζίεο ραιθνθόιιεζεο θαη αζεκνθόιιεζεο 
 
ΑΓ10   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηξόπνπο ζύλδεζεο πιαζηηθώλ ζσιήλσλ θαη γαιβαληδέ 
 
ΑΓ11   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ειέγρνπ αληνρήο θαη ζηεγαλόηεηαο 
 
ΑΓ12   Λα γλσξίδεηο  ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ9 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κηθξώλ ζπζηεκάησλ ςύμεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ9.2 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

θαη εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
 
ΚΑ2   Λα ζηεξίδεηο ζσιήλεο κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν γηα 

απόζβεζε ηαιαληώζεσλ θαη δνλήζεσλ θαη επηηξεπηέο 
θηλήζεηο ζπζηνιήο-δηαζηνιήο. 

 
ΚΑ3   Λα ηνπνζεηείο ζύζηεκα απόςπμεο ζηε ζσιήλα 

ζπκππθλώκαηνο θαη ζηελ πόξηα όηαλ πξόθεηηαη γηα 
εθαξκνγέο θαηάςπμεο. 

 
ΚΑ4   Λα θαζαξίδεηο ηηο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ5   Λα ζπλδέεηο, ζπγθνιιάο θαη ζπλαξκνινγείο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ6   Λα ζεξκνκνλώλεηο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ7   Λα ελεκεξώλεηο ην ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 

 εμνπιηζκνύ γηα λα εθηειέζεη ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε. 
  
ΚΑ8   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο 

Δξγαιεία θνπήο 
Φιόγηζηξν, νμπγόλν, πγξαέξην 
Ππζθεπή ζεξκηθήο ζπγθόιιεζεο 
Ππζθεπέο αλάθηεζεο θελνύ 
Ππζθεπέο θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο ςπθηηθώλ 
ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

 
ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ9.2 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο  ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ςπθηηθά ζπζηήκαηα, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία 

 ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά θαη ηηο ηερληθέο ραιθνθόιιεζεο θαη αζεκνθόιιεζεο 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά θαη ηηο ηερληθέο ζύλδεζεο πιαζηηθώλ ζσιήλσλ θαη γαιβαληδέ 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο  ηα πιηθά ζεξκνκόλσζεο 
 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο αληιίαο θελνύ 
 
ΑΓ8   Λα γλσξίδεηο βαζηθέο ειεθηξνινγηθέο αξρέο 
 
ΑΓ9   Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνύ θαη 

 εξγαζίαο ζε ύςνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ9 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κηθξώλ ζπζηεκάησλ ςύμεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ9.3 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1     Λα αλακέλεηο ηελ νινθιήξσζε θαη έιεγρν ηεο ειεθηξηθήο 

ζύλδεζεο από ην ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 
εμνπιηζκνύ.  

 
ΚΑ2     Λα εθηειείο έιεγρν ζηεγαλόηεηαο ησλ ζσιελώζεσλ. 
 
ΚΑ3     Λα εθαξκόδεηο ην ζσζηό ηξόπν πιήξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

 κε ςπθηηθό ξεπζηό. 
 
ΚΑ4     Λα επηβεβαηώλεηο νπηηθά πσο έρνπλ εθηειεζζεί όιεο νη 

 εξγαζίεο ζπλαξκνγήο θαη ζύλδεζεο. 
 
ΚΑ5     Λα μεθηλάο ην ζύζηεκα κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ6    Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

 απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ7 Λα δηεμάγεηο έιεγρν ηθαλόηεηαο απόςπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

 ζαιάκνπο θαηάςπμεο. 
 
ΚΑ8   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ9 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
ελέξγεηεο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ 
ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ9.3  Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2     Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ςπθηηθά ζπζηήκαηα, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία 

 ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο 
 
ΑΓ5     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο αληιίαο θελνύ 
 
ΑΓ6    Λα γλσξίδεηο  ηελ θππξηαθή λνκνζεζία θαη ηηο επξσπατθέο νδεγίεο/πξόηππα γηα ηελ απνζήθεπζε 

 θαη κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ ξεπζηώλ 
 
ΑΓ7    Λα γλσξίδεηο  ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο πιήξσζεο ελόο ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο έιεγρνπ ζπζηήκαηνο 
 
ΑΓ9    Λα γλσξίδεηο  ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνύ θαη 

 εξγαζίαο ζε ύςνο 
 
ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
Φ9 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κηθξώλ ζπζηεκάησλ ςύμεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ9.4 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα όξγαλα κεηξήζεσλ γηα λα 

 πξαγκαηνπνηείο ηηο δηαθνξέο κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ2   Λα δηαπηζηώλεηο ηηο κεηξήζεηο πνπ είλαη εθηόο επηηξεπηώλ 

 νξίσλ αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. 
 
ΚΑ3   Λα θαηαγξάθεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζε έληππα 

 ηεο επηρείξεζεο ή ησλ ζπκβνύισλ κεραληθώλ ή ησλ 
 θαηαζθεπαζηώλ. 

 
ΚΑ4   Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

 απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ5   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

 ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
 ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ6   Λα εηνηκάδεηο γξαπηή αλαθνξά κε ηηο ελέξγεηεο ξύζκηζεο θαη 

 ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθώλ κεηξήζεσλ γηα ηελ 
 απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο 

Θεξκόκεηξν 
Κεηξεηήο ξνήο θαη ηαρύηεηαο 
αέξα 
Καλόκεηξν 
Επγαξηά 
Ζρόκεηξν 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 

Θεξκνθξαζία 
Ονή αέξα 
Ξίεζε 
Όγθνο ςπθηηθνύ αεξίνπ 
Ζρεηηθή ζηάζκε 

 
ΠΔ3  Ρπζκίζεηο 

Ούζκηζε πνζόηεηαο θαη πίεζεο 
ςπθηηθνύ αεξίνπ 
Ούζκηζε ειεθηξνληθνύ πίλαθα 
Έιεγρνο ιαδηνύ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ9.4 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ςπθηηθά ζπζηήκαηα, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία 

 ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο  
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηα όξηα ιεηηνπξγίαο γηα ην βαζηθό εμνπιηζκό 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο θαη ζπκπιήξσζεο ηππνπνηεκέλσλ εληύπσλ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ10 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ 

δηαηξνύκελνπ ηύπνπ κε ςπθηηθά ξεπζηά 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Γηάγλσζε, επηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιαβώλ ή δηαξξνώλ ζπζηεκάησλ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ κε 
ςπθηηθά πγξά.  Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, εθηέιεζε ζπληήξεζεο ησλ 
ζπζηεκάησλ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ, έιεγρνο ζπζηήκαηνο κε ηελ άκεζε ή ηελ έκκεζε κέζνδν. 
Δπηινγή θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνύ, ρξήζε νξγάλσλ ειέγρνπ γηα 
κεηξήζεηο παξακέηξσλ θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ10.1  Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 
 
ΦΚ10.2  Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 

 
ΦΚ10.3  Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ10 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ 

ηύπνπ κε ςπθηηθά ξεπζηά 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ10.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα πξνβαίλεηο ζε πξνθαηαξθηηθό νπηηθό έιεγρν γηα λα 

 εληνπίδεηο πηζαλή βιάβε ή δηαξξνή. 
  
ΚΑ2   Λα ειέγρεηο ην ζύζηεκα κε άκεζε κέζνδν ή έκκεζε 

 κέζνδν. 
 
ΚΑ3    Λα εληνπίδεηο ηα ζεκεία δηαξξνώλ κε ηε ρξήζε ζπζθεπήο 

 ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο. 
 
ΚΑ4   Λα ρξεζηκνπνηείο όξγαλα ειέγρνπ γηα κεηξήζεηο 

 παξακέηξσλ θαη λα εξκελεύεηο ηηο κεηξήζεηο απηέο. 
 
ΚΑ5   Λα εμεηάδεηο ην αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο γηα άληιεζε 

 πιεξνθνξηώλ κε επαλαιακβαλόκελα πξνβιήκαηα ή 
 πξνβιεκαηηθά ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απαηηνύλ 
 ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

 
ΚΑ6   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  Πξνθαηαξηηθόο έιεγρνο 

Δμσηεξηθήο κνλάδαο 
Δζσηεξηθήο κνλάδαο 
Δκθαλείο δηαζσιελώζεηο 
Γηαδξνκέο κε εκθαλώλ 
δηαζσιελώζεσλ 
Πύλδεζκνη, βαιβίδεο 
Θαισδηώζεηο 

 
ΠΔ2  Πηζαλή βιάβε ή δηαξξνή 

Απώιεηα ςπθηηθνύ πγξνύ 
Βιάβε ζε ειεθηξνληθή πιαθέηα 
Βιάβε ζην ζπκπηεζηή 
Βιάβε ζε επηκέξνπο ζύζηεκα 

 
ΠΔ3  Άκεζε κέζνδνο 

Έιεγρνο θπθισκάησλ θαη κεξώλ 
ζηα νπνία πθίζηαηαη θίλδπλνο 
δηαξξνήο ρξεζηκνπνηώληαο 
αληρλεπηέο  
Έγρπζε ξεπζηνύ γηα αλίρλεπζε 
ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο ή 
θαηάιιειεο ρξσζηηθήο νπζίαο 
Έγρπζε εηδηθά αθξσδώλ 
δηαιπκάησλ ή ζαπνπλόθνπζθσλ 

 
ΠΔ4  Έκκεζε κέζνδνο 
Διέγρεηαη νπηηθά θαη κε ην ρέξη: 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία 
Πηάζκε πγξώλ 
Ξνζόηεηα επαλαπιήξσζεο 

  
ΠΔ5  Όξγαλα έιεγρνπ 

Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 
Ξνιύκεηξν 

 
ΠΔ6  Μεηξήζεηο παξακέηξσλ 

Θεξκνθξαζία (oC) 
Ξίεζε (bar, Psi) 
Ζιεθηξηθή ηάζε (V) 
Ζιεθηξηθή έληαζε  (Υ) 



89

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ10.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2     Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3     Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ, ηε 

 ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ δηαηξνπκέλνπ ηύπνπ 
 
ΑΓ5     Λα γλσξίδεηο ηνπο ζπλήζεηο ηύπνπο δηάβξσζεο ζηηο ςπθηηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο ηνλ επξσπατθό θαλνληζκό ΔΘ1516/2007 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ 

 ξεπζηώλ 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο νξγάλσλ έιεγρνπ 
 
ΑΓ9   Λα γλσξίδεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 
ΑΓ10  Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ10 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ 

ηύπνπ κε ςπθηηθά ξεπζηά 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ10.2  Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1     Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2     Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

 ρξεηαζηνύλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή δηαξξνήο. 
 
ΚΑ3     Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

θαη εμνπιηζκό γηα ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο ή 
δηαξξνήο. 

 
ΚΑ4     Λα ζβήλεηο ην δηαθόπηε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο κέρξη ηελ 

 απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5     Λα ζπλδέεηο, ζπγθνιιάο θαη ζπλαξκνινγείο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ6     Λα θαζαξίδεηο ζσιελώζεηο. 
  
ΚΑ7   Λα επηδηνξζώλεηο κηα δηαξξνή. 
 
ΚΑ8   Λα θάλεηο πιήξσζε θαη αλάθηεζε ηνπ ςπθηηθνύ αεξίνπ. 
 
ΚΑ9   Λα ρξεζηκνπνηείο όξγαλα ειέγρνπ γηα κεηξήζεηο 

 παξακέηξσλ θαη λα εξκελεύεηο ηηο κεηξήζεηο απηέο.  
 
ΚΑ10 Λα επηβεβαηώλεηο νπηηθά πσο έρνπλ εθηειεζζεί όιεο νη 

 εξγαζίεο επηδηόξζσζεο. 
 
ΚΑ11 Λα επαλεθθηλείο ην ζύζηεκα κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ12 Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ13  Λα θαηαγξάθεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη 

 κεηξήζεσλ ζε έληππα. 
 
ΚΑ14 Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

 πγείαο. 
 
ΚΑ15  Λα ελεκεξώλεηο ην ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 

 εμνπιηζκνύ γηα λα εθηειέζεη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βιάβε ή δηαξξνή 

Απώιεηα ςπθηηθνύ πγξνύ 
Βιάβε ζε ειεθηξνληθή πιαθέηα 
Βιάβε ζην ζπκπηεζηή 
Βιάβε ζε επηκέξνπο ζύζηεκα 

ΠΔ2  Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο  
Δξγαιεία θνπήο 
Φιόγηζηξν, νμπγόλν, πγξαέξην 
Ππζθεπή ζεξκηθήο ζπγθόιιεζεο 
Ππζθεπέο αλάθηεζεο θελνύ 
Ππζθεπέο θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο ςπθηηθώλ 
ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

ΠΔ3  Δπηδηόξζσζε δηαξξνήο  
Θνπή θαη ζπγθόιιεζε 
Πύζθημε θιάληδαο 
Αληηθαηάζηαζε κνλάδαο 
Αθαίξεζε θαη επηδηόξζσζε 
εζσηεξηθήο κνλάδαο  

ΠΔ4  Όξγαλα ειέγρνπ 
Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 
Ξνιύκεηξν 

ΠΔ5  Μεηξήζεηο παξακέηξσλ 
Θεξκνθξαζία (oC) 
Ξίεζε (bar, Psi) 
Ζιεθηξηθή ηάζε (V) 
Ζιεθηξηθή έληαζε  (Υ) 

ΠΔ6  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ10.2  Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2     Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3     Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ, ηε 

 ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ δηαηξνπκέλνπ ηύπνπ 
 
ΑΓ5     Λα γλσξίδεηο ηνπο ζπλήζεηο ηύπνπο δηάβξσζεο ζηηο ςπθηηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο ηνλ επξσπατθό θαλνληζκό ΔΘ1516/2007 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο εξγαζηώλ θνπήο, ραιθνθόιιεζεο, αζεκνθόιιεζεο, ζύλδεζεο 

 πιαζηηθώλ ζσιήλσλ θαη θαζαξηζκνύ 
 
ΑΓ9     Λα γλσξίδεηο ηελ θππξηαθή λνκνζεζία θαη ηηο επξσπατθέο νδεγίεο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη 

 κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ ξεπζηώλ 
 
ΑΓ10   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν πιήξσζεο, αλάθηεζεο θαη κεηαθνξάο ςπθηηθνύ αεξίνπ 
 
ΑΓ11   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο νξγάλσλ ειέγρνπ 
 
ΑΓ12   Λα γλσξίδεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ10 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ  

ηύπνπ κε ςπθηηθά ξεπζηά 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ10.3 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 εμεηάδεηο ην αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο γηα άληιεζε 

πιεξνθνξηώλ κε επαλαιακβαλόκελα πξνβιήκαηα ή 
πξνβιεκαηηθά ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απαηηνύλ 
ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

ΚΑ3     Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
ΚΑ4   Λα δηεθπεξαηώλεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο κε βάζε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ5     Λα ειέγρεηο ηελ πνζόηεηα ςπθηηθνύ ξεπζηνύ. 
ΚΑ6  Λα θαζαξίδεηο ηα θίιηξα θαη άιια εμαξηήκαηα ηεο 

εζσηεξηθήο κνλάδαο. 
ΚΑ7 Λα ειέγρεηο ηε ζσζηή απνξξνή ησλ ζπκππθλσκάησλ ηεο 

εζσηεξηθήο κνλάδαο, λα θαζαξίδεηο ηηο επηθάλεηεο ιεθάλεο, 
ηξύπαο απνξξνήο θαη λα αθαηξείο ζσκαηίδηα ή άιαηα. 

ΚΑ8     Λα απνιπκαίλεηο ηηο επηθάλεηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο.  Λα 
ςεθάδεηο κε κπθεηνθηόλν πγξό. 

ΚΑ9  Λα θαζαξίδεηο ηα εμαξηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο από 
ζθόλεο, ρώκαηα, θύιια, μέλα ζώκαηα, ώζηε λα κελ 
πεξηνξίδεηαη ε ειεύζεξε θπθινθνξία ηνπ αέξα. 

ΚΑ10  Λα ειέγρεηο ηε θπζηθή θζνξά ή δεκηά εμσηεξηθήο κνλάδαο 
θαη λα ηελ επηδηνξζώλεηο.  

ΚΑ11 Λα ειέγρεηο ηε ζεξκνκόλσζε ησλ ζσιελώζεσλ.  Λα 
γίλεηαη αληηθαηάζηαζε εάλ έρνπλ θαηαζηξαθεί. 

