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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. Οπζηαζηηθό ξόιν ζηελ 
πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο 
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόληωλ ζηελ Θύπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο 
πξνηεξαηόηεηεο ηνπ. Ο ζεκαληηθόο απηόο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο Θύπξνπ 
έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη πεξηιεθζεί ζην Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηελ 
Απαζρόιεζε θαη ην ρέδην Γξάζεο γηα ηε ηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβόλαο, θαζώο θαη ζην 
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Απαζρόιεζε, Αλζξώπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλωληθή 
πλνρή, 2007-2013».  
 
Ζ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ζηελ Θύπξν ππνβιήζεθε θαη 
εγθξίζεθε από ην Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Σακείν σο ζπγρξεκαηνδνηνύκελν Έξγν γηα ηελ 
Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013. Σν Δπξσπατθό Θνηλσληθό Σακείν 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 πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ. θνπόο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ε 
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κέζσ ηνπ Οξηζκνύ Πξόηππσλ Δπαγγεικαηηθώλ 
Πξνζόλησλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλόηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηόκσλ λα 
απνδώζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο. Ζ εμέηαζε 
ζα γίλεηαη ζε Δμεηαζηηθά Θέληξα (Ηδξύκαηα Θαηάξηηζεο θαη Δπηρεηξήζεηο/Οξγαληζκνύο) ηα νπνία 
ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο.  
 
Πξόζζεηα, ηα Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνύλ  γηα 
πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζώο 
θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ, όπσο είλαη ην ύζηεκα Καζεηείαο, ηα Σαρύξξπζκα Πξνγξάκκαηα εμ 
Τπαξρήο Θαηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Σν ύζηεκα Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ 
αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθό Πιαίζην Πξνζόλησλ, ην νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην 
Δπξσπατθό Πιαίζην Πξνζόλησλ θαη αλακέλεηαη λα έρεη επηπηώζεηο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ 
θηλεηηθόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
Ζ ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε νρεκάησλ έρεη απνθηήζεη πνιύ κεγάιε ζεκαζία ιόγσ ηεο 
ζεκαληηθήο αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ θαη ηεο ρξήζεο νρεκάησλ θαη ησλ απμεκέλσλ  απαηηήζεσλ γηα 
αζθάιεηα ησλ αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε 
νρεκάησλ ζπλδέεηαη θαη εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηηο αιιαγέο θαη απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγίαο.  Έηζη, 
δηαρξνληθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθώλ εθαξκνγώλ θαη ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ θίλεζεο ζην 
όρεκα, ην πεξηερόκελν ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ηερληηώλ νρεκάησλ έρεη δηαθνξνπνηεζεί, ελώ 
παξάιιεια έρνπλ δεκηνπξγεζεί  λέεο εηδηθόηεηεο θαη θάπνηεο άιιεο ηείλνπλ λα θαηαξγεζνύλ. 
ύκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2010, ην ζύλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηηο δηάθνξεο 
εηδηθόηεηεο ησλ Σερληηώλ Ορεκάησλ ππνινγίδνληαη ζε 6000 πεξίπνπ. 
 
Ζ ΑλΑΓ κε ηελ εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ 
αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ζπλεπώο ζηε βειηίσζε 
ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηδηόξζσζεο Απηνθηλήησλ. 
 
ηελ έθδνζε απηή αλαπηύζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Πεδίν πνπ αθνξά ηε «Μεραληθή 
Μνηνπνδειάηωλ/Μνηνζηθιεηώλ» (επίπεδν 2). 
 
Αξρηθά, θαίλεηαη ν πλνπηηθόο Πίλαθαο ησλ Σνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πεδίνπ θαη ζηε 
ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πεδίνπ, δειαδή ε πεξηγξαθή ηνπ Πξόηππνπ, 
νη Σνκείο Δξγαζίαο, νη επηκέξνπο Δξγαζίεο θαη νη Κέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο. Αθνινύζσο, γίλεηαη 
αλάιπζε ησλ Tνκέσλ Eξγαζίαο όπνπ θαηαγξάθνληαη ηα Θξηηήξηα Απόδνζεο, ηα Πεδία Δθαξκνγήο 
θαη νη Απαξαίηεηεο Γλώζεηο. ην ηέινο ηεο έθδνζεο, ελζσκαηώλνληαη σο Παξαξηήκαηα ην 
γισζζάξην γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηώλ ηνπ Πξόηππνπ  θαη  ε πεξηγξαθή ησλ πέληε επηπέδσλ 
ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ. 
 