ΚΑ12 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία θαη ηνλ εμνπιηζκό κε 
νξζό ηξόπν. 

ΚΑ13  Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
ρξεζηκνπνηώληαο όξγαλα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. 

ΚΑ14  Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο. 

ΚΑ15 Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ  

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

ΠΔ2  Καιή ιεηηνπξγία 
Απόδνζε 
Νζκέο 
Γόλεζε 
Θόξπβνο 

ΠΔ3  Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο 
Δξγαιεία θνπήο 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο ςπθηηθώλ 
ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

ΠΔ4  Οξζόο ηξόπνο 
Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία ζύκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 

ΠΔ5  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ ζπζηήκαηνο 

Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 

ΠΔ6  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 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ10.3  Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (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 ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ, ηε 

 ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο εξγαιείσλ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ11 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο 

επαγγεικαηηθώλ ζπζθεπώλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Γηάγλσζε, επηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιαβώλ ή δηαξξνώλ ζπζηεκάησλ ςύμεο ζε επαγγεικαηηθέο 
ζπζθεπέο όπσο ςπγεία θαη ςπθηηθνύο ζαιάκνπο.  Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεο, εθηέιεζε ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο, έιεγρνο ζπζηήκαηνο κε ηελ άκεζε 
ή ηελ έκκεζε κέζνδν.  Δπηινγή θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνύ, ρξήζε 
νξγάλσλ ειέγρνπ γηα κεηξήζεηο παξακέηξσλ θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθάιεηαο 
θαη πγείαο.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ11.1  Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 
 
ΦΚ11.2  Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 

 
ΦΚ11.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ11 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο επαγγεικαηηθώλ 

ζπζθεπώλ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ11.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα πξνβαίλεηο ζε πξνθαηαξθηηθό νπηηθό έιεγρν γηα λα 

 εληνπίδεηο πηζαλή βιάβε ή δηαξξνή. 
 
ΚΑ2   Λα επηιέγεηο θαη λα ειέγρεηο ην ζύζηεκα κε άκεζε κέζνδν 

 ή έκκεζε κέζνδν. 
 
ΚΑ3   Λα εληνπίδεηο ηα ζεκεία δηαξξνώλ κε ηε ρξήζε ζπζθεπήο 

 ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο. 
 
ΚΑ4   Λα ρξεζηκνπνηείο  όξγαλα ειέγρνπ γηα κεηξήζεηο 

 παξακέηξσλ θαη λα εξκελεύεηο ηηο κεηξήζεηο απηέο.  
 
ΚΑ5   Λα εμεηάδεηο ην αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο γηα άληιεζε 

 πιεξνθνξηώλ κε επαλαιακβαλόκελα πξνβιήκαηα ή 
 πξνβιεκαηηθά ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απαηηνύλ 
 ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

 
ΚΑ6   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  Πξνθαηαξηηθόο έιεγρνο 

Δμσηεξηθήο κνλάδαο 
Δζσηεξηθήο κνλάδαο 
Δκθαλείο δηαζσιελώζεηο 
Γηαδξνκέο κε εκθαλώλ 
δηαζσιελώζεσλ 
Πύλδεζκνη, βαιβίδεο 
Θαισδηώζεηο 

ΠΔ2  Πηζαλή βιάβε ή δηαξξνή 
Απώιεηα ςπθηηθνύ πγξνύ 
Βιάβε ζε ειεθηξνληθή πιαθέηα 
Βιάβε ζην ζπκπηεζηή 
Βιάβε ζε επηκέξνπο ζύζηεκα 

ΠΔ3  Άκεζε κέζνδνο 
Έιεγρνο ησλ θπθισκάησλ θαη 
κεξώλ ζηα νπνία πθίζηαηαη 
θίλδπλνο δηαξξνήο 
ρξεζηκνπνηώληαο αληρλεπηέο 
αεξίνπ  
Έγρπζε, ζην θύθισκα, ξεπζηνύ 
γηα αλίρλεπζε ππεξηώδνπο 
αθηηλνβνιίαο ή θαηάιιειεο 
ρξσζηηθήο νπζίαο 
Έγρπζε εηδηθά αθξσδώλ 
δηαιπκάησλ ή ζαπνπλόθνπζθσλ 

ΠΔ4  Έκκεζε κέζνδνο 
Διέγρεηαη νπηηθά θαη κε ην ρέξη: 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία 
Οεύκα ζπκπηεζηή 
Πηάζκε πγξώλ 
Ξνζόηεηα επαλαπιήξσζεο 

ΠΔ5  Όξγαλα ειέγρνπ 
Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 
Ξνιύκεηξν 

ΠΔ6  Μεηξήζεηο παξακέηξσλ 
Θεξκνθξαζία (oC) 
Ξίεζε (bar, Psi) 
Ζιεθηξηθή ηάζε (V) 
Ζιεθηξηθή έληαζε  (Υ) 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ11.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2      Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3     Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα ςύμεο νηθηαθώλ ζπζθεπώλ θαη κηθξώλ 

 εγθαηαζηάζεσλ, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
  
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο νηθηαθώλ ζπζθεπώλ θαη κηθξώλ 

 εγθαηαζηάζεσλ 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηνπο ζπλήζεηο ηύπνπο δηάβξσζεο ζηηο ςπθηηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο ηνλ επξσπατθνύ θαλνληζκό ΔΘ1516/2007 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ 

ξεπζηώλ 
 
ΑΓ9     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο νξγάλσλ έιεγρνπ 
 
ΑΓ10   Λα γλσξίδεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο  
 
ΑΓ11   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ11 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο επαγγεικαηηθώλ 

ζπζθεπώλ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ11.2 Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2    Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

 ρξεηαζηνύλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή δηαξξνήο. 
 
ΚΑ3     Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο  ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

 θαη εμνπιηζκό γηα ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο ή δηαξξνήο. 
 
ΚΑ4     Λα ζβήλεηο ην δηαθόπηε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο κέρξη ηελ 

 απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5     Λα ζπλδέεηο, ζπγθνιιάο θαη ζπλαξκνινγείο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ6     Λα θαζαξίδεηο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ7 Λα επηδηνξζώλεηο κηα δηαξξνή. 
 
ΚΑ8 Λα θάλεηο πιήξσζε θαη αλάθηεζε ηνπ ςπθηηθνύ αεξίνπ. 
 
ΚΑ9    Λα ρξεζηκνπνηείο όξγαλα ειέγρνπ γηα κεηξήζεηο 

 παξακέηξσλ θαη λα εξκελεύεηο ηηο κεηξήζεηο απηέο.  
 
ΚΑ10  Λα επηβεβαηώλεηο νπηηθά πσο έρνπλ εθηειεζζεί όιεο νη 

 εξγαζίεο επηδηόξζσζεο. 
 
ΚΑ11   Λα επαλεθθηλείο ην ζύζηεκα κε βάζε ηεο νδεγίεο ηνπ 

 θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ12 Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ13  Λα θαηαγξάθεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη 

κεηξήζεσλ ζε έληππα. 
 
ΚΑ14 Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 
ΚΑ15  Λα ελεκεξώλεηο ην ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 

εμνπιηζκνύ γηα λα εθηειέζεη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βιάβε ή δηαξξνή 

Απώιεηα ςπθηηθνύ πγξνύ 
Βιάβε ζε ειεθηξνληθή πιαθέηα 
Βιάβε ζην ζπκπηεζηή 
Βιάβε ζε επηκέξνπο ζύζηεκα 

ΠΔ2  Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο  
Δξγαιεία θνπήο 
Φιόγηζηξν, νμπγόλν, πγξαέξην 
Ππζθεπέο αλάθηεζεο θελνύ 
Ππζθεπέο θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο ςπθηηθώλ 
ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο  

ΠΔ3  Δπηδηόξζσζε δηαξξνήο  
Θνπή θαη ζπγθόιιεζε 
Πύζθημε θιάληδαο 
Αληηθαηάζηαζε κνλάδαο 
Αθαίξεζε θαη επηδηόξζσζε 
εζσηεξηθήο κνλάδαο 

ΠΔ4  Όξγαλα έιεγρνπ 
Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 
Ξνιύκεηξν 

ΠΔ5  Μεηξήζεηο παξακέηξσλ 
Θεξκνθξαζία (oC) 
Ξίεζε (bar, Psi) 
Ζιεθηξηθή ηάζε (V) 
Ζιεθηξηθή έληαζε  (Υ) 

ΠΔ6  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ11.2  Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2     Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3     Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα ςύμεο νηθηαθώλ ζπζθεπώλ θαη κηθξώλ 

 εγθαηαζηάζεσλ, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο νηθηαθώλ ζπζθεπώλ θαη κηθξώλ 

 εγθαηαζηάζεσλ 
 
ΑΓ5     Λα γλσξίδεηο ηνπο ζπλήζεηο ηύπνπο δηάβξσζεο ζηηο ςπθηηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο ηνλ επξσπατθό θαλνληζκό ΔΘ1516/2007 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο εξγαζηώλ θνπήο, ραιθνθόιιεζεο, αζεκνθόιιεζεο, ζύλδεζεο 

 πιαζηηθώλ ζσιήλσλ θαη θαζαξηζκνύ 
 
ΑΓ9     Λα γλσξίδεηο ηε θππξηαθή λνκνζεζία θαη ηηο επξσπατθέο νδεγίεο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη 

κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ ξεπζηώλ 
 
ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν πιήξσζεο, αλάθηεζεο θαη κεηαθνξάο ςπθηηθνύ αεξίνπ 
 
ΑΓ11   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο νξγάλσλ ειέγρνπ 
 
ΑΓ12   Λα γλσξίδεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ11 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο επαγγεικαηηθώλ 

ζπζθεπώλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ11.3 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 ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
ΚΑ3 Λα δηεθπεξαηώλεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο κε βάζε 

ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο νπηηθά ηελ εζσηεξηθή κνλάδα. 
 
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο νπηηθά ηελ εμσηεξηθή κνλάδα. 
 
ΚΑ6 Λα ειέγρεηο ην θσηηζκό. 
 
ΚΑ7 Λα ειέγρεηο ην ζύζηεκα θαηάςπμεο θαη απόςπμεο. 
 
ΚΑ8 Λα ειέγρεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλαγεξκνύ. 
 
ΚΑ9 Λα ειέγρεηο ην ηζηνξηθό ησλ ζεξκνθξαζηώλ. 
 
ΚΑ10 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία θαη εμνπιηζκό κε νξζό 

ηξόπν. 
 
ΚΑ11 Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ρξεζηκνπνηώληαο όξγαλα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. 
 
ΚΑ12 Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 
ΚΑ13  Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ  

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

ΠΔ2  Καιή ιεηηνπξγία 
Απόδνζε 
Νζκέο 
Γόλεζε 
Θόξπβνο 

ΠΔ3  Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο ςπθηηθώλ 
ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

ΠΔ4  Οξζόο ηξόπνο 
Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία ζύκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 

ΠΔ5  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ ζπζηήκαηνο 

Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 

ΠΔ6  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 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ11.3  Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (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 ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα ςύμεο νηθηαθώλ ζπζθεπώλ θαη κηθξώλ 

 εγθαηαζηάζεσλ, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο εξγαιείσλ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ12 Ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε εκηθεληξηθώλ θαη θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ 

ζέξκαλζεο, ςύμεο, ύγξαλζεο, αθύγξαλζεο κε ρξήζε ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο ησλ ζσιελώζεσλ, νπηηθόο έιεγρνο γηα νινθιεξσκέλε ζύλδεζε, 
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε εκηθεληξηθώλ θαη θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ.  
Σξήζε νξγάλσλ κέηξεζεο θαη πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, πίεζεο 
θ.α., αλάινγε ξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ κεηξήζεσλ θαη ιήςε 
δηνξζσηηθώλ κέηξσλ.   
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ12.1 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 
 
ΦΚ12.2 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ12 Ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε εκηθεληξηθώλ θαη θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ ζέξκαλζεο,   
 ςύμεο, ύγξαλζεο, αθύγξαλζεο κε ρξήζε ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
                

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ12.1 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα εθηειείο έιεγρν ζηεγαλόηεηαο ησλ ζσιελώζεσλ. 
 
ΚΑ2   Λα πξνβαίλεηο ζε πξνθαηαξθηηθό νπηηθό έιεγρν γηα λα 

 επηβεβαηώλεηο πσο έρνπλ εθηειεζζεί όιεο νη εξγαζίεο 
 ζπλαξκνγήο θαη ζύλδεζεο. 

 
ΚΑ3   Λα μεθηλάο ην ζύζηεκα κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ4   Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

 απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ5   Λα ξπζκίδεηο ην θεληξηθό ειεθηξνληθό πίλαθα θαη λα 

 αλαγλσξίδεηο ηηο ελδείμεηο ιάζνπο. 
 
ΚΑ6   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ7   Λα ζπλεξγάδεζαη θαη λα δέρεζαη θαζνδήγεζε από ηνλ 

 εθπξόζσπν ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ8   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

 ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
 ελέξγεηεο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ρύζκηζε ζπζηήκαηνο 
Ξίεζε ιεηηνπξγίαο 
Ζιεθηξνληθέο ξπζκίζεηο 

 
ΠΔ2  Ρύζκηζε θεληξηθνύ 
ειεθηξνληθνύ πίλαθα 
Δπίπεδα πξόζβαζεο 
Ιεηηνπξγίεο επηζθόπεζεο 
Δβδνκαδηαίν πξόγξακκα 
Πύλδεζε κε ινγηζκηθά 
δηαρείξηζεο ή άιιεο ζπζθεπέο  

 
ΠΔ3  Δλδείμεηο ιάζνπο 
Απώιεηα πίεζεο 
Βιάβε ζπζθεπήο ζπζηήκαηνο 
Απώιεηα δεδνκέλσλ 
πξνγξακκαηηζκνύ 
Θαζαξηζκόο θίιηξσλ 

 
ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ12.1 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2     Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα θεληξηθά θαη εκηθεληξηθά ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ, ηε 

ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θεληξηθώλ θαη εκηθεληξηθώλ ζπζηεκάησλ 

θιηκαηηζκνύ 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο αληιίαο θελνύ 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά πεξί ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο κεζόδνπο ειέγρνπ ζπζηήκαηνο 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηηο εξγαζίεο ξύζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε 

ιάζνπο 
 
ΑΓ9     Λα γλσξίδεηο ηα  κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνύ 

θαη εξγαζίαο ζε ύςνο 
 
ΑΓ10   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
 

 



106

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ12 Ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε εκηθεληξηθώλ θαη θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ ζέξκαλζεο, 

ςύμεο ύγξαλζεο, αθύγξαλζεο κε ρξήζε ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ12.2 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα όξγαλα κεηξήζεσλ γηα λα 

 πξαγκαηνπνηείο ηηο δηάθνξεο κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ2   Λα δηαπηζηώλεηο ηηο κεηξήζεηο πνπ είλαη εθηόο επηηξεπηώλ 

 νξίσλ αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. 
 
ΚΑ3   Λα θαηαγξάθεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζε έληππα 

 ηεο επηρείξεζεο ή ησλ ζπκβνύισλ κεραληθώλ ή ησλ 
 θαηαζθεπαζηώλ. 

 
ΚΑ4   Να ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

 απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ5   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

 ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
 ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ6   Λα εηνηκάδεηο γξαπηή αλαθνξά κε ηηο ελέξγεηεο ξύζκηζεο θαη 

 ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθώλ κεηξήζεσλ γηα ηελ 
 απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο 

Θεξκόκεηξν 
γξαζηόκεηξν 
Κεηξεηήο ξνήο θαη ηαρύηεηαο 
αέξα 
Καλόκεηξν 
Επγαξηά 
Ζρόκεηξν 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 

Θεξκνθξαζία 
γξαζία 
Ονή θαη ηαρύηεηα αέξα 
Ξίεζε 
Όγθνο ςπθηηθνύ αεξίνπ 
Ζρεηηθή ζηάζκε 

 
ΠΔ3  Ρύζκηζε ζπζηήκαηνο  

Ούζκηζε πνζόηεηαο θαη πίεζεο 
ςπθηηθνύ αεξίνπ 
Ούζκηζε ειεθηξνληθνύ πίλαθα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ12.2  Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα εκηθεληξηθά θαη θεληξηθά ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ, ηε 

 ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζε ησλ κεηξήζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο  
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηα όξηα ιεηηνπξγίαο γηα βαζηθό εμνπιηζκό 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο θαη ζπκπιήξσζεο ηππνπνηεκέλσλ εληύπσλ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ13 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κεγάισλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ 
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ξξνγξακκαηηζκόο, πξνεηνηκαζία θαη εγθαηάζηαζε εμσηεξηθώλ κνλάδσλ, εζσηεξηθώλ κνλάδσλ 
θαη άιισλ εμαξηεκάησλ κεγάισλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ ζε κεγάια θηίξηα όπσο 
ππεξαγνξέο, εθζεζηαθνί ρώξνη, αίζνπζεο εθδειώζεσλ. Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο ησλ 
ζσιελώζεσλ, νπηηθόο έιεγρνο γηα νινθιεξσκέλε ζύλδεζε, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε 
ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ.  Σξήζε νξγάλσλ κέηξεζεο θαη πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ 
ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, πίεζεο, ήρνπ θ.α., αλάινγε ξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαηαγξαθή ησλ 
απνηειεζκάησλ κεηξήζεσλ θαη ιήςε δηνξζσηηθώλ κέηξσλ.  Αλάγλσζε ζρεδίσλ θαη εγρεηξηδίσλ 
εγθαηάζηαζεο, αλαγλώξηζε ηύπνπ ηεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο, ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ 
πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ13.1  Πύλδεζε ζπζηήκαηνο 
 
ΦΚ13.2 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 
 
ΦΚ13.3  Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ13 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κεγάισλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ13.1  Πύλδεζε ζπζηήκαηνο 

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

εγρεηξίδηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο ηνλ ηύπν ηεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο 

από ηηο αξρηηεθηνληθέο θαηόςεηο. 
 
ΚΑ3   Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ4   Λα έρεηο δηαζέζηκεο ηηο ζσζηέο ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα 

πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ5   Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

θαη εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
  
ΚΑ6   Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ζεκαηνδνηείο ηα ζεκεία 

εγθαηάζηαζεο ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ κνλάδσλ. 
 
ΚΑ7   Λα κεξηκλάο γηα ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ 

ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ8   Λα ηνπνζεηείο ηελ εμσηεξηθή κνλάδα. 
 
ΚΑ9   Λα ηνπνζεηείο ηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο.  
 
ΚΑ10  Λα ηνπνζεηείο ηα θίιηξα θαη δηαθξάγκαηα ειέγρνπ ξνήο ηνπ 

αέξα. 
 
ΚΑ11 Λα ζπλεξγάδεζαη θαη λα δέρεζαη θαζνδήγεζε από ηνλ 

εθπξόζσπν ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ12 Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα ηεο 
εγθαηάζηαζεο 

Σσξνηαμηθά ζρέδηα 
Πρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Θαηάινγνο ζρεδίσλ 
Θαηάινγνο κεραλεκάησλ 
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηή 

ΠΔ2  Σύπνο θηηξηαθήο 
εγθαηάζηαζεο 

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

ΠΔ3  πζθεπέο θαη 
εμαξηήκαηα 

Πσιελώζεηο 
Δμσηεξηθή κνλάδα  
Δζσηεξηθέο κνλάδεο 
Κεραλνινγηθά εμαξηήκαηα 

ΠΔ4  Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο 
Δξγαιεία θνπήο 
Φιόγηζηξν, νμπγόλν, πγξαέξην 
Ππζθεπή ζεξκηθήο ζπγθόιιεζεο 
Ππζθεπέο αλάθηεζεο θελνύ 
Ππζθεπέο θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο ςπθηηθώλ 
ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

ΠΔ5  Μεηαθνξά θαη 
απνζήθεπζε ζπζθεπώλ θαη 
εμαξηεκάησλ  

Σξήζε νρεκάησλ κεηαθνξάο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ/νρεκάησλ 
θνξηνεθθόξησζεο 
Δπίβιεςε εξγαζίαο εθθόξησζεο 
θαη ηνπνζέηεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΦΚ13 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κεγάισλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ13.1  Πύλδεζε ζπζηήκαηνο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ13.1  Πύλδεζε ζπζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ησλ νδεγηώλ 

εγθαηάζηαζεο 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο γεληθέο ηδηόηεηεο δνκηθώλ πιηθώλ 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηηο ζπζθεπέο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα κεγάια θεληξηθά 

 ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ιεηηνπξγία ηνπ θάζε είδνπο 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά ζεξκνκόλσζεο 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά πεξί ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ8   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

εγθαηάζηαζεο 
 
ΑΓ9   Λα γλσξίδεηο ηνλ εμνπιηζκό θόξησζεο, εθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο βαξέσλ θνξηίσλ 
 
ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο θαη δπζθνιίεο πνπ 

παξαηεξνύληαη 
 
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ13 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κεγάισλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ13.2 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1     Λα εθηειείο έιεγρν ζηεγαλόηεηαο ησλ ζσιελώζεσλ. 
 
ΚΑ2     Λα επηβεβαηώλεηο νπηηθά πσο έρνπλ εθηειεζζεί όιεο νη 

 εξγαζίεο ζπλαξκνιόγεζεο θαη ζύλδεζεο. 
 
ΚΑ3     Λα μεθηλάο ην ζύζηεκα κε βάζε ηεο νδεγίεο ηνπ 

 θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ4     Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

 απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ5     Λα ξπζκίδεηο ην θεληξηθό ειεθηξνληθό πίλαθα θαη λα 

 αλαγλσξίδεηο ηηο ελδείμεηο ιάζνπο. 
 
ΚΑ6     Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
  
ΚΑ7     Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

 ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
 ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ8   Λα ζπλεξγάδεζαη θαη λα δέρεζαη θαζνδήγεζε από ηνλ 

εθπξόζσπν ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ρύζκηζε ζπζηήκαηνο 
Ξίεζε ιεηηνπξγίαο 
Ζιεθηξνληθέο ξπζκίζεηο 
Ξαξνρή αέξα 
Γνλήζεηο 
Θόξπβνο 

 
ΠΔ2  Ρύζκηζε θεληξηθνύ 
ειεθηξνληθνύ πίλαθα 
Δπίπεδα πξόζβαζεο 
Ιεηηνπξγίεο επηζθόπεζεο 
Δβδνκαδηαίν πξόγξακκα 
Πύλδεζε κε ινγηζκηθά 
δηαρείξηζεο ή άιιεο ζπζθεπέο  

 
ΠΔ3  Δλδείμεηο ιάζνπο 
Απώιεηα πίεζεο 
Βιάβε ζπζθεπήο ζπζηήκαηνο 
Απώιεηα δεδνκέλσλ 
πξνγξακκαηηζκνύ 
Θαζαξηζκόο θίιηξσλ 

 
ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ13.2  Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3    Λα γλσξίδεηο ηηο ζπζθεπέο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα κεγάια θεληξηθά 

 ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε είδνπο 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεγάισλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο αληιίαο θελνύ 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά πεξί ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ ζπζηήκαηνο 
 
ΑΓ8   Λα γλσξίδεηο ηηο εξγαζίεο ξύζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε 
 ιάζνπο 
 
ΑΓ9   Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνύ θαη 

 εξγαζίαο ζε ύςνο 
 
ΑΓ10  Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ13 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κεγάισλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ13.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα όξγαλα κεηξήζεσλ γηα λα 

 πξαγκαηνπνηείο ηηο δηαθνξέο κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ2   Λα δηαπηζηώλεηο ηηο κεηξήζεηο πνπ είλαη εθηόο επηηξεπηώλ 

 νξίσλ αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. 
 
ΚΑ3   Λα θαηαγξάθεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζε έληππα 

 ηεο επηρείξεζεο ή ησλ ζπκβνύισλ κεραληθώλ ή ησλ 
 θαηαζθεπαζηώλ. 

 
ΚΑ4   Να ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

 απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ5   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

 ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
 ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ6   Λα εηνηκάδεηο γξαπηή αλαθνξά κε ηηο ελέξγεηεο ξύζκηζεο θαη 

 ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθώλ κεηξήζεσλ γηα ηελ 
 απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο 

Θεξκόκεηξν 
γξαζηόκεηξν 
Κεηξεηήο ξνήο θαη ηαρύηεηαο 
αέξα 
Καλόκεηξν 
Επγαξηά 
Ζρόκεηξν 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 

Θεξκνθξαζία 
γξαζία 
Ονή θαη ηαρύηεηα αέξα 
Ξίεζε 
Όγθνο ςπθηηθνύ αεξίνπ 
Ζρεηηθή ζηάζκε 

 
ΠΔ3  Ρύζκηζε ζπζηήκαηνο  

Ούζκηζε πνζόηεηαο θαη πίεζεο 
ςπθηηθνύ αεξίνπ 
Ούζκηζε ειεθηξνληθνύ πίλαθα 
Ούζκηζε ζηξνθώλ εμαεξηζηήξα 
Ούζκηζε δηαθξαγκάησλ  
Ούζκηζε ζηνκίσλ εμαγσγήο 
αέξα 

 



116

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ13.3  Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηηο ζπζθεπέο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα κεγάια θεληξηθά 

 ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία νξγάλσλ κέηξεζεο  
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηα όξηα ιεηηνπξγίαο γηα ην βαζηθό εμνπιηζκό 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο θαη ζπκπιήξσζεο ηππνπνηεκέλσλ εληύπσλ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ14 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ κεγάισλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ 

θιηκαηηζκνύ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Γηάγλσζε, επηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιαβώλ ή δηαξξνώλ κεγάισλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ 
θιηκαηηζκνύ.  Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, εθηέιεζε ζπληήξεζεο ησλ 
ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ, θαη έιεγρνο ζπζηήκαηνο κε ηελ άκεζε ή ηελ έκκεζε κέζνδν.  
Δπηινγή θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνύ, ρξήζε νξγάλσλ ειέγρνπ γηα 
κεηξήζεηο παξακέηξσλ θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ14.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 
 
ΦΚ14.2 Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 

 
ΦΚ14.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ14 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ κεγάισλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ 

θιηκαηηζκνύ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ14.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα πξνβαίλεηο ζε πξνθαηαξθηηθό νπηηθό έιεγρν γηα λα 

 εληνπίδεηο πηζαλή βιάβε ή δηαξξνή. 
 
ΚΑ2   Λα επηιέγεηο θαη λα ειέγρεηο ην ζύζηεκα κε άκεζε κέζνδν 

 ή έκκεζε κέζνδν. 
 
ΚΑ3   Λα εληνπίδεηο ηα ζεκεία δηαξξνώλ κε ηε ρξήζε ζπζθεπήο 

 ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο. 
 
ΚΑ4   Λα ρξεζηκνπνηείο όξγαλα ειέγρνπ γηα κεηξήζεηο 

 παξακέηξσλ θαη λα εξκελεύεηο ηηο κεηξήζεηο απηέο. 
 
ΚΑ5   Λα εμεηάδεηο ην αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο γηα άληιεζε 

 πιεξνθνξηώλ κε επαλαιακβαλόκελα πξνβιήκαηα ή 
 πξνβιεκαηηθά ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απαηηνύλ 
 ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

 
ΚΑ6   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  Πξνθαηαξηηθόο νπηηθόο 
έιεγρνο 

Δμσηεξηθήο κνλάδαο 
Δζσηεξηθώλ κνλάδσλ 
Γηαζσιελώζεηο 
Φνπγάξα, αεξαγσγνί,  
Δμαεξηζηήξεο θαη θίιηξα 
Πύλδεζκνη, βαιβίδεο 
Θαισδηώζεηο 

 
ΠΔ2  Πηζαλή βιάβε ή δηαξξνή 

Απώιεηα ςπθηηθνύ ξεπζηνύ 
Απώιεηα αεξαγσγνύ 
Βιάβε ζε ειεθηξνληθή πιαθέηα 
Βιάβε ζην ζπκπηεζηή 
Βιάβε ζε επηκέξνπο ζύζηεκα 

 
ΠΔ3  Άκεζε κέζνδνο 

Έιεγρνο θπθισκάησλ θαη κεξώλ 
ζηα νπνία πθίζηαηαη θίλδπλνο 
δηαξξνήο ρξεζηκνπνηώληαο 
αληρλεπηέο αεξίνπ  
Έγρπζε, ζην θύθισκα, ξεπζηνύ 
γηα αλίρλεπζε ππεξηώδνπο 
αθηηλνβνιίαο ή θαηάιιειεο 
ρξσζηηθήο νπζίαο 
Έγρπζε εηδηθά αθξσδώλ 
δηαιπκάησλ ή ζαπνπλόθνπζθσλ 

 
ΠΔ4  Έκκεζε κέζνδνο 
Διέγρεηαη νπηηθά θαη κε ην ρέξη: 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία 
Οεύκα ζπκπηεζηή 
Πηάζκε πγξώλ 
Ξνζόηεηα επαλαπιήξσζεο 

 
ΠΔ5  Όξγαλα ειέγρνπ 

Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 
Κεηξεηήο ξνήο θαη ηαρύηεηαο 
αέξα 
Ξνιύκεηξν 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΦΚ14 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ κεγάισλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ 

θιηκαηηζκνύ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ14.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Μεηξήζεηο παξακέηξσλ 

Θεξκνθξαζία (oC) 
Ξίεζε (bar, Psi) 
Ραρύηεηα αέξα (m/s) 
Ζιεθηξηθή ηάζε (V) 
Ζιεθηξηθή έληαζε  (Υ) 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ14.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2     Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3     Λα γλσξίδεηο ηηο ζπζθεπέο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα κεγάια θεληξηθά 

 ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε είδνπο 
 
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο ηνπο ζπλήζεηο ηύπνπο δηάβξσζεο ζηηο ςπθηηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 
ΑΓ5     Λα γλσξίδεηο ηνλ επξσπατθό θαλνληζκό ΔΘ1516/2007 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ 

 ξεπζηώλ 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο νξγάλσλ έιεγρνπ 
 
ΑΓ9     Λα γλσξίδεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο  
 
ΑΓ10   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ14 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ κεγάισλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ 

θιηκαηηζκνύ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ14.2 Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

 ρξεηαζηνύλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή δηαξξνήο. 
 
ΚΑ3   Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο  ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

 θαη εμνπιηζκό γηα ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο ή δηαξξνήο. 
 
ΚΑ4   Λα ζβήλεηο ην δηαθόπηε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο κέρξη ηελ 

απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5   Λα ζπλδέεηο, ζπγθνιιάο θαη ζπλαξκνινγείο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ6  Λα θαζαξίδεηο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ7   Λα επηδηνξζώλεηο κηα δηαξξνή. 
 
ΚΑ8   Λα θάλεηο πιήξσζε θαη αλάθηεζε ηνπ ςπθηηθνύ αεξίνπ. 
 
ΚΑ9   Λα ρξεζηκνπνηείο όξγαλα ειέγρνπ γηα κεηξήζεηο 

 παξακέηξσλ θαη λα εξκελεύεηο ηηο κεηξήζεηο απηέο.  
 
ΚΑ10 Λα επηβεβαηώλεηο νπηηθά πσο έρνπλ εθηειεζζεί όιεο νη 

 εξγαζίεο επηδηόξζσζεο. 
 
ΚΑ11  Λα επαλεθθηλείο ην ζύζηεκα κε βάζε ηεο νδεγίεο ηνπ 

 θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ12 Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ13   Λα θαηαγξάθεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη 

κεηξήζεσλ ζε έληππα. 
 
ΚΑ14 Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

 πγείαο. 
 