Ο Οξηζκόο  ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πεδίνπ έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ αλαδόρνπ θαη 
ζπγγξαθέα θαη κε ηελ εκπινθή ησλ Θνηλσληθώλ Δηαίξσλ, ηε ζπκκεηνρή αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ, 
Οξγαληζκώλ, Δπαγγεικαηηθώλ πλδέζκσλ θαη άιισλ εκπεηξνγλσκόλσλ, ζην πιαίζην εξγαζηώλ 
ηνκεαθήο Σερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη, γηα ην 
ζθνπό απηό, από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΑλΑΓ.  
 
Σα Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνύληαη, αλ θαη όηαλ θξηζεί ζθόπηκν, 
κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηεο αξκόδηαο ηνκεαθήο Σερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθώλ 
Πξνζόλησλ. 
 
Ζ ηειηθή έγθξηζε ησλ Πξόηππσλ Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ γίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκόδηα Αξρή. 
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2. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ  
 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΛ. 
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3.  ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

3.1. Μεραληθή Μνηνπνδειάηωλ/Μνηνζηθιεηώλ - Δπίπεδν 2 

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο  

Η Μεραληθή Μνηνπνδειάηωλ/Μνηνζηθιεηώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηξηθύθισλ θαη ηεηξάθπθισλ) 
δηαιακβάλεη έιεγρν, εληνπηζκό πξνβιεκάησλ, αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ, επηδηόξζσζε θαη 
ζπληήξεζε κεραλήο, ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο θίλεζεο,  πέδεζεο, αλάξηεζεο, 
δηεύζπλζεο θαη ηνπ ειεθηξηθνύ/ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο.  Δπίζεο δηαιακβάλεη έιεγρν γηα 
εληνπηζκό πξνβιεκάησλ ζην πιαίζην θαη ηνπο ηξνρνύο.  Δπηπιένλ απαηηνύληαη γλώζεηο θαη 
δεμηόηεηεο ζηελ αλαγλώξηζε θαηεγνξηώλ/ηύπσλ, θύξησλ κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ 
κνηνπνδειάησλ/κνηνζηθιεηώλ.  Πξόζζεηα απαηηνύληαη θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 
ζπλεξγείν, θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη εθαξκνγή κέηξσλ γηα αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ 
εξγαζία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζηώλ  

Τπνρξεωηηθνί Σνκείο  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙ. 

ΚΚΚ1 

Αλαγλώξηζε ησλ 
ηύπσλ θαη θαηεγνξηώλ 
θαη ησλ θύξησλ κεξώλ 
θαη ζπζηεκάησλ ησλ 
κνηνπνδειάησλ/ 
κνηνζηθιεηώλ 

ΚΚΚ1.1 Αλαγλώξηζε ησλ ηύπσλ θαη θαηεγνξηώλ 12 

ΚΚΚ1.2 
Αλαγλώξηζε ησλ θύξησλ κεξώλ θαη 
ζπζηεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ηνπ πιαηζίνπ 

14 

ΚΚΚ2 

Έιεγρνο, δηάγλσζε, 
ζπληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ηεο 
κεραλήο θαη ησλ 
ζπζηεκάησλ 
παξαγσγήο θαη 
κεηάδνζεο θίλεζεο 
κνηνπνδειάησλ/ 
κνηνζηθιεηώλ 

ΚΚΚ2.1 
Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ηεο κεραλήο θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θίλεζεο 

18 

ΚΚΚ2.2 
Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 
θίλεζεο 

20 

ΚΚΚ3 

Έιεγρνο, δηάγλσζε, 
ζπληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

ΚΚΚ3.1 
Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ηνπ κεραληθνύ θαη 
πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

24 

ΚΚΚ3.2 
Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά 
ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ πέδεζεο 

26 

ΚΚΚ4 

Έιεγρνο, δηάγλσζε, 
ζπληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο 
αλάξηεζεο  

ΚΚΚ4.1 
Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ηνπ κεραληθνύ θαη 
πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο   

30 

ΚΚΚ4.2 
Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε 
επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά 
ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο  