ΚΑ15  Λα ελεκεξώλεηο ην ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 

εμνπιηζκνύ γηα λα εθηειέζεη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βιάβε ή δηαξξνή 

Απώιεηα ςπθηηθνύ πγξνύ 
Βιάβε ζε ειεθηξνληθή πιαθέηα 
Βιάβε ζην ζπκπηεζηή 
Βιάβε ζε επηκέξνπο ζύζηεκα 

ΠΔ2 Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο  
Δξγαιεία θνπήο 
Φιόγηζηξν, νμπγόλν, πγξαέξην 
Ππζθεπή ζεξκηθήο 
ζπγθόιιεζεο 
Ππζθεπέο αλάθηεζεο θελνύ 
Ππζθεπέο θαζαξηζκνύ 
ζσιήλσλ 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο 
ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

ΠΔ3  Δπηδηόξζσζε δηαξξνήο  
Θνπή θαη ζπγθόιιεζε 
Πύζθημε θιάληδαο 
Αληηθαηάζηαζε κνλάδαο 
Αθαίξεζε θαη επηδηόξζσζε 
εζσηεξηθήο κνλάδαο 

ΠΔ4  Όξγαλα ειέγρνπ 
Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 

ΠΔ5  Μεηξήζεηο παξακέηξσλ 
Θεξκνθξαζία (oC) 
Ξίεζε (bar, Psi) 

ΠΔ6  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ14.2  Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2     Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3     Λα γλσξίδεηο ηηο ζπζθεπέο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα κεγάια θεληξηθά 

 ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε είδνπο 
 
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο ηνπο ζπλήζεηο ηύπνπο δηάβξσζεο ζηηο ςπθηηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 
ΑΓ5      Λα γλσξίδεηο ηνλ επξσπατθό θαλνληζκό ΔΘ1516/2007 
 
ΑΓ6      Λα γλσξίδεηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ7    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο εξγαζηώλ θνπήο, ραιθνθόιιεζεο, αζεκνθόιιεζεο, ζύλδεζεο  

 πιαζηηθώλ ζσιήλσλ θαη θαζαξηζκνύ 
 
ΑΓ8      Λα γλσξίδεηο ηελ θππξηαθή λνκνζεζία θαη ηηο επξσπατθέο νδεγίεο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη 

 κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ ξεπζηώλ 
 
ΑΓ9      Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν πιήξσζεο, αλάθηεζεο θαη κεηαθνξάο ςπθηηθνύ αεξίνπ 
 
ΑΓ10    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο νξγάλσλ έιεγρνπ 
 
ΑΓ11    Λα γλσξίδεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ14 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ κεγάισλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ 

θιηκαηηζκνύ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ14.3 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 εμεηάδεηο ην αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο γηα άληιεζε 
 πιεξνθνξηώλ κε επαλαιακβαλόκελα πξνβιήκαηα ή 
 πξνβιεκαηηθά ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απαηηνύλ 
 ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

ΚΑ3   Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΚΑ4   Λα δηεθπεξαηώλεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο κε βάζε ηηο 
 δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ5   Λα ειέγρεηο ηελ πνζόηεηα ςπθηηθνύ ξεπζηνύ. 

ΚΑ6   Λα θαζαξίδεηο ηα θίιηξα θαη άιια εμαξηήκαηα ησλ εζσηεξηθώλ 
 κνλάδσλ. 

ΚΑ7   Λα ειέγρεηο ηελ ζσζηή απνξξνή ησλ ζπκππθλσκάησλ ησλ 
 εζσηεξηθώλ κνλάδσλ. 

ΚΑ8   Λα θαζαξίδεηο ηηο επηθάλεηεο ιεθάλεο, ηξύπαο απνξξνήο θαη λα 
 αθαηξείο ηα ζσκαηίδηα θαη άιαηα. 

ΚΑ9   Λα απνιπκαίλεηο ηηο επηθάλεηεο ησλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ θαη 
 λα ςεθάδεηο κε κπθεηνθηόλν πγξό. 

ΚΑ10   Λα ειέγρεηο ηελ εμσηεξηθή κνλάδα γηα θπζηθή θζνξά ή δεκηά. 

ΚΑ11  Λα ειέγρεηο  γηα δηαξξνή ιαδηνύ ζηελ εμσηεξηθή κνλάδα. 

ΚΑ12  Λα θαζαξίδεηο ηα εμαξηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο από 
 ζθόλεο, ρώκαηα, θύιια, μέλα ζώκαηα, ώζηε λα κελ 
 πεξηνξίδεηαη ε ειεύζεξε θπθινθνξία ηνπ αέξα. 

ΚΑ13  Λα ειέγρεηο ηε ζεξκνκόλσζε ησλ ζσιελώζεσλ. Λα 
 αληηθαζηζηάο θζαξκέλεο ζεξκνκνλώζεηο. 

ΚΑ14   Λα ειέγρεηο ηηο ειεθηξνληθέο πιαθέηεο. 

ΚΑ15   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία θαη ηνλ εμνπιηζκό κε νξζό 
 ηξόπν. 

ΚΑ16   Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 
 ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 
 ζπζηήκαηνο. 

ΚΑ17  Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

ΚΑ18  Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξόγξακκα 
ζπληεξήζεσλ  
Όλνκα πειάηε θαη ζπζηήκαηνο 
Δλέξγεηεο ζπληήξεζεο 
Ππρλόηεηα ζπληήξεζεο 
πεύζπλνη ζπληήξεζεο 
Ξεξίνδνο ζπληήξεζεο 
Δηδηθέο νδεγίεο 

 
ΠΔ2  Καιή ιεηηνπξγία 
Απόδνζε 
Νζκέο 
Γόλεζε 
Θόξπβνο 

 
ΠΔ3  Δξγαιεία θαη 
εμνπιηζκόο  
Δξγαιεία θνπήο 
Φιόγηζηξν, νμπγόλν, πγξαέξην 
Ππζθεπέο ζεξκηθήο 
ζπγθόιιεζεο 
Αληιία θελνύ 
Ππζθεπέο θαζαξηζκνύ 
ζσιήλσλ 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο 
ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

 
ΠΔ4  Οξζόο ηξόπνο 
Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 

 
ΠΔ5  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ ζπζηήκαηνο 
Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 

 
 
 
 



124

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΦΚ14 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ κεγάισλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ 

θιηκαηηζκνύ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ14.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  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 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ14.3  Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (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 ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ, ηε 

 ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο εξγαιείσλ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ15 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο 

ζεξκόηεηαο  λεξνύ ή αέξα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ξξνγξακκαηηζκόο, πξνεηνηκαζία θαη εγθαηάζηαζε εμσηεξηθώλ κνλάδσλ , εζσηεξηθώλ κνλάδσλ 
θαη άιισλ εμαξηεκάησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα.  
Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο ησλ ζσιελώζεσλ, νπηηθόο έιεγρνο γηα νινθιεξσκέλε ζύλδεζε, 
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ.  Σξήζε νξγάλσλ κέηξεζεο θαη 
πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, πίεζεο, ήρνπ θ.α., αλάινγε ξύζκηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο, θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ κεηξήζεσλ θαη ιήςε δηνξζσηηθώλ κέηξσλ. 
Αλάγλσζε ζρεδίσλ θαη εγρεηξηδίσλ εγθαηάζηαζεο, αλαγλώξηζε ηύπνπ ηεο θηηξηαθήο 
εγθαηάζηαζεο, ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ15.1 Πύλδεζε ζπζηήκαηνο 
 
ΦΚ15.2 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 
 
ΦΚ15.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ15 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο ζεξκόηεηαο λεξνύ 

ή αέξα 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ15.1  Πύλδεζε ζπζηήκαηνο 
 

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

 εγρεηξίδηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο ηνλ ηύπν ηεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο 

 από ηηο αξρηηεθηνληθέο θαηόςεηο. 
 
ΚΑ3   Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ4   Λα έρεηο δηαζέζηκεο ηηο ζσζηέο ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα 

 πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ5   Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη 

 εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
 
ΚΑ6   Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ζεκαηνδνηείο ηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο 

 ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ κνλάδσλ. 
 
ΚΑ7   Λα κεξηκλάο γηα ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ 

 ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ8   Λα κεξηκλάο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κνλάδσλ ζηα ζεκεία 

 εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ9   Λα ηνπνζεηείο ηελ εμσηεξηθή κνλάδα. 
 
ΚΑ10  Λα ηνπνζεηείο ηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο. 
 
ΚΑ11  Λα εθηειείο ηε ζύλδεζε κε επηκέξνπο ζπζηήκαηα.  
 
ΚΑ12  Λα ηνπνζεηείο θίιηξα θαη δηαθξάγκαηα ειέγρνπ ξνήο αέξα. 
 
ΚΑ13  Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ14 Λα ελεκεξώλεηο ην ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 

 εμνπιηζκνύ γηα λα εθηειέζεη ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα 
ηεο εγθαηάζηαζεο 
Σσξνηαμηθά ζρέδηα 
Πρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Θαηάινγνο ζρεδίσλ 
Θαηάινγνο κεραλεκάησλ 
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηή 

ΠΔ2  Σύπνο θηηξηαθήο 
εγθαηάζηαζεο 
Θαηαζθεπή από ηνύβιν 
Θαηαζθεπή από ζθπξόδεκα 
Θαηαζθεπή από γπςνζαλίδα  
Θαηαζθεπή από πέηξα 
Θαηαζθεπή από κέηαιιν 
Νπιηζκόο ηνηρνπνηίαο 

ΠΔ3  πζθεπέο θαη 
εμαξηήκαηα 
Πσιελώζεηο 
Ππκπηεζηήο 
Δζσηεξηθή κνλάδα 
Ζιεθηξνινγηθά κέξε θαη 
εμαξηήκαηα 

ΠΔ4  Δξγαιεία θαη 
εμνπιηζκόο 
Δξγαιεία θνπήο 
Φιόγηζηξν, νμπγόλν, πγξαέξην 
Ππζθεπέο ζεξκηθήο 
ζπγθόιιεζεο 
Αληιία θελνύ 
Ππζθεπέο θαζαξηζκνύ 
ζσιήλσλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

ΠΔ5  Μεηαθνξά θαη 
απνζήθεπζε ζπζθεπώλ θαη 
εμαξηεκάησλ  
Σξήζε νρεκάησλ κεηαθνξάο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ/νρεκάησλ 
θνξηνεθθόξησζεο 
Δπίβιεςε εξγαζίαο 
εθθόξησζεο θαη ηνπνζέηεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΦΚ15 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο ζεξκόηεηαο λεξνύ 

ή αέξα 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ15.1  Πύλδεζε ζπζηήκαηνο 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ15.1  Πύλδεζε ζπζηήκαηνο  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1      Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2      Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ησλ νδεγηώλ 

 εγθαηάζηαζεο 
 
ΑΓ3      Λα γλσξίδεηο ηηο γεληθέο ηδηόηεηεο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ 
 
ΑΓ4      Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5     Λα γλσξίδεηο ηηο ζπζθεπέο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα 

θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 
είδνπο 

 
ΑΓ6    Λα γλσξίδεηο ηηο θαηαζθεπαζηηθέο δηαθνξέο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ  

 πδξόςπθησλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο από ηηο αεξόςπθηεο 
 
ΑΓ7    Λα γλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο ζσιελώζεσλ λεξνύ, ηνπο ηξόπνπο θνπήο θαη ζπγθόιιεζεο ηνπο. 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ησλ ζσιελώζεσλ γεσζεξκίαο κε ηελ αληιία ζεξκόηεηαο θαη 

 ζσιελώζεσλ ησλ fan coil θαη κε ην δηαλνκέα ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο 
 
ΑΓ9     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ fan coil units 
 
ΑΓ10  Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά ζεξκνκόλσζεο 
 
ΑΓ11  Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά πεξί ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο 
 
ΑΓ13  Λα γλσξίδεηο ηνλ εμνπιηζκό θόξησζεο, εθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο βαξέσλ θνξηίσλ 
 
ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

 παξαηεξνύληαη 
 
ΑΓ15  Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ15 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο ζεξκόηεηαο λεξνύ 

ή αέξα 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ15.2 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1     Λα αλακέλεηο ηελ νινθιήξσζε θαη έιεγρν ηεο ειεθηξηθήο 

 ζύλδεζεο από ην ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 
 εμνπιηζκνύ.  

 
ΚΑ2   Λα εθηειείο έιεγρν ζηεγαλόηεηαο ησλ ζσιελώζεσλ. 
 
ΚΑ3    Λα επηβεβαηώλεηο νπηηθά πσο έρνπλ εθηειεζζεί όιεο νη 

 εξγαζίεο ζπλαξκνγήο θαη ζύλδεζεο. 
 
ΚΑ4   Λα μεθηλάο ην ζύζηεκα κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ5   Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

 απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ6   Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ7   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

 ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
 ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ8   Λα ζπλεξγάδεζαη θαη λα δέρεζαη θαζνδήγεζε από ηνλ 

 εθπξόζσπν ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ρύζκηζε ζπζηήκαηνο 
Ξίεζε ιεηηνπξγίαο 
Ράζε ιεηηνπξγίαο 

 
ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ15.2  Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3    Λα γλσξίδεηο ηηο ζπζθεπέο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα 

 θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 
 είδνπο 

 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο ζεξκόηεηαο 

 λεξνύ ή αέξα 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηηο θαηαζθεπαζηηθέο δηαθνξέο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ 

 πδξόςπθησλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο από ηηο αεξόςπθηεο 
 
ΑΓ6    Λα γλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο ζσιελώζεσλ λεξνύ, ηνπο ηξόπνπο θνπήο θαη ζύλδεζεο ηνπο 
 
ΑΓ7    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ησλ ζσιελώζεσλ γεσζεξκίαο κε ηελ αληιία ζεξκόηεηαο θαη 

 ζσιελώζεσλ ησλ fan coil θαη κε ηνλ δηαλνκέα ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ fan coil units 
 
ΑΓ9     Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά πεξί ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ10   Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 
 
ΑΓ11   Λα γλσξίδεηο ηηο εξγαζίεο ξύζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε 
 ιάζνπο 
 
ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνύ θαη 

εξγαζίαο ζε ύςνο 
 
ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ15 Ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ15.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα όξγαλα κεηξήζεσλ γηα λα 

 πξαγκαηνπνηείο ηηο δηάθνξεο κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ2   Λα δηαπηζηώλεηο ηηο κεηξήζεηο πνπ είλαη εθηόο επηηξεπηώλ 

 νξίσλ αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. 
 
ΚΑ3   Λα θαηαγξάθεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζε έληππα 

 ηεο επηρείξεζεο ή ησλ ζπκβνύισλ κεραληθώλ ή ησλ 
 θαηαζθεπαζηώλ. 

 
ΚΑ4   Να ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

 απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ5   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

 ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
 ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ6   Λα εηνηκάδεηο γξαπηή αλαθνξά κε ηηο ελέξγεηεο ξύζκηζεο θαη 

 ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθώλ κεηξήζεσλ γηα ηελ 
 απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο 

Θεξκόκεηξν 
γξαζηόκεηξν 
Κεηξεηήο ξνήο θαη ηαρύηεηαο 
αέξα 
Καλόκεηξν 
Ζρόκεηξν 
Θεξκηδνκεηξεηέο 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 

Θεξκνθξαζία 
γξαζία 
Ονή θαη ηαρύηεηα αέξα 
Ξίεζε 
Ονή λεξνύ 
Ζρεηηθή ζηάζκε 

 
ΠΔ3  Ρύζκηζε ζπζηήκαηνο  

Ούζκηζε πνζόηεηαο θαη πίεζεο 
ςπθηηθνύ αεξίνπ 
Ούζκηζε ειεθηξνληθνύ πίλαθα 
Ονή λεξνύ 

 



134

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ15.3  Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηηο ζπζθεπέο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα 

 θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 
 είδνπο 

 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο  
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηα όξηα ιεηηνπξγίαο γηα ην βαζηθό εμνπιηζκό 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο θαη ζπκπιήξσζεο ηππνπνηεκέλσλ εληύπσλ 
 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ16 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε 

αληιίεο ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Γηάγλσζε, επηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιαβώλ ή δηαξξνώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο 
ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα.  Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, εθηέιεζε 
ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη έιεγρνο ζπζηήκαηνο κε ηελ άκεζε ή ηελ έκκεζε 
κέζνδν.  Δπηινγή θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκό, ρξήζε νξγάλσλ ειέγρνπ 
γηα κεηξήζεηο παξακέηξσλ θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ16.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 
 
ΦΚ16.2 Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 

 
ΦΚ16.3  Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ16 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο 

ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ16.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα πξνβαίλεηο ζε πξνθαηαξθηηθό νπηηθό έιεγρν γηα λα  

 εληνπίδεηο πηζαλή βιάβε ή δηαξξνή λεξνύ. 
 
ΚΑ2   Λα ρξεζηκνπνηείο όξγαλα ειέγρνπ γηα κεηξήζεηο 

 παξακέηξσλ θαη λα εξκελεύεηο ηηο κεηξήζεηο απηέο.  
 
ΚΑ3   Λα εμεηάδεηο ην αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο γηα άληιεζε 

 πιεξνθνξηώλ κε επαλαιακβαλόκελα πξνβιήκαηα ή 
 πξνβιεκαηηθά ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απαηηνύλ 
 ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

 
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  Πξνθαηαξηηθόο έιεγρνο 

Δμσηεξηθήο κνλάδαο 
Δζσηεξηθήο κνλάδαο 
Δκθαλείο δηαζσιελώζεηο 
Γηαδξνκέο κε εκθαλώλ 
δηαζσιελώζεσλ 
Πύλδεζκνη, βαιβίδεο  
Θαισδηώζεηο 

 
ΠΔ2  Πηζαλή βιάβε ή δηαξξνή 
λεξνύ 

Απώιεηα λεξνύ 
Βιάβε ζε ειεθηξνληθή πιαθέηα 
Βιάβε ζην ζπκπηεζηή 
Βιάβε ζε επηκέξνπο ζύζηεκα 

 
ΠΔ3  Όξγαλα έιεγρνπ 

Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 
Θεξκηδνκεηξεηέο 
Ξνιύκεηξν 

 
ΠΔ4  Μεηξήζεηο παξακέηξσλ 

Θεξκνθξαζία (oC) 
Ξίεζε (bar, Psi) 
Ονή λεξνύ (lt/h) 
Ζιεθηξηθή ηάζε (V) 
Ζιεθηξηθή έληαζε  (Υ) 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ16.1  Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2     Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3     Λα γλσξίδεηο ηηο ζπζθεπέο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα 

θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 
είδνπο 

 
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο ηνπο ζπλήζεηο ηύπνπο δηάβξσζεο ζηηο ςπθηηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 
ΑΓ5     Λα γλσξίδεηο ηνλ επξσπατθό θαλνληζκό ΔΘ1516/2007 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ 

ξεπζηώλ 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο νξγάλσλ έιεγρνπ 
 
ΑΓ9   Λα γλσξίδεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο  
 
ΑΓ10   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ16 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο 

ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ16.2 Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2     Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

 ρξεηαζηνύλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή δηαξξνήο 
 λεξνύ. 

 
ΚΑ3     Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο  ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

 θαη εμνπιηζκό γηα ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο ή δηαξξνήο. 
 
ΚΑ4     Λα ζβήλεηο ην δηαθόπηε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο κέρξη ηελ 

 απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5     Λα ζπλδέεηο, ζπγθνιιάο θαη ζπλαξκνινγείο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ6     Λα θαζαξίδεηο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ7    Λα επηδηνξζώλεηο κηα δηαξξνή. 
 
ΚΑ8    Λα θάλεηο πιήξσζε θαη αλάθηεζε ηνπ ςπθηηθνύ αεξίνπ. 
 
ΚΑ9   Λα ρξεζηκνπνηείο όξγαλα ειέγρνπ γηα κεηξήζεηο 

παξακέηξσλ θαη λα εξκελεύεηο ηηο κεηξήζεηο απηέο.  
 
ΚΑ10  Λα επηβεβαηώλεηο νπηηθά πσο έρνπλ εθηειεζζεί όιεο νη 

 εξγαζίεο επηδηόξζσζεο. 
 
ΚΑ11  Λα επαλεθθηλείο ην ζύζηεκα κε βάζε ηεο νδεγίεο ηνπ 

 θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ12   Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

 απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ13  Λα θαηαγξάθεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη 

 κεηξήζεσλ ζε έληππα. 
 
ΚΑ14  Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

 πγείαο. 
 
ΚΑ15  Λα ελεκεξώλεηο ην ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 

 εμνπιηζκνύ γηα λα εθηειέζεη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βιάβε ή δηαξξνή λεξνύ 

Απώιεηα λεξνύ 
Βιάβε ζε ειεθηξνληθή πιαθέηα 
Βιάβε ζην ζπκπηεζηή 
Βιάβε ζε επηκέξνπο ζύζηεκα 

 
ΠΔ2  Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο 

Δξγαιεία θνπήο 
Φιόγηζηξν, νμπγόλν, πγξαέξην 
Ππζθεπέο ζεξκηθήο ζπγθόιιεζεο 
Αληιία θελνύ 
Ππζθεπέο θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

 
ΠΔ3  Δπηδηόξζσζε δηαξξνήο  

Θνπή θαη ζπγθόιιεζε 
Πύζθημε θιάληδαο 
Αληηθαηάζηαζε κνλάδαο 
Αθαίξεζε θαη επηδηόξζσζε 
εζσηεξηθήο κνλάδαο 

 
ΠΔ4  Όξγαλα ειέγρνπ 

Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 
Ξνιύκεηξν 

 
ΠΔ5  Μεηξήζεηο παξακέηξσλ 

Θεξκνθξαζία (oC) 
Ξίεζε (bar, Psi) 
Ζιεθηξηθή ηάζε (V) 
Ζιεθηξηθή έληαζε (Υ) 

 
ΠΔ6  Ρπζκίζεηο ζπζηήκαηνο 

Ούζκηζε πνζόηεηαο θαη πίεζεο 
ςπθηηθνύ αεξίνπ 
Ούζκηζε ειεθηξνληθνύ πίλαθα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΦΚ16 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο 

ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ16.2 Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ16.2  Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2     Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
  
ΑΓ3     Λα γλσξίδεηο ηηο ζπζθεπέο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα 

θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 
είδνπο 

 
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο ηνπο ζπλήζεηο ηύπνπο δηάβξσζεο ζηηο ςπθηηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 
ΑΓ5     Λα γλσξίδεηο ηνλ επξσπατθό θαλνληζκό ΔΘ1516/2007 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο εξγαζηώλ θνπήο, ραιθνθόιιεζεο, αζεκνθόιιεζεο, ζύλδεζεο 

πιαζηηθώλ ζσιήλσλ θαη θαζαξηζκνύ 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο πεξί πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε ραιθό θαη πνιππξνππιέλην 
 
ΑΓ9     Λα γλσξίδεηο ηελ θππξηαθή λνκνζεζία θαη ηηο επξσπατθέο νδεγίεο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη 

κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ ξεπζηώλ 
 
ΑΓ10   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν πιήξσζεο, αλάθηεζεο θαη κεηαθνξάο ςπθηηθνύ αεξίνπ 
 
ΑΓ11   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο νξγάλσλ ειέγρνπ 
 
ΑΓ12   Λα γλσξίδεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ16 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο 

ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ16.3 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 δηεθπεξαηώλεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο κε βάζε 

ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ3   Λα ειέγρεηο ηελ πνζόηεηα ςπθηηθνύ ξεπζηνύ. 
 
ΚΑ4   Λα θαζαξίδεηο ηα θίιηξα θαη άιια εμαξηήκαηα ησλ 

 εζσηεξηθώλ κνλάδσλ. 
 

ΚΑ5   Λα ειέγρεηο ηελ ζσζηή απνξξνή ησλ ζπκππθλσκάησλ 
ησλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ. 

 
ΚΑ6  Λα θαζαξίδεηο ηηο επηθάλεηεο ιεθάλεο, ηξύπαο απνξξνήο 

θαη λα αθαηξείο ηα ζσκαηίδηα θαη άιαηα. 
 
ΚΑ7   Λα απνιπκαίλεηο ηηο επηθάλεηεο ησλ εζσηεξηθώλ 

κνλάδσλ θαη λα ςεθάδεηο κε κπθεηνθηόλν πγξό. 
 
ΚΑ8   Λα ειέγρεηο ηελ εμσηεξηθή κνλάδα γηα θπζηθή θζνξά ή 
 δεκηά. 
 
ΚΑ9  Λα ειέγρεηο γηα δηαξξνή ιαδηνύ ζηελ εμσηεξηθή κνλάδα. 
 
ΚΑ10  Λα θαζαξίδεηο ηα εμαξηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο 

από ζθόλεο, ρώκαηα, θύιια, μέλα ζώκαηα, ώζηε λα κελ 
πεξηνξίδεηαη ε ειεύζεξε θπθινθνξία ηνπ αέξα. 

 
ΚΑ11  Λα ειέγρεηο ηε ζεξκνκόλσζε ησλ ζσιελώζεσλ.  Λα 

 αληηθαζηζηάο θζαξκέλεο ζεξκνκνλώζεηο. 
 
ΚΑ12 Λα ειέγρεηο ηηο ειεθηξνληθέο πιαθέηεο. 
 
ΚΑ13  Λα θαζαξίδεηο θαη λα ξπζκίδεηο ηηο γξίιηεο. 
 
ΚΑ14  Λα θαζαξίδεηο ή/θαη λα αιιάδεηο ηα θίιηξα. 
 
ΚΑ15 Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ηνπ 

 θπθινθνξεηή. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ  

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

 
ΠΔ2  Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο  

Δξγαιεία θνπήο 
Φιόγηζηξν, νμπγόλν, πγξαέξην 
Ππζθεπέο ζεξκηθήο ζπγθόιιεζεο 
Αληιία θελνύ 
Ππζθεπέο θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο ςπθηηθώλ 
ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

 
ΠΔ3  Οξζόο ηξόπνο 

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

 
ΠΔ4  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ ζπζηήκαηνο 

Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 
Ξνιύκεηξν 

 
ΠΔ5  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 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΦΚ16 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε αληιίεο 

ζεξκόηεηαο λεξνύ ή αέξα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ16.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
ΚΑ16 Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη πιηθά. 

 πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα εθηέιεζε ηεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ17  Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία θαη εμνπιηζκό κε νξζό 

 ηξόπν. 
 
ΚΑ18   Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

 ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 
 ζπζηήκαηνο. 

 
ΚΑ19 Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

 πγείαο. 
  
ΚΑ20  Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ16.3  Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (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 ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ, ηε 

 ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο εξγαιείσλ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
 

 



144

 



145

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ17 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κεγάισλ ζπζηεκάησλ ςύμεο εκπνξηθώλ θαη 

βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Δγθαηάζηαζε, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ξύζκηζε θαη έιεγρνο ξπζκίζεσλ κεγάισλ θεληξηθώλ 
ζπζηεκάησλ ςύμεο. Αλάγλσζε ζρεδίσλ θαη εγρεηξηδίσλ εγθαηάζηαζεο, αλαγλώξηζε ηύπνπ ηεο 
θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο, ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε. Δπηινγή 
θαη ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνύ, απνζήθεπζε ησλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ 
ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο, ρξήζε νξγάλσλ κέηξεζεο θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ17.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε πξόλνηαο 
 
ΦΚ17.2  Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 
 
ΦΚ17.3 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 
 
ΦΚ17.4  Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ17 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κεγάισλ ζπζηεκάησλ ςύμεο εκπνξηθώλ θαη 

βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ17.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε πξόλνηαο 

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

 εγρεηξίδηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2   Λα αλαγλσξίδεηο ηνλ ηύπν ηεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο 

 από ηηο αξρηηεθηνληθέο θαηόςεηο θαη ηνλ ηύπν ηνπ ςπθηηθνύ 
 ζπζηήκαηνο. 

 
ΚΑ3   Λα έρεηο δηαζέζηκεο ηηο ζσζηέο ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα 

 πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθαηάζηαζε. 
 
ΚΑ4   Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5   Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη 

 εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
 
ΚΑ6   Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ζεκαηνδνηείο ηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο 

 ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ κνλάδσλ. 
 
ΚΑ7   Λα κεξηκλάο γηα ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ 

 ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ8   Λα κεξηκλάο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κνλάδσλ ζηα ζεκεία 

 εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ9   Λα κεξηκλάο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κνλάδσλ ζηα ζεκεία 

 εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ10  Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα 
ηεο εγθαηάζηαζεο 
Σσξνηαμηθά ζρέδηα 
Πρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Θαηάινγνο ζρεδίσλ 
Θαηάινγνο κεραλεκάησλ 
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηή 

 
ΠΔ2  Σύπνο θηηξηαθήο 
εγθαηάζηαζεο 
Θαηαζθεπή από ηνύβιν 
Θαηαζθεπή από ζθπξόδεκα 
Θαηαζθεπή από γπςνζαλίδα  
Θαηαζθεπή από πέηξα 
Θαηαζθεπή από κέηαιιν 
Νπιηζκόο ηνηρνπνηίαο 

 
ΠΔ3  Σύπνο ςπθηηθνύ 
ζπζηήκαηνο 
Θάιακνο ζπληήξεζεο 
Θάιακνο θαηάςπμεο 
Γσκάηην ζπληήξεζεο 
Γσκάηην θαηάςπμεο 

 
ΠΔ4  πζθεπέο θαη 
εμαξηήκαηα 
Πσιήλεο  
Βαιβίδεο 
Θεληξηθή εμσηεξηθή κνλάδα 
Δζσηεξηθή κνλάδα 
Τύθηεο 
Ζιεθηξνινγηθά κέξε θαη 
εμαξηήκαηα 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 
απόςπμεο 
Πύζηεκα ζπλαγεξκνύ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΦΚ17 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κεγάισλ ζπζηεκάησλ ςύμεο εκπνξηθώλ θαη 

βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ17.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε πξόλνηαο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Δξγαιεία θαη 
εμνπιηζκόο 
Δξγαιεία θνπήο 
Φιόγηζηξν, νμπγόλν, πγξαέξην 
Ππζθεπέο ζεξκηθήο 
ζπγθόιιεζεο 
Αληιία θελνύ 
Ππζθεπέο θαζαξηζκνύ 
ζσιήλσλ 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο 
ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

 
ΠΔ6  Μεηαθνξά θαη 
απνζήθεπζε ζπζθεπώλ θαη 
εμαξηεκάησλ  
Σξήζε νρεκάησλ κεηαθνξάο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ/νρεκάησλ 
θνξηνεθθόξησζεο 
Δπίβιεςε εξγαζίαο 
εθθόξησζεο θαη ηνπνζέηεζεο 

 
ΠΔ7  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ17.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ θαη εγθαηάζηαζε πξόλνηαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2     Λα γλσξίδεηο ηηο γεληθέο ηδηόηεηεο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ 
 
ΑΓ3     Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζσιελώζεσλ 
 
ΑΓ5     Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά ζεξκνκόλσζεο 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο νδεγηώλ εγθαηάζηαζεο από ην εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο θαη λα 

 ηηο θαηαλνείο  
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη δηεξγαζίεο θνπήο 
 
ΑΓ9   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηξόπνπο ραιθνθόιιεζεο, αζεκνθόιιεζεο θαη ζύλδεζεο 

 πιαζηηθώλ ζσιήλσλ 
 
ΑΓ10   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ειέγρνπ αληνρήο θαη ζηεγαλόηεηαο 
 
ΑΓ11   Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ17 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κεγάισλ ζπζηεκάησλ ςύμεο εκπνξηθώλ θαη 

βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ17.2 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη 

 εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
 
ΚΑ2   Λα ζηεξίδεηο ζσιήλεο κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν γηα απόζβεζε 

 ηαιαληώζεσλ θαη δνλήζεσλ θαη επηηξεπηέο θηλήζεηο ζπζηνιήο- 
 δηαζηνιήο. 

 
ΚΑ3   Λα ηνπνζεηείο ζύζηεκα απόςπμεο ζηελ ζσιήλα 

ζπκππθλώκαηνο θαη ζηελ πόξηα όηαλ πξόθεηηαη γηα εθαξκνγέο 
θαηάςπμεο. 

 
ΚΑ4   Λα πξνβαίλεηο ζε εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ησλ ζσιελώζεσλ 

 αεξίνπ. 
 
ΚΑ5   Λα ζπλδέεηο, ζπγθνιιάο θαη ζπλαξκνινγείο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ6   Λα ζεξκνκνλώλεηο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ7 Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαιεία θαη 
εμνπιηζκόο  
Δξγαιεία θνπήο 
Φιόγηζηξν, νμπγόλν, πγξαέξην 
Ππζθεπέο ζεξκηθήο 
ζπγθόιιεζεο 
Αληιία θελνύ 
Ππζθεπέο θαζαξηζκνύ 
ζσιήλσλ 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο 
ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

 
ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ 
ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ17.2  Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ςπθηηθά ζπζηήκαηα, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία 

 ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά θαη ηηο ηερληθέο ραιθνθόιιεζεο, αζεκνθόιιεζεο θαη ζύλδεζεο πιαζηηθώλ 

 ζσιήλσλ 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά ζεξκνκόλσζεο 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο αληιίαο θελνύ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά πεξί ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ8   Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνύ θαη 

 εξγαζίαο ζε ύςνο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ17 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κεγάισλ ζπζηεκάησλ ςύμεο εκπνξηθώλ θαη 

βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ17.3  Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα εθηειείο έιεγρν ζηεγαλόηεηαο ησλ ζσιελώζεσλ. 
 
ΚΑ2   Λα εθαξκόδεηο ην ζσζηό ηξόπν πιήξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

 κε ςπθηηθό ξεπζηό. 
 