32 



6

ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΚΚΚ5 

Έιεγρνο, δηάγλσζε, 
ζπληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο 
δηεύζπλζεο  

ΚΚΚ5.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο 36 

ΚΚΚ6 

Έιεγρνο, δηάγλσζε, 
ζπληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ηνπ  
ειεθηξηθνύ θαη 
ειεθηξνληθνύ 
ζπζηήκαηνο  

ΚΚΚ6.1 

Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε  ηνπ πίλαθα νξγάλσλ, ηνπ 
θηβσηίνπ αζθαιεηώλ, ηεο γελλήηξηαο, ηνπ 
ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ θαη ηνπ 
ζπζζσξεπηή 

40 

ΚΚΚ6.2 

Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθθίλεζεο 
θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο θαη 
αλάθιεμεο 

42 

ΚΚΚ6.3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ηνπ αθηλεηνπνηεηή κεραλήο 44 

ΚΚΚ7 Έιεγρνο ηξνρώλ  ΚΚΚ7.1 Έιεγρνο ηξνρώλ 48 

ΚΚΚ8 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο 
ΚΚΚ8.1 Ιήςε πιεξνθνξηώλ από ηνλ πειάηε 52 

ΚΚΚ8.2 Παξνρή  ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθνξηώλ 
ζηνλ πειάηε 54 

ΚΚΚ9 ρέζεηο εξγαζίαο ζην 
ζπλεξγείν 

ΚΚΚ9.1 Οξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε 
ζπλαδέιθνπο 

58 

ΚΚΚ9.2 
Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο 
ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιώλ 
εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ 

60 

ΚΚΚ10 Αζθάιεηα θαη πγεία 
ζηελ εξγαζία  

ΚΚΚ10.1 

Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ ζην ρώξν 
εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη 
εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη 
πξόιεςεο 

64 

ΚΚΚ10.2 
Σήξεζε θαλόλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζηελ εξγαζία, λνκνζεζία θαη εζσηεξηθώλ 
θαλνληζκώλ  

66 

ΚΚΚ10.3 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ 
θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ 68 

ΚΚΚ11 Πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο

ΚΚΚ11.1 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηηο 
εξγαζίεο ζε ζπλεξγείν 72 

ΚΚΚ11.2 Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθώλ/ 
πξντόλησλ 74 
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3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 
 

H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο «Κεραληθή Κνηνπνδειάησλ/Κνηνζηθιεηώλ» δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ 
πην θάησ κεζόδσλ: 

 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο θάησ από πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

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

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

 Γξαπηή εμέηαζε. 
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9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ1 Αλαγλώξηζε ησλ ηύπσλ θαη θαηεγνξηώλ θαη ησλ θύξησλ κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ ησλ 
κνηνπνδειάησλ θαη κνηνζηθιεηώλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Αλαγλώξηζε ησλ ηύπσλ, ησλ θαηεγνξηώλ, ησλ θύξησλ κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ θηλεηήξα, ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζπκπιέθηε, ηνπ θηβώηηνπ ηαρπηήησλ, ηεο ηειηθήο κνλάδαο κεηάδνζεο θίλεζεο, ηεο 
αλάξηεζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, ησλ ζπζηεκάησλ πέδεζεο, ηνπ πιαηζίνπ, ησλ ειεθηξηθώλ 
ζπζηεκάησλ πιαηζίνπ, ησλ ηξνρώλ, ησλ ζπζηεκάησλ εθθίλεζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο κπαηαξηώλ, 
ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνύ θαη ηνπ βνεζεηηθνύ εμνπιηζκνύ.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΜΜΜ1.1 Αλαγλώξηζε ησλ ηύπσλ θαη θαηεγνξηώλ. 
 
ΜΜΜ1.2 Αλαγλώξηζε ησλ θύξησλ κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

πιαηζίνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΜΜ1 Αλαγλώξηζε ησλ ηύπσλ θαη θαηεγνξηώλ θαη ησλ θύξησλ κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ ησλ 
κνηνπνδειάησλ θαη κνηνζηθιεηώλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ1.1 Αλαγλώξηζε ησλ ηύπσλ θαη θαηεγνξηώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο θαηεγνξίεο (L1e κέρξη L7e) γηα ηα  

κνηνπνδήιαηα θαη κνηνζηθιέηεο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηύπνπο γηα ηα κνηνπνδήιαηα θαη 

κνηνζηθιέηεο. 
 