ΚΑ3   Λα επηβεβαηώλεηο νπηηθά πσο έρνπλ εθηειεζζεί όιεο νη 

 εξγαζίεο ζπλαξκνγήο θαη ζύλδεζεο. 
 
ΚΑ4    Λα μεθηλάο ην ζύζηεκα κε βάζε ηεο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ5    Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

 απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ6   Λα δηεμάγεηο έιεγρν ηθαλόηεηαο απόςπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

 ζαιάκνπο θαηάςπμεο. 
 
ΚΑ7  Λα εθαξκόδεηο κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ8   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ9   Λα ζπλεξγάδεζαη θαη λα δέρεζαη θαζνδήγεζε από ηνλ 

εθπξόζσπν ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ρύζκηζε ζπζηήκαηνο 
Ξίεζε ιεηηνπξγίαο 
Ράζε ιεηηνπξγίαο 

 
ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ 
ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ17.3  Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο θαη δηαδηθαζίεο ξύζκηζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ςπθηηθά ζπζηήκαηα, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία 

 ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ4    Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο αληιίαο θελνύ 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά πεξί ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ7    Λα γλσξίδεηο ηελ θππξηαθή λνκνζεζία θαη ηηο επξσπατθέο νδεγίεο/πξόηππα γηα ηελ απνζήθεπζε 

 θαη κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ ξεπζηώλ 
 
ΑΓ8    Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο πιήξσζεο ελόο ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο 
  
ΑΓ9    Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο έιεγρνπ ζπζηήκαηνο 
 
ΑΓ10   Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνύ θαη 

 εξγαζίαο ζε ύςνο 
 
ΑΓ11  Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ17 Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε κεγάισλ ζπζηεκάησλ ςύμεο εκπνξηθώλ θαη 

βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ17.4 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα ρξεζηκνπνηείο ηα όξγαλα κεηξήζεσλ γηα λα 

 πξαγκαηνπνηείο ηηο δηάθνξεο κεηξήζεηο. 
 
ΚΑ2   Λα δηαπηζηώλεηο ηηο κεηξήζεηο πνπ είλαη εθηόο επηηξεπηώλ 

 νξίσλ αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. 
 
ΚΑ3   Λα θαηαγξάθεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζε έληππα 

 ηεο επηρείξεζεο ή ησλ ζπκβνύισλ κεραληθώλ ή ησλ 
 θαηαζθεπαζηώλ. 

 
ΚΑ4   Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

 απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ5   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

 ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
 ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ6   Λα εηνηκάδεηο γξαπηή αλαθνξά κε ηηο ελέξγεηεο ξύζκηζεο θαη 

 ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθώλ κεηξήζεσλ γηα ηελ 
 απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα κέηξεζεο 
Θεξκόκεηξν 
Κεηξεηήο ξνήο θαη ηαρύηεηαο 
αέξα 
Καλόκεηξν 
Επγαξηά 
Ζρόκεηξν 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο 
Θεξκνθξαζία 
Ονή αέξα 
Ξίεζε 
Όγθνο ςπθηηθνύ αεξίνπ 
Ζρεηηθή ζηάζκε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ17.4  Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ςπθηηθά ζπζηήκαηα, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία 

 ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο  
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο κνλάδεο κέηξεζεο 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηα όξηα ιεηηνπξγίαο γηα ην βαζηθό εμνπιηζκό 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο θαη ζπκπιήξσζεο ηππνπνηεκέλσλ εληύπσλ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ18 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ κεγάισλ ζπζηεκάησλ ςύμεο 

εκπνξηθώλ θαη βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Γηάγλσζε, επηδηόξζσζε θαη έιεγρνο βιαβώλ ή δηαξξνώλ κεγάισλ ζπζηεκάησλ ςύμεο 
εκπνξηθώλ θαη βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεο, εθηέιεζε ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη έιεγρνο ζπζηήκαηνο κε ηελ 
άκεζε ή ηελ έκκεζε κέζνδν.  Δπηινγή θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνύ, 
ρξήζε νξγάλσλ ειέγρνπ γηα κεηξήζεηο παξακέηξσλ θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ18.1  Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 
 
ΦΚ18.2  Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 

 
ΦΚ18.3 Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ18 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ κεγάισλ ζπζηεκάησλ ςύμεο εκπνξηθώλ 

θαη  βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ18.1  Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα πξνβαίλεηο ζε πξνθαηαξθηηθό νπηηθό έιεγρν γηα λα 

 εληνπίδεηο πηζαλή βιάβε ή δηαξξνή. 
 
ΚΑ2   Λα επηιέγεηο θαη λα ειέγρεηο ην ζύζηεκα κε άκεζε κέζνδν 

 ή έκκεζε κέζνδν. 
 
ΚΑ3   Λα εληνπίδεηο ηα ζεκεία δηαξξνώλ κε ηε ρξήζε ζπζθεπήο 

 ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο. 
 
ΚΑ4   Λα ρξεζηκνπνηείο  όξγαλα ειέγρνπ γηα κεηξήζεηο 

 παξακέηξσλ θαη λα εξκελεύεηο ηηο κεηξήζεηο απηέο. 
 
ΚΑ5   Λα εμεηάδεηο ην αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο γηα άληιεζε 

 πιεξνθνξηώλ κε επαλαιακβαλόκελα πξνβιήκαηα ή 
 πξνβιεκαηηθά ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απαηηνύλ  
 ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

 
ΚΑ6   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  Πξνθαηαξηηθόο έιεγρνο 

Δμσηεξηθήο κνλάδαο 
Δζσηεξηθήο κνλάδαο 
Δκθαλείο δηαζσιελώζεηο 
Γηαδξνκέο κε εκθαλώλ 
δηαζσιελώζεσλ 
Πύλδεζκνη, βαιβίδεο  
Θαισδηώζεηο 

ΠΔ2  Πηζαλή βιάβε ή δηαξξνή 
Απώιεηα ςπθηηθνύ ξεπζηνύ 
Βιάβε ζε ειεθηξνληθή πιαθέηα 
Βιάβε ζην ζπκπηεζηή 
Βιάβε ζε επηκέξνπο ζύζηεκα 

ΠΔ3  Άκεζε κέζνδνο 
Έιεγρνο ησλ θπθισκάησλ θαη 
κεξώλ ζηα νπνία πθίζηαηαη 
θίλδπλνο δηαξξνήο 
ρξεζηκνπνηώληαο αληρλεπηέο 
αεξίνπ  
Έγρπζε, ζην θύθισκα, ξεπζηνύ 
γηα αλίρλεπζε ππεξηώδνπο 
αθηηλνβνιίαο ή θαηάιιειεο 
ρξσζηηθήο νπζίαο 
Έγρπζε εηδηθά αθξσδώλ 
δηαιπκάησλ ή ζαπνπλόθνπζθσλ 

ΠΔ4  Έκκεζε κέζνδνο 
Διέγρεηαη νπηηθά θαη κε ην ρέξη: 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία 
Πηάζκε πγξώλ 
Ξνζόηεηα επαλαπιήξσζεο 

ΠΔ5  Όξγαλα ειέγρνπ 
Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 
Ξνιύκεηξν 

ΠΔ6  Μεηξήζεηο παξακέηξσλ 
Θεξκνθξαζία (oC) 
Ξίεζε (bar, Psi) 
Ζιεθηξηθή ηάζε (V) 
Ζιεθηξηθή έληαζε  (Υ) 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ18.1 Δληνπηζκόο θαη δηάγλσζε βιάβεο ή δηαξξνήο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2     Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3     Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα ςύμεο εκπνξηθώλ θαη βηνκεραληθώλ 

 εγθαηαζηάζεσλ, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεγάισλ ζπζηεκάησλ ςύμεο εκπνξηθώλ θαη 

 βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηνπο ζπλήζεηο ηύπνπο δηάβξσζεο ζηηο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο ηνλ επξσπατθό θαλνληζκό ΔΘ1516/2007 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ 

 ξεπζηώλ 
 
ΑΓ9     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο νξγάλσλ έιεγρνπ 
 
ΑΓ10   Λα γλσξίδεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο  
 
ΑΓ11   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ18 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ κεγάισλ ζπζηεκάησλ ςύμεο εκπνξηθώλ 

θαη βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ18.2 Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2   Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

 ρξεηαζηνύλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή δηαξξνήο. 
 
ΚΑ3   Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο  ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία θαη εμνπιηζκό γηα ηελ επηδηόξζσζε ηεο 
βιάβεο ή δηαξξνήο. 

 
ΚΑ4   Λα ζβήλεηο ην δηαθόπηε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο κέρξη ηελ 

 απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5   Λα ζπλδέεηο, ζπγθνιιάο θαη ζπλαξκνινγείο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ6   Λα θαζαξίδεηο ζσιελώζεηο. 
 
ΚΑ7   Λα επηδηνξζώλεηο κηα δηαξξνή. 
 
ΚΑ8   Λα θάλεηο πιήξσζε θαη αλάθηεζε ηνπ ςπθηηθνύ αεξίνπ. 
 
ΚΑ9   Λα ρξεζηκνπνηείο όξγαλα ειέγρνπ γηα κεηξήζεηο 

 παξακέηξσλ θαη λα εξκελεύεηο ηηο κεηξήζεηο απηέο.  
 
ΚΑ10 Λα επηβεβαηώλεηο νπηηθά πσο έρνπλ εθηειεζζεί όιεο νη 

 εξγαζίεο επηδηόξζσζεο. 
 
ΚΑ11 Λα επαλεθθηλείο ην ζύζηεκα κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ 

 θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ12 Λα ξπζκίδεηο ην ζύζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

 απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ13  Λα θαηαγξάθεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη 

κεηξήζεσλ ζε έληππα. 
 
ΚΑ14 Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 
ΚΑ15  Λα ελεκεξώλεηο ην ζπληεξεηή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 

 εμνπιηζκνύ γηα λα εθηειέζεη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βιάβε ή δηαξξνή 

Απώιεηα ςπθηηθνύ ξεπζηνύ 
Βιάβε ζε ειεθηξνληθή πιαθέηα 
Βιάβε ζην ζπκπηεζηή 
Βιάβε ζε επηκέξνπο ζύζηεκα 

ΠΔ2  Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο  
Δξγαιεία θνπήο 
Φιόγηζηξν, νμπγόλν, πγξαέξην 
Ππζθεπέο ζεξκηθήο ζπγθόιιεζεο 
Αληιία θελνύ 
Ππζθεπέο θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο ςπθηηθώλ 
ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

ΠΔ3  Δπηδηόξζσζε δηαξξνήο  
Θνπή θαη ζπγθόιιεζε 
Πύζθημε θιάληδαο 
Αληηθαηάζηαζε κνλάδαο 
Αθαίξεζε θαη επηδηόξζσζε 
εζσηεξηθήο κνλάδαο 

ΠΔ4  Όξγαλα ειέγρνπ 
Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 
Ξνιύκεηξν 

ΠΔ5  Μεηξήζεηο παξακέηξσλ 
Θεξκνθξαζία (oC) 
Ξίεζε (bar, Psi) 
Ζιεθηξηθή ηάζε (V) 
Ζιεθηξηθή έληαζε  (Υ) 

ΠΔ6  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ18.2  Δπηδηόξζσζε, έιεγρνο βιάβεο ή δηαξξνήο θαη ξύζκηζε ζπζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 
ΑΓ2     Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ3     Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα ςύμεο εκπνξηθώλ θαη βηνκεραληθώλ 

 εγθαηαζηάζεσλ, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ4     Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο εκπνξηθώλ θαη βηνκεραληθώλ 

 εγθαηαζηάζεσλ 
 
ΑΓ5     Λα γλσξίδεηο ηνπο ζπλήζεηο ηύπνπο δηάβξσζεο ζηηο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 
ΑΓ6     Λα γλσξίδεηο ηνλ επξσπατθό θαλνληζκό ΔΘ1516/2007 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο 
 
ΑΓ8     Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο εξγαζηώλ θνπήο, ραιθνθόιιεζεο, αζεκνθόιιεζεο, ζύλδεζεο 

 πιαζηηθώλ ζσιήλσλ θαη θαζαξηζκνύ 
 
ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηελ θππξηαθή λνκνζεζία θαη ηηο επξσπατθέο νδεγίεο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη 

κεηαθνξά ησλ θζνξηνύρσλ ξεπζηώλ 
 
ΑΓ10    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν πιήξσζεο, αλάθηεζεο θαη κεηαθνξάο ςπθηηθνύ αεξίνπ 
 
ΑΓ11  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο νξγάλσλ ειέγρνπ 
 
ΑΓ12   Λα γλσξίδεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ18 Γηάγλσζε βιαβώλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ κεγάισλ ζπζηεκάησλ ςύμεο εκπνξηθώλ 

θαη βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ18.3 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 ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
ΚΑ3   Λα δηεθπεξαηώλεηο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο κε βάζε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ4   Λα ειέγρεηο νπηηθά ηελ εζσηεξηθή κνλάδα. 
 
ΚΑ5   Λα ειέγρεηο νπηηθά ηελ εμσηεξηθή κνλάδα. 
 
ΚΑ6   Λα ειέγρεηο ην θσηηζκό. 
 
ΚΑ7   Λα ειέγρεηο ην ζύζηεκα απόςπμεο. 
 
ΚΑ8   Λα ειέγρεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλαγεξκνύ. 
 
ΚΑ9   Λα ειέγρεηο ην ηζηνξηθό ησλ ζεξκνθξαζηώλ. 
 
ΚΑ10  Λα έρεηο δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

 ρξεηαζηνύλ γηα εθηέιεζε ηεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ11  Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία θαη εμνπιηζκό κε νξζό 

 ηξόπν. 
 
ΚΑ12   Λα ειέγρεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

 ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 
 ζπζηήκαηνο. 

 
ΚΑ13  Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 
ΚΑ14  Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ  
Όλνκα πειάηε θαη ζπζηήκαηνο 
Δλέξγεηεο ζπληήξεζεο 
Ππρλόηεηα ζπληήξεζεο 
πεύζπλνη ζπληήξεζεο 
Ξεξίνδνο ζπληήξεζεο 
Δηδηθέο νδεγίεο 

ΠΔ2  Καιή ιεηηνπξγία 
Απόδνζε 
Νζκέο 
Γόλεζε 
Θόξπβνο 

ΠΔ3  Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο 
Δμνπιηζκόο πιήξσζεο ςπθηηθώλ 
ξεπζηώλ 
Δμνπιηζκόο κεηξήζεσλ 
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο 
Πθάιεο θαη θηλεηά ηθξηώκαηα 

ΠΔ4  Οξζόο ηξόπνο 
Δπηινγή νξζνύ εξγαιείνπ 
Ούζκηζε θαη ιεηηνπξγία ζύκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Αζθαιήο ρξήζε 

ΠΔ5  Όξγαλα κέηξεζεο θαη 
ειέγρνπ ζπζηήκαηνο 
Θεξκόκεηξν 
Καλόκεηξν 
Ξνιύκεηξν 

ΠΔ6  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 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ18.3  Ξξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (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 ησλ ςπθηηθώλ θύθισλ θαη δηεξγαζηώλ 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα ςύμεο νηθηαθώλ ζπζθεπώλ θαη κηθξώλ 

 εγθαηαζηάζεσλ, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ρξήζεο εξγαιείσλ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ελδείμεσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ19 Δγθαηάζηαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ζσιήλσλ γεσζεξκίαο 
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ξξνγξακκαηηζκόο, πξνεηνηκαζία θαη εγθαηάζηαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ζσιήλσλ γεσζεξκίαο 
γηα ηε ζύλδεζε ηνπο κε ζπζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο όπσο κηα αληιία ζεξκόηεηαο ή έλα 
πδξόςπθην VRV.  Αλάγλσζε ζρεδίσλ θαη εγρεηξηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο, αλαγλώξηζε ηύπνπ ηεο 
θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο, επηινγή εμαξηεκάησλ θαη πιηθώλ.  Σξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ, επίβιεςε γεσηξήζεσλ, δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ησλ ζσιήλσλ, παξαγγειία πιηθνύ 
γεκίζκαηνο, θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ19.1  Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ, κεραλεκάησλ θαη ζσιήλσλ 
 
ΦΚ19.2 Ρνπνζέηεζε θαη πξνζηαζία ζσιήλσλ 
 
ΦΚ19.3   Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ19   Δγθαηάζηαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ζσιήλσλ γεσζεξκίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ19.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ, κεραλεκάησλ θαη ζσιήλσλ 

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

εγρεηξίδηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ2     Λα αλαγλσξίδεηο ηνλ ηύπν ηεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο 

 από ηηο αξρηηεθηνληθέο θαηόςεηο. 
 