ΚΑ3 Λα θαηαλνείο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Πεξί 

Έγθξηζεο Σύπνπ Ορεκάησλ Λόκν θαη Θαλνληζκνύο. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καηεγνξίεο 
 Κνηνπνδήιαηα  
 Κνηνζηθιέηεο  
 Σξίθπθια  
 Σεηξάθπθια  
 
ΠΔ2  Σύπνη 
 Γξόκνπ (street) 
 Αγσληζηηθέο (Super- sport)  
 Κεγάινπ ηνπξηζκνύ (Grand 

Touring)  
 Γπκλέο (Naked) 
 Γηπιήο-ρξήζεσο  (On/Off)  
 Δληνύξν (Enduro) 
 Θάζηνκ (Custom) 
 θνύηεξ (scooter) 
 
ΠΔ3  Πιεξνθνξίεο  
Οη Πεξί Έγθξηζεο Σύπνπ Ορεκάησλ 
(θαηεγνξίαο L1e κέρξη L7e), ησλ 
θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ, 
ζπζηεκάησλ θαη ρσξηζηώλ ηερληθώλ 
κνλάδσλ ηνπο θαλνληζκνί ηνπ 2005. 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ1.1 Αλαγλώξηζε ησλ ηύπσλ θαη θαηεγνξηώλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Πνηεο είλαη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο κνηνπνδειάησλ/κνηνζηθιεηώλ;  

ΑΓ2 Πνηνη είλαη νη δηάθνξνη ηύπνη κνηνπνδειάησλ/κνηνζηθιεηώλ; 

ΑΓ3 Πνηα είλαη ε δηαθνξά ησλ ηύπσλ θαη  θαηεγνξηώλ κεηαμύ ηνπο;  
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα μερσξίδεηο ηα θύξηα κέξε θαη ζπζηήκαηα ησλ 

κνηνπνδειάησλ/κνηνζηθιεηώλ.  
 
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο θαη λα ρξεζηκνπνηείο πιεξνθνξίεο  από ηα 

ηερληθά εγρεηξίδηα ησλ θαηαζθεπαζηώλ. 
 

 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Κύξηα κέξε  
 Κεραληθά 
 Πιαίζην  
 Τδξαπιηθά 
 Ζιεθηξηθά/ειεθηξνληθά 
 Πλεπκνδπλακηθα 

 
ΠΔ2  πζηήκαηα   
 Θηλεηήξα  
 Ιίπαλζεο 
 Φπθηηθό 
 Σξνθνδνζίαο θαπζίκνπ   
 Δμάηκηζεο  
 Αλάθιεμεο 
 Κεηάδνζεο θίλεζεο   
 πκπιέθηε 
 Κεραληθό/απηόκαην θηβώηην 

ηαρπηήησλ 
 Αλάξηεζεο 
 Γηεύζπλζεο 
 Πέδεζεο 
 Ζιεθηξηθό θαη ειεθηξνληθό 
 Σξνρώλ  

I. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΜΜ1 Αλαγλώξηζε ησλ ηύπσλ θαη θαηεγνξηώλ θαη ησλ θύξησλ κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ 
ησλ κνηνπνδειάησλ θαη κνηνζηθιεηώλ 

 

II. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ1.2 Αλαγλώξηζε ησλ θύξησλ κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ   
πιαηζίνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ1.2 Αλαγλώξηζε ησλ θύξησλ κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Πνηα είλαη ηα θύξηα κέξε ησλ κνηνπνδειάησλ/κνηνζηθιεηώλ; 

ΑΓ2 Πνηα είλαη ηα ζπζηήκαηα ησλ κνηνπνδειάησλ/κνηνζηθιεηώλ; 

ΑΓ3 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο ιίπαλζεο;  

ΑΓ4 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο; 

ΑΓ5 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο;  

ΑΓ6 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο; 

ΑΓ7 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο; 

ΑΓ8 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο; 

ΑΓ9 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηεο κεραλήο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο κνηνπνδειάησλ/κνηνζηθιεηώλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Ο ηνκέαο πεξηιακβάλεη έιεγρν, εληνπηζκό πξνβιεκάησλ, αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ, επηδηόξζσζε 
θαη ζπληήξεζε, κε ηε ρξήζε εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ, ηεο κεραλήο θαη ησλ 
ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο θίλεζεο κνηνπνδειάησλ/κνηνζηθιεηώλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΜΜΜ2.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηεο κεραλήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο θίλεζεο. 
 
ΜΜΜ2.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηεο κεραλήο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο ηεο  θίλεζεο κνηνπνδειάησλ/κνηνζηθιεηώλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ2.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηεο κεραλήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 
παξαγσγήο θίλεζεο 

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

εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη βάζεη ησλ νδεγηώλ ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ.  

 
ΚΑ2 Λα δηελεξγείο ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο 

γηα εληνπηζκό πξνβιεκάησλ ή αλάγθεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ3 Λα εξγάδεζαη κε ηξόπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ 

θίλδπλν ηεο:  
• δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο   
• δεκηάο ζε άιια εμαξηήκαηα θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο  
• επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο  
 

KA4 Λα ρξεζηκνπνηείο δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο δνθηκώλ νη 
νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη.  

 
ΚΑ5 Λα απνθαζίδεηο εάλ κνλάδεο θαη εμαξηήκαηα, ρξήδνπλ 

επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ6 Λα δηελεξγείο όιεο ηηο απαηηνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

ζπληήξεζεο, δηόξζσζεο, ξύζκηζεο θαη αληηθαηάζηαζεο 
ησλ ζπζηεκάηωλ κεραλήο/παξαγωγήο θίλεζεο 
αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιειεο κεζόδνπο δνθηκώλ γηα 

λα ππνινγίδεηο ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ 
ζπζηήκαηνο κε αθξίβεηα.  

 
ΚΑ8 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ 

πξνβιήκαηα πνπ παξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο ζνπ.  

 
ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζην ππεύζπλν πξόζσπν. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο  
 Δξγαιεία ρεξηνύ 
 Δηδηθά εξγαιεία (special tools) 
 Γεληθόο εμνπιηζκόο εξγαζηήξηνπ 
 Γηαγλσζηηθόο εμνπιηζκόο    
 
ΠΔ2  Μέζνδνη δνθηκώλ  
 Οπηηθή 
 Αθνπζηηθή 
 Ιεηηνπξγηθή  
 
ΠΔ3  πζηήκαηα κεραλήο/ 
παξαγωγήο θίλεζεο   
 Γίρξνλνο θηλεηήξαο  
 Σεηξάρξνλνο θηλεηήξαο   
 ύζηεκα ιίπαλζεο 
 Φπθηηθό ζύζηεκα 
 ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ   
 ύζηεκα εμάηκηζεο  
 ύζηεκα αλάθιεμεο 
 ύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο.   
 ύζηεκα ζπκπιέθηε 
 Κεραληθό/απηόκαην θηβώηην 

ηαρπηήησλ 
 

ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο  
 Ιάδηα 
 Τγξό θξέλσλ 
 Τγξά κπαηαξίαο   
     



19

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ2.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηεο κεραλήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 
παξαγσγήο θίλεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Πνηα είλαη ηα είδε κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο; 
ΑΓ2 Πνηεο είλαη νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο ηεηξάρξνλεο βελδηλνκεραλήο; 
ΑΓ3 Πνηεο είλαη νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο δίρξνλεο βελδηλνκεραλήο; 
ΑΓ4 Πνηα είλαη ηα θύξηα κέξε ηεο ηεηξάρξνλεο θαη δίρξνλεο βελδηλνκεραλήο; 
ΑΓ5 Πνηα είλαη ηα ζπζηήκαηα ησλ κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο; 
ΑΓ6 Πνηα εμαξηήκαηα απνηεινύλ ηα ζπζηήκαηα ησλ κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο; 
ΑΓ7 Πνηεο είλαη νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ζηα ζπζηήκαηα ησλ κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο; 
ΑΓ8 Πώο μέξεηο πσο ηα κέξε  ησλ κεραλώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπιέθηε, θαη θηβώηην ηαρπηήησλ, 

πνπ ξπζκηζηήθαλ, δηνξζώζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή; 