ΚΑ3    Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ4    Λα επηιέγεηο ηα εμαξηήκαηα θαη πιηθά κε βάζε ηηο 

πξνδηαγξαθέο από ηα ζρέδηα ή ηα έληππα πξνζθνξάο. 
 
ΚΑ5    Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη εμνπιηζκό 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
 
ΚΑ6    Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ζεκαηνδνηείο ηα ζεκεία γεώηξεζεο. 
 
ΚΑ7    Λα ζπκκεηέρεηο θαη λα επηβιέπεηο ηηο γεσηξήζεηο. 
 
ΚΑ8    Λα κεξηκλάο γηα ηελ ζπιινγή θαη απόξξηςε ηεο ιάζπεο από 

ηε γεώηξεζε. 
 
ΚΑ9    Λα εθαξκόδεηο ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ησλ 

ζσιήλσλ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο εληόο ησλ νπώλ. 
 
ΚΑ10 Λα ππνινγίδεηο θαη λα παξαγγέιιεηο πιηθό γεκίζκαηνο ησλ 

γεσηξήζεσλ. 
 
ΚΑ11 Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρέδηα θαη εγρεηξίδηα 

Σσξνηαμηθά ζρέδηα 
Πρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Θαηάινγνο ζρεδίσλ 
Θαηάινγνο κεραλεκάησλ 
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηή 

 
ΠΔ2  Σύπνο θηηξηαθήο 
εγθαηάζηαζεο 

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

 
ΠΔ3  Δμαξηήκαηα θαη πιηθά  

Πσιελώζεηο 
Γσληέο ζύλδεζεο 
Βαξίδηα  
Φξεάηηα ζπιινγήο 
Γηαλνκείο 
Βαιβίδεο 

 
ΠΔ4  Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο 

Δξγαιεία θνπήο 
Δξγαιεία θόιιεζεο  
Δξγαιεία πδξαπιηθνύ  

 
ΠΔ5  Δπίβιεςε γεσηξήζεσλ 

Κέηξεζε βάζνπο νπώλ 
Απνζηνιή δείγκαηνο εδάθνπο ζε 
εξγαζηήξην γηα γεσινγηθό 
έιεγρν 

 
ΠΔ6  Γηαδηθαζία 
πξνεηνηκαζίαο ησλ ζσιήλσλ 

Μεηύιηγκα ζσιελώζεσλ 
Γέκηζκα κε λεξό 
Ρνπνζέηεζε βαξηδηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΦΚ19   Δγθαηάζηαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ζσιήλσλ γεσζεξκίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ19.1 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ, κεραλεκάησλ θαη ζσιήλσλ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Τιηθό γεκίζκαηνο 
γεσηξήζεσλ  

Ξεληνλίηεο 
Πθπξόδεκα κε πξόζκηθην 

 
ΠΔ8  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Ρνπνζέηεζε εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ19.1  Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ, κεραλεκάησλ θαη ζσιήλσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο αξρηηεθηνληθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο γεληθά γηα ηελ γεσζεξκία 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο γεληθά γηα ηηο ζσιελώζεηο γεσζεξκίαο 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο ηηο εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο ζσιήλσλ 
 
ΑΓ6    Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία γεώηξεζεο  
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 
ΑΓ8   Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά πεξί επίβιεςεο εξγαδνκέλσλ θαη αλάζεζεο εξγαζίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ19 Δγθαηάζηαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ζσιήλσλ γεσζεξκίαο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ19.2 Ρνπνζέηεζε θαη πξνζηαζία ζσιήλσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα γεκίδεηο ηηο ζσιήλεο κε λεξό θαη λα κεηξάο ηελ πίεζε. 
 
ΚΑ2  Λα βπζίδεηο ηηο ζσιήλεο ηνπ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο 

 γεσζεξκίαο εληόο ησλ γεσηξήζεσλ. 
 
ΚΑ3   Λα γεκίδεηο ηηο νπέο κε ην αλάινγν πιηθό γεκίζκαηνο. 
 
ΚΑ4   Λα θαιύπηεηο ηα ηκήκαηα ησλ ζσιήλσλ πνπ είλαη 

 εθηεζεηκέλα ζηνλ ήιην. 
 
ΚΑ5   Λα πξνζηαηεύεηο ηα εκθαλή ηκήκαηα ζσιήλσλ από ηε 

 δηαθίλεζε νρεκάησλ θαη πεδώλ. 
 
ΚΑ6   Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 
 πγείαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθό γεκίζκαηνο 

Ξεληνλίηεο 
Πθπξόδεκα κε πξόζκηθην 

 
ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Νξγάλσζε θαη επηαμία ρώξνπ 
Απνθνπή ρώξνπ εξγαζίαο 
Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
Ξξνζηαζία από ηνλ ειεθηξηζκό 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ19.2  Ρνπνζέηεζε θαη πξνζηαζία ζσιήλσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο αξρηηεθηνληθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο γεληθά γηα ηε γεσζεξκία 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά πεξί πδξαπιηθά 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο γεληθά γηα ηηο ζσιελώζεηο γεσζεξκίαο 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ19  Δγθαηάζηαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ζσιήλσλ γεσζεξκίαο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ19.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Λα κεηξάο ην βάζνο ηεο γεώηξεζεο θαη ην ζπλνιηθό 

 εγθαηεζηεκέλν κήθνο ζσιελώζεσλ. 
 
ΚΑ2   Λα θαηαγξάθεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζε έληππα. 
 
ΚΑ3   Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

 ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζπλαπνθαζίδεηε γηα ηηο 
 ελέξγεηεο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Έληππα 
Ζκεξνιόγην 
Δηδηθό έληππν επηρείξεζεο 
Έληππν ηνπ ζύκβνπινπ 
κεραληθνύ 
Έληππν ηνπ θαηαζθεπαζηή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ19.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα γεσζεξκηθά ζπζηήκαηα 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο θαη ζπκπιήξσζεο ηππνπνηεκέλσλ εληύπσλ 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ20 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 

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

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ20.1 Ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ρξήζε εθηππσηή 
 
ΦΚ20.2 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
 
ΦΚ20.3 Αλάγλσζε θαη εθηύπσζε αξρείσλ ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 
ΦΚ20 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ20.1 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 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 θιείλεηο εθαξκνγέο. 
 
ΚΑ6   Λα κπνξείο 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  ηνηρεία 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:  

 
ΦΚ20.1 Ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ρξήζε εθηππσηή 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (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 ηνλ ρεηξηζκό ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ησλ θύξησλ κεξώλ θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο έλα δεκνθηιέο ιεηηνπξγηθό πξόγξακκα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ20 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ20.2  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 θάθεινπ 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 
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ΙΙ. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ20.2 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (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:  

 
ΦΚ20 Σξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ20.3 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: 

 
ΦΚ20.3 Αλάγλσζε θαη εθηύπσζε αξρείσλ ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
AΓ1    Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ελόο ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ ειεθηξνληθήο κνξθήο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ21 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: 
 
ΦΚ21.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 
 
ΦΚ21.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο  
 
ΦΚ21.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ βάζεη πξνγξάκκαηνο θαη ηήξεζε εκεξνινγίνπ εξγαζηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ21 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ21.1 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 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 

 

 



181

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ21.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (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:  

 
ΦΚ21 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ21.2 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: 

 
ΦΚ21.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο εξγαζίαο 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:  

 
ΦΚ21 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ21.3 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: 

 
ΦΚ21.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ βάζεη πξνγξάκκαηνο θαη ηήξεζε εκεξνινγίνπ εξγαζηώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (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: 
 
ΦΚ22 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 
θίλδπλσλ 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, ραιθνθόιιεζε θαη 
ζύλδεζε ζσιήλσλ.  Ππλαξκνιόγεζε, ζηεξέσζε, έιεγρνο, ρξήζε θαη απνζπλαξκνιόγεζε 
ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ εξγαζίαο.  Δπηινγή, ζηεξέσζε, ρξήζε θαη έιεγρνο θνξεηώλ ζθάισλ.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ22.1   Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ 

 θαλνληζκώλ εξγνηαμίνπ 
 
ΦΚ22.2    Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 
 
ΦΚ22.3   Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ εξγαζίαο θαη  
  θνξεηώλ ζθαιώλ 
 
ΦΚ22.4    Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 

 πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ22   Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ22.1  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 νδεγίεο 
ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ζνπ θαη 
ζε αθνξνύλ.  

 
ΚΑ4  Λα αθνινπζείο ηε κέζνδν εξγαζίαο θαη λα εθαξκόδεηο ηα 

κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ρέδην 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ). 

 
ΚΑ5  Λα ρξεζηκνπνηείο ηα κέζα αηνκηθήο αζθάιεηαο πνπ 

πξνλνεί ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ6  Λα δηαηεξείο ην εξγνηάμην θαη ην ρώξν εξγαζίαο θαζαξό 

θαη ειεύζεξν από εκπόδηα.  
 
ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία θαη άιινλ εμνπιηζκό 

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

 
ΚΑ8 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα εθαξκόδεηο ηα ζήκαηα αζθάιεηαο 

ζην ρώξν εξγαζίαο.  
 
ΚΑ9 Λα ζπλεξγάδεζαη ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο 

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

 
ΚΑ10 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο θαζώο θαη ηνλ πξόεδξν θαη ηα κέιε 
ηεο. 

 
ΚΑ11 Λα θαηαλνείο ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο. 
 
 

 
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: 

 
ΦΚ22.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ 

θαλνληζκώλ εξγνηαμίνπ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (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 εξγαδόκελνπ γηα αζθάιεηα θαη πγεία 

 ζηελ εξγαζία 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο ζνπ 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο όζα πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ζε αθνξνύλ 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαζώο 

 θαη ηνλ πξόεδξν 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο όπσο είλαη ηα κέζα αηνκηθήο  

 πξνζηαζίαο, ηα ζήκαηα αζθάιεηαο, ε νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ε αζθαιήο ρξήζε ησλ  
 εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνύ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ22 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ22.2 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 ζρέδην δξάζεο ζε πεξίπησζε 

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

πεξηζηαηηθώλ. 
 
ΚΑ3 Λα εληνπίδεηο 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 εληνπίδεηο ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ηζρύνπλ 

ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ7 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ηα ππεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο 

πξώηεο βνήζεηεο θαη ηνπο πξώηνπο βνεζνύο 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 ςπθηηθνύ ξεπζηνύ 
Αζηνρία πξνζσξηλώλ ή 
κόληκσλ θαηαζθεπώλ ή 
ηκήκαηνο 
Αζηνρία ή δπζιεηηνπξγία 
εμνπιηζκνύ  

 
ΠΔ2  Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Ξπξνζβεζηήξεο 
Ξπξνζβεζηηθέο κάληθεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ22.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (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 πνηα είλαη ηα ππεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο, πνηνο είλαη ν πξώηνο 

βνεζόο 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 πνπ βξίζθεηαη ην θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ22 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ22.3 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 επηιεγείο ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό εξγαζίαο ζε
 ύςνο αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ην ύςνο.  

ΚΑ2 Λα ζπλαξκνινγείο θαη απνζπλαξκνινγείο ηθξηώκαηα θαη 
εμέδξεο εξγαζίαο αθινπζώληαο ηηο νδεγίεο 
ζπλαξκνιόγεζεο, ρξήζεο θαη απνζπλαξκνιόγεζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

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 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 έρεη γίλεη έιεγρνο ησλ ηθξησκάησλ θαη 
ησλ θνξεηώλ ζθαιώλ πξνηνύ ρξεζηκνπνηεζνύλ από ην 
αξκόδην πξόζσπν θαη έρνπλ εληνπηζηεί 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 κε ππάξρεη 
θίλδπλνο πηώζεο ηνπο ή ηξαπκαηηζκνύ ζνπ.    

ΚΑ11 Λα κεηαθηλείο πξνζεθηηθά ηα θηλεηά ηθξηώκαηα θαη 
εμέδξεο. 

ΚΑ12 Λα ρξεζηκνπνηείο κόλν ηα αζθαιή κέζα πξόζβαζεο θαη λα 
κπνξείο λα δηαθξίλεηο αλ έλα ηθξίσκα ζπλάδεη κε ηα 
αληίζηνηρα πξόηππα κε βάζε ηε ζήκαλζε ηνπ, ζηελ νπνία 
δειώλεηαη ην πξόηππν πνπ θαηαζθεπάζηεθε θαη ε 
θαηεγνξία ηνπ. 

 
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: 

 
ΦΚ22.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηώλ 

ζθαιώλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (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 θαζώο θαη ηα αξκόδηα πξόζσπα 
 
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 

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

ζθάιεο 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηα πξόηππα βάζεη λνκνζεζίαο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηα ηθξηώκαηα 
 
 

 



194

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ22 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ22.4  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 νπνίνο 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  
Δξγαζίεο ζε ύςνο  
Θνπή ζσιήλσλ 
Σαιθνθόιιεζε 
Αζεκνθόιιεζε 
Πύλδεζε πιαζηηθώλ ζσιήλσλ 
Πύλδεζε κεραλεκάησλ 
Γηαρείξηζε ςπθηηθνύ ξεπζηνύ 
 Φόξησζε πιηθώλ θαη εξγαιείσλ 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ εξγαζίαο   

ΠΔ2  Υώξνο εξγαζίαο 
Ραξάηζα 
πόγεην 
Ύςνο 
παίζξηνο 
Θιεηζηόο 

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

ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο 
Τπθηηθά ξεπζηά 
γξαέξην 
Νμπγόλν 
Γόκεο 
Θαζαξηζηηθά 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ22.4 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 

 πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (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: 
 
ΦΚ23 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Έιεγρνο ζπζηήκαηνο γηα αλαγλώξηζε δηαξξνήο κε νπηηθέο κεζόδνπο, δνθηκέο πίεζεο θαη κε ρξήζε 
εμνπιηζκνύ κέηξεζεο.  Σξήζε θηαιώλ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ, ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ αλάθηεζεο, 
ζπκπιήξσζε θαη γέκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ςπθηηθό ξεπζηό κε ηξόπν θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ.  
Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη απνκάθξπλζε απνβιήησλ από ην ρώξν εξγαζίαο, αλαθύθισζε πιηθώλ, 
ηνπνζέηεζε ηνπο ζηνπο ρώξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΦΚ23.1 Φηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ ρεηξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ 
 
ΦΚ23.2 Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΦΚ23 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ23.1 Φηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ ρεηξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1    Λα ρξεζηκνπνηείο ζπζθεπή εληνπηζκνύ δηαξξνώλ γηα 

 άκεζν εληνπηζκό πηζαλήο δηαξξνήο. 
  
ΚΑ2   Λα δηεμάγεηο δνθηκέο πίεζεο ώζηε λα ειεγρζεί ε αληνρή 

 θαη ζηεγαλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
ΚΑ3   Λα ρξεζηκνπνηείο εμνπιηζκό κέηξεζεο γηα έιεγρν ησλ 

 δηαξξνώλ θαη λα εξκελεύεηο ηηο παξακέηξνπο πνπ 
 κεηξήζεθαλ. 

 
ΚΑ4    Λα ειέγρεηο ην ζύζηεκα γηα δηαξξνέο κε ηε ρξήζε ηεο 

 έκκεζεο κεζόδνπ. 
 
ΚΑ5   Λα επηζεσξείο νπηηθά θαη κε αθή νιόθιεξν ην ζύζηεκα 

 γηα εληνπηζκό δηαξξνήο. 
 
ΚΑ6    Λα ζπλδέεηο θαη λα απνζπλδέεηο ηνπο κεηξεηέο ειέγρνπ 

 θαη ηηο γξακκέο θαηά ηξόπν ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη 
 εθπνκπέο. 

 
ΚΑ7    Λα εθθελώλεηο θαη γεκίδεηο ηε θηάιε ςπθηηθνύ ξεπζηνύ 

 ώζηε λα κε πξνθαιείηαη δηαξξνή ζην πεξηβάιινλ. 
 
ΚΑ8    Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ εμνπιηζκό αλάθηεζεο ηνπ ςπθηηθνύ 

 ξεπζηνύ θαη λα ζπλδέεηο θαη απνζπλδέεηο ηνλ εμνπιηζκό 
 θαηά ηξόπν ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη εθπνκπέο. 