ΑΓ9 Πώο εληνπίδεηο ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξήζαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έιεγρνπ; 
ΑΓ10 Πνηεο είλαη νη θαηάιιειεο κέζνδνη δνθηκήο γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ απόδνζε ηνπ 

επηζθεπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο; 
ΑΓ11 Πνηεο είλαη νη δπλαηόηεηεο ρξεζηκνπνίεζεο πεγώλ πιεξνθόξεζεο πνπ ηζρύνπλ γηα 

δηάγλσζε πξνβιεκάησλ; 
ΑΓ12 Πνηνη είλαη νη κέζνδνη  απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο;  
ΑΓ13 Πνηνη είλαη νη ηξόπνη  ιεηηνπξγίαο  θαη απόδνζεο  ησλ ζπζηεκάησλ κεραλήο, ζπκπιέθηε, 

κεραληθνύ/απηόκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζε απηά εμαξηήκαηα;  
ΑΓ14 Πώο πξνεηνηκάδεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηνλ εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

ζπζηήκαηνο; 
ΑΓ15 Πώο ειέγρεηο θαη αμηνινγείο  ηηο επηδόζεηο ηεο κεραλήο, ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπιέθηε, 

θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο, βάζεη ησλ ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ 
νρήκαηνο; 

ΑΓ16 Πνηεο είλαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ ηύπν ησλ εμαξηεκάησλ πνπ πξέπεη   
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ; 

ΑΓ17 Πώο κεηώλεηαη ν θίλδπλνο ηεο  
 δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο; 
 επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο;  

ΑΓ18 Πώο κεηξάο δηάθελα, πηέζεηο, εληάζεηο, επίπεδα πγξώλ ησλ κεραλώλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζπκπιέθηε, κεραληθνύ ή απηόκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ; 

ΑΓ19 Πώο επηιέγεηο ηα θαηάιιεια πιηθά ζθξάγηζεο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

MMM2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηεο κεραλήο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο κνηνπνδειάησλ/κνηνζηθιεηώλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ2.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 

ΚΑ1 Λα επηιέγεηο, λα πξνεηνηκάδεηο, λα ειέγρεηο ηνλ εμνπιηζκό 
πνπ απαηηείηαη βάζεη ησλ νδεγηώλ ησλ θαηαζθεπαζηώλ γηα 
ηε δνπιεηά πνπ ζα θάλεηο.  

 
ΚΑ2 Λα δηελεξγείο ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο γηα 

εληνπηζκό πξνβιεκάησλ ή αλάγθεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ3 Λα εξγάδεζαη κε ηξόπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν:  

• δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο   
• δεκηάο ζε άιια εμαξηήκαηα θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο 
• επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο 
 

KA4 Λα ρξεζηκνπνηείο δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο δνθηκώλ νη 
νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη.  

 
ΚΑ5 Λα απνθαζίδεηο εάλ κνλάδεο θαη εμαξηήκαηα, ρξήδνπλ 

επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ6 Λα δηελεξγείο όιεο ηηο απαηηνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

ζπληήξεζεο, δηόξζσζεο, ξύζκηζεο θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο αθνινπζώληαο ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιειεο κεζόδνπο δνθηκώλ γηα λα 

ππνινγίδεηο ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο 
κε αθξίβεηα.  

 
ΚΑ8 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

πνπ παξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ.  
 
ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο εξγαζίαο ζην ππεύζπλν πξόζσπν. Θαηαγξάςηε θαη 
αλαθέξεηε ηπρόλ πξόζζεηα ζθάικαηα παξαηεξήζεηε θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζαο ακέζσο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο  
 Δξγαιεία ρεξηνύ 
 Δηδηθά εξγαιεία (special tools) 
 Γεληθόο εμνπιηζκόο εξγαζηήξηνπ  
 Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηώλ θαη 