 
ΚΑ9    Λα πξνζδηνξίδεηο ηελ θαηάζηαζε ηνπ ςπθηηθνύ 

 ξεπζηνύ πξηλ από ηελ πιήξσζε. 
 
ΚΑ10  Λα ζπκπιεξώλεηο ή λα γεκίδεηο ην ζύζηεκα κε ςπθηηθό 

 ξεπζηό ρσξίο απώιεηεο. 
 
ΚΑ11   Λα ρξεζηκνπνηείο δπγαξηά γηα ηε δύγηζε ηνπ ςπθηηθνύ 

 κέζνπ θαη λα θαηαγξάθεηο ηηο πνζόηεηεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο κέηξεζεο 

Καλόκεηξν 
Θεξκόκεηξν 
Ξνιύκεηξν 

 
ΠΔ2  Έκκεζε κέζνδνο 
Διέγρεηαη νπηηθά θαη κε ην ρέξη: 

Ξίεζε 
Θεξκνθξαζία 
Πηάζκε πγξώλ 
Ξνζόηεηα επαλαπιήξσζεο 

 
ΠΔ3  Καηάζηαζε ςπθηηθνύ 
ξεπζηνύ 

πόςπμε 
Θνξεζκόο 
πεξζέξκαλζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ23.1 Φηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ ρεηξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ 

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

 ξύπαλζε - κόιπλζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηελ απειεπζέξσζε βιαβεξώλ ξεπζηώλ ή πγξώλ 
 ζε εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο 

 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο ηα επηηξεπόκελα θαη ηα απαγνξεπκέλα ςπθηηθώλ κέζσλ 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ από κε νξζή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ από δηαξξνέο ςπθηηθώλ ξεπζηώλ 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηελ θαηάζηαζε ησλ ςπθηηθώλ κέζσλ 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ κεηξήζεσλ θαη ηνπο εληνπηζκνύο 
 δηαξξνώλ  
 

 



200

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΦΚ23 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΦΚ23.2   Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ 

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

 εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απόβιεηα 

Κπάδα 
Ξαιαηόο ςπθηηθόο εμνπιηζκόο 
θαη εμαξηήκαηα 
Κεηαιιηθέο ζσιήλεο 
Ξιαζηηθέο ζσιήλεο θαη 
εμαξηήκαηα  
Σαξηόθνπηα θαη ραξηνθηβώηηα 
Κεηαιιηθνί θαη πιαζηηθνί 
ηκάληεο  
Φηικ πνιπζίλεο 
Μύιηλεο παιέηεο θαη ηειάξα 

 
ΠΔ2  Αλαθπθιώζηκα πιηθά 

Ξιαζηηθά είδε  
Κέηαιια όπσο ζίδεξνο θαη 
ραιθόο 
Ξαιαηόο ςπθηηθόο εμνπιηζκόο 
θαη εμαξηήκαηα 
Σαξηόθνπηα θαη ραξηνθηβώηηα 
Κεηαιιηθνί θαη πιαζηηθνί 
ηκάληεο  
Φηικ πνιπζίλεο 
Μύιηλεο παιέηεο θαη ηειάξα 
 

ΠΔ3  εκεία/ρώξνη 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 
αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 

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

 
ΦΚ23.2   Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (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: ΓΛΧΑΡΙΟ 
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ΓΛΧΑΡΙΟ 
 
Νη αθόινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 
πξόηππν: 
 

Άκεζε θαη έκκεζε  
κέζνδνο κέηξεζεο 
δηαξξνήο 

Νη έιεγρνη δηαξξνήο πξέπεη λα δηελεξγνύληαη κε ηε ρξήζε άκεζσλ ή έκκεζσλ 
κεζόδσλ κέηξεζεο. Κε ηηο άκεζεο κεζόδνπο κέηξεζεο, ε δηαξξνή εληνπίδεηαη 
από ζπζθεπέο αλίρλεπζεο πνπ κπνξνύλ λα δηαπηζηώζνπλ εάλ ε πνζόηεηα 
πιήξσζεο κε θζνξηνύρα αέξηα ζεξκνθεπίνπ δηαθεύγεη από ην ζύζηεκα.   Νη 
έκκεζεο κέζνδνη κέηξεζεο βαζίδνληαη ζηελ αλώκαιε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ζηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθώλ παξακέηξσλ. Νη έκκεζεο κέζνδνη 
κέηξεζεο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε εμέιημε ηεο δηαξξνήο 
είλαη βξαδεία θαη όηαλ ν εμνπιηζκόο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε θαιά αεξηδόκελν 
ρώξν πνπ θαζηζηά δπζρεξή ηελ αλίρλεπζε ηεο δηαθπγήο θζνξηνύρσλ αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα.  Νη άκεζεο κέζνδνη κέηξεζεο είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηνλ επαθξηβή εληνπηζκό ηνπ ζεκείνπ δηαξξνήο.  Ρελ απόθαζε 
γηα ηελ επηινγή ηεο κεζόδνπ κέηξεζεο ιακβάλεη πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθό ην 
νπνίν έρεη ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε θαη πείξα γηα λα θαζνξίζεη ηελ θαιύηεξα 
ελδεδεηγκέλε. 

Αλαγλώξηζε 
θίλδπλνπ 

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

Αλάθηεζε αεξίνπ Ζ εξγαζία θαηά ηελ νπνία ζπιιέγνπκε από έλα ζύζηεκα ςπθηηθό ξεπζηό γηα 
λα κελ κνιύλνπκε ην πεξηβάιινλ. 

Αληιία ζεξκόηεηαο  

Κνλάδεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ γηα ηελ παξαγσγή ζέξκαλζεο θαη ςύμεο θαη νη 
νπνίεο θιηκαηίδνπλ ηνπηθά ηνλ εζσηεξηθό αέξα.  Δίλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηύπνο 
γηα ηνλ θιηκαηηζκό κηθξώλ ρώξσλ θαη είλαη γλσζηόο θαη ζαλ θιηκαηηζηηθά.  
Γηαρσξίδνληαη ζε: 1. Δληαίνπ ηύπνπ, δειαδή όια ηα εμαξηήκαηα βξίζθνληαη 
ζηελ ηδία κνλάδα. 2. Γηαηξνύκελνπ ηύπνπ δειαδή ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα 
ρσξίδνληαη ζε δπν κέξε, ηελ εμσηεξηθή κνλάδα θαη ηελ εζσηεξηθή κνλάδα, θαη 
νη δπν κνλάδεο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ζσιελώζεηο όπνπ θπθινθνξεί ην 
ςπθηηθό ξεπζηό. 3. Κηθξά απηόλνκα ζπζηήκαηα (multi) ζηα νπνία κηα 
εμσηεξηθή κνλάδα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε δπν έσο ηέζζεξεηο εζσηεξηθέο 
κνλάδεο. 

Απηόλνκεο κνλάδεο 
αλεκηζηήξα 
ζηνηρείνπ  
(Fan coil unit) 

Απνηεινύληαη από έλα ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ζσιήλσλ πνπ πεξηέρεη λεξό ή 
θάπνην ςπρηηθό ξεπζηό θαη έλα αλεκηζηήξα.  Ρν ξεπζηό θπθινθνξεί κέζα ζηνλ 
ελαιιάθηε, ελώ ν αλεκηζηήξαο αλαξξνθά ηνλ εζσηεξηθό αέξα, ν νπνίνο 
δηαπεξλώληαο ηελ επηθάλεηα ηνπ ελαιιάθηε ζεξκαίλεηαη ή ςύρεηαη αλάινγα. 

Αθύγξαλζε Ζ δηαδηθαζία αθαίξεζεο πδξαηκώλ από ηνλ αέξα.   

Γεσζεξκία 

Ν θινηόο ηεο γεο, απνξξνθά ζε κνξθή ζεξκόηεηαο έλα κεγάιν πνζό ελέξγεηαο 
από ηνλ ήιην, πνπ ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ζηα 
επηθαλεηαθά ζηξώκαηα.. Ζ γεσζεξκία δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα εθκεηαιιεπηνύκε 
ηελ ελέξγεηα ηνπ θινηνύ ηεο γεο θαη λα ηελ κεηαηξέςνπκε ζε έλα σθέιηκν 
ζεξκηθό ή ςπθηηθό θνξηίν. Ζ γεσζεξκία, απνηειεί κηα αλαλεώζηκε πεγή 
ελέξγεηαο, θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη νηθνλνκία ιόγσ ηεο 
ρακειήο θαηαλάισζεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ ιεηηνπξγία ελόο γεσζεξκηθνύ 
ζπζηήκαηνο ζηεξίδεηαη ζηελ αληαιιαγή ζεξκόηεηαο κεηαμύ εδάθνπο θαη 
θιηκαηηδόκελνπ ρώξνπ. Ρν ρεηκώλα δειαδή, απνξξνθά από ην έδαθνο, έλα 
πςειό γηα ηελ επνρή ζεξκηθό θνξηίν θαη ην απνδίδεη ζηελ εγθαηάζηαζε, ελώ 
ην θαινθαίξη κεηαθέξεη ην πςειό, ζε ζρέζε κε ηε γε, ζεξκηθό θνξηίν από ηνλ 
θιηκαηηδόκελν ρώξν πξνο ην έδαθνο, πνπ δύλαηαη λα ην απνξξνθήζεη, 
επηθέξνληαο ηελ ςύμε ηνπ ρώξνπ. 
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Γειηίν πνζνηήησλ Έγγξαθν ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ν ηύπνο θαη νη πνζόηεηεο γηα ηηο κνλάδεο, 
εμαξηήκαηα θαη πιηθά  κηαο εγθαηάζηαζεο.  

Γηαηξνύκελνπ 
ηύπνπ Split Unit 

Κνλάδεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ γηα ηελ παξαγσγή ζέξκαλζεο θαη ςύμεο γηα λα 
θιηκαηίδνπλ ηνπηθά ηνλ εζσηεξηθό αέξα θαη ησλ νπνίσλ ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα 
ρσξίδνληαη ζε δπν κέξε, ηελ εμσηεξηθή κνλάδα θαη ηελ εζσηεξηθή κνλάδα. Νη 
δπν κνλάδεο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ζσιελώζεηο όπνπ θπθινθνξεί ην 
ςπθηηθό ξεπζηό. 

Ηιεθηξηθή ζύλδεζε 

Ζ ζσζηή θαη αζθαιήο ζύλδεζε ησλ θαισδίσλ ησλ ειεθηξηθώλ ηκεκάησλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε ηνπο πίλαθεο παξνρήο.  Νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ειέγρνπ, 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο γίλνληαη από δαλεηνδνηεκέλν ζπληεξεηή 
ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη εμνπιηζκνύ.  

Ηκηθεληξηθό 
ζύζηεκα 

Πύζηεκα θιηκαηηζκνύ ην νπνίν απνηειείηαη από κηα εμσηεξηθή κνλάδα ζηελ 
νπνία ζπλδένληαη πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο εζσηεξηθώλ κνλάδσλ.  Ν αξηζκόο ησλ 
εζσηεξηθώλ κνλάδσλ ζπλήζσο δελ μεπεξλά ηηο πέληε. 

Κεληξηθό ζύζηεκα 

Κνλάδεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ γηα ηελ παξαγσγή ζέξκαλζεο θαη ςύμεο ζε 
κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαη δηαζέηνπλ έλα θεληξηθό ζύζηεκα παξαγσγήο θαη 
δηαλνκήο θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ από ςύθηε θαη ιέβεηα ή κεγάιε κνλάδα 
αληιίαο ζεξκόηεηαο.  Πηε κνλάδα παξαγσγήο ζπλδένληαη όιεο νη εζσηεξηθέο 
κνλάδεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ελόο θηηξίνπ.  Ν αξηζκόο ησλ 
εζσηεξηθώλ κνλάδσλ κπνξεί θαη λα μεπεξάζεη ηηο 100. 

Κεληξηθή 
θιηκαηηζηηθή 
κνλάδα 

Ππζθεπή πνπ απνηειείηαη από δηάθνξα εμαξηήκαηα θαη είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε 
θεληξηθή ζέζε, ώζηε κε ηε βνήζεηα αεξαγσγώλ θαη αλεκηζηήξσλ λα 
θπθινθνξεί ηνλ αέξα ζε θιεηζηνύο ρώξνπο. 

Κιεηζηό θύθισκα 
ζσιήλσλ 
γεσζεξκίαο 

Πσιελώζεηο νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο, ώζηε λα δεκηνπξγνύλ έλα 
θιεηζηό θύθισκα θαη πεξηέρνπλ ςπθηηθό ξεπζηό.  Ρα ζπζηήκαηα γεσζεξκίαο 
εθκεηαιιεύνληαη ηε ρακειή ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο ζε ζρεηηθά κηθξό βάζνο.  
Ρν ςπθηηθό ξεπζηό θπθινθνξεί εληόο ηνπ θπθιώκαηνο ζσιήλσλ εληόο ηνπ 
εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ, αθνύ ην έδαθνο 
παξνπζηάδεη ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία από ην πεξηβάιινλ. 

Μέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 

Θάζε εμνπιηζκόο ηνλ νπνίν πξέπεη λα θνξεί ή λα θξαηά θάζε πξόζσπν 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. 

Οξγαλσηηθή δνκή Ζ ηεξαξρία θαη νη αξκνδηόηεηεο πνπ απνξξένπλ από απηή. 

Όξηα αζθαινύο 
ιεηηνπξγίαο 

Νξηαθέο ηηκέο ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ ή κηαο ηδηόηεηαο όπσο ε ζεξκνθξαζία, ε 
πγξαζία ή ε πίεζε πνπ θαζνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο, ε λνκνζεζία γηα κηα 
ζπζθεπή, κεράλεκα ή ζύζηεκα. 

Πιήξσζε αεξίνπ Ζ εξγαζία θαηά ηελ νπνία θνξηίδνπκε ην ζύζηεκα κε ςπθηηθό ξεπζηό πξηλ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ. 

ύκβνια Ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη έλα κεράλεκα ή έλα ζύκβνιν πάλσ ζε 
έλα ζρέδην. 
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ύζηεκα θιηκαηηζ-
κνύ κεηαβιεηνύ 
όγθνπ ςπθηηθνύ 
κέζνπ Variable 
Refrigerant 
Volume (VRV) ή 
ζύζηεκα θιηκαηηζ-
κνύ κεηαβιεηήο 
ξνήο ςπθηηθνύ 
κέζνπ Variable 
Refrigerant Flow 
(VRF) 

Πύζηεκα θιηκαηηζκνύ ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από επειημία θαη είλαη ηδαληθό γηα 
ηελ θάιπςε πνιπδηαηξνύκελσλ ρώξσλ, κε ηε δπλαηόηεηα θεληξηθνύ ειέγρνπ. 
Ζ εμσηεξηθή κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδέεηαη κέζσ 
ελόο εληαίνπ ζπζηήκαηνο ςπθηηθώλ ζσιελώζεσλ κε κεγάιν αξηζκό 
εζσηεξηθώλ κνλάδσλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ. Κηα ειεθηξνληθή βαιβίδα 
πξνζαξκόδεη ζπλερώο ηνλ όγθν ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ ζηηο κεηαβνιέο ηνπ 
θνξηίνπ ησλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ. Ρν ζύζηεκα VRV ή VRF κε κία εμσηεξηθή 
κνλάδα επηηξέπεη ζε θάζε δώλε ή ρώξν λα θιηκαηίδεηαη αλεμάξηεηα 
θαηαλαιώλνληαο ελέξγεηα κόλν γηα εθείλνπο ηνπο ρώξνπο ησλ νπνίσλ νη 
εζσηεξηθέο κνλάδεο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. 

Φπθηηθό ξεπζηό 

Δίλαη ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ γηα  λα 
ιεηηνπξγήζνπλ.  Απηό θπθινθνξεί κέζα ζηνπο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, επηηπγράλνληαο έηζη ηε ζεξκηθή επηθνηλσλία ησλ εμαξηεκάησλ ηεο 
εγθαηάζηαζεο. 

Φπθηηθόο θύθινο 
Έλαο πιήξεο θύθινο πνπ θάλεη ην ςπθηηθό ξεπζηό κέρξη λα θζάζεη μαλά ζην 
ζεκείν εθθίλεζεο, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη από ηηο αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία θαη 
ζηελ πίεζε. 

 



210



211

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΧΝ 
        EΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 
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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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