πεγέο ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ 
 
ΠΔ2  Μέζνδνη δνθηκώλ 
 Οπηηθή 
 Αθνπζηηθή 
 Ιεηηνπξγηθή 
 
ΠΔ3  πζηήκαηα   
 Κνλάδα κεηάδνζεο  
 Θίλεζεο θαδέλαο 
 Ηκάληα  
 Άμνλα 
 
ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο  
 Ιάδηα 
 Τγξό θξέλσλ 
 Τγξό κπαηαξίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ2.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)  
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο; 
ΑΓ2 Πνηα είλαη ηα δηαθνξεηηθά είδε ζπκπιέθηε θαη πνηεο είλαη νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο;   
ΑΓ3 Πνηα εμαξηήκαηα απνηεινύλ ην ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο; 
ΑΓ4 Πνηα είλαη ηα είδε θηβσηίσλ ηαρπηήησλ; 
ΑΓ5 Πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο αθαίξεζεο, αληηθαηάζηαζεο, ξύζκηζεο θαη δηόξζσζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θίλεζεο  βάζεη ησλ νδεγηώλ ησλ θαηαζθεπαζηώλ; 
ΑΓ6 Πνηεο είλαη νη θαηάιιειεο κέζνδνη  δνθηκήο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ επηζθεπαζκέλνπ 

ζπζηήκαηνο; 
ΑΓ7 Πνηα είλαη ε ζσζηή πεγή ηερληθήο πιεξνθόξεζεο; 
ΑΓ8 Πώο ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα ηεο ηειηθήο κνλάδαο κεηάδνζεο θίλεζεο θαη ηα 

εμαξηήκαηα  ηνπ; 
ΑΓ9 Πώο ειέγρεηο θαη πσο ρξεζηκνπνηείο ηνλ εμνπιηζκό  πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επηδηόξζσζε, δηάγλσζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ηειηθήο κνλάδαο κεηάδνζεο θίλεζεο 
θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηεο; 

ΑΓ10 Πώο αληηθαζηζηάο ηα εμαξηήκαηα ηεο ηειηθήο κνλάδαο κεηάδνζεο θίλεζεο; 
ΑΓ11 Πώο ειέγρεηο θαη  αμηνινγείο ηηο επηδόζεηο ηεο ηειηθήο κνλάδαο κεηάδνζεο θίλεζεο 

θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηεο, βάζεη ησλ ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ νρήκαηνο;  
ΑΓ12 Πνηεο είλαη νη  πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ ηύπν ησλ εμαξηεκάησλ  πνπ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη; 
ΑΓ13 Πώο κεηώλεηαη ν θίλδπλνο ηεο  

 δεκηάο ζε ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο; 
 δεκηάο ζε εμαξηήκαηα  θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο; 
 επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο;   

ΑΓ14 Πώο κεηξάο δηάθελα, πηέζεηο, εληάζεηο θαη ηα επίπεδα πγξώλ ηεο ηειηθήο κνλάδαο 
κεηάδνζεο θίλεζεο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Ο ηνκέαο πεξηιακβάλεη έιεγρν, εληνπηζκό πξνβιεκάησλ, αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ, επηδηόξζσζε θαη 
ζπληήξεζε, κε ηε ρξήζε εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ, ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ζην 
κεραληθό/πδξαπιηθό θαη ειεθηξνληθό κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΜΜΜ3.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ κεραληθνύ θαη πδξαπιηθνύ 
ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

 
ΜΜΜ3.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ 

ζπζηεκάησλ πέδεζεο.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ3.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ κεραληθνύ θαη πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο 
πέδεζεο 

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

εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη βάζεη ησλ  νδεγηώλ ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ.  

 
ΚΑ2 Λα δηελεξγείο ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο γηα 

εληνπηζκό πξνβιεκάησλ ή αλάγθεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ3 Λα εξγάδεζαη κε ηξόπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν 

ηεο:  
•   δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο   
•   δεκηάο ζε άιια εμαξηήκαηα θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο  
•   επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο . 
 

KA4 Λα ρξεζηκνπνηείο δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο δνθηκώλ νη 
νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη.  

 
ΚΑ5 Λα απνθαζίδεηο εάλ κνλάδεο θαη εμαξηήκαηα, ρξήδνπλ 

επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ6 Λα δηελεξγείο όιεο ηηο απαηηνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

ζπληήξεζεο, δηόξζσζεο, ξύζκηζεο θαη αληηθαηάζηαζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιειεο κεζόδνπο δνθηκώλ γηα 

λα ππνινγίδεηο ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ 
ζπζηήκαηνο κε αθξίβεηα.  

 
ΚΑ8 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ 

πξνβιήκαηα πνπ παξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο ζνπ.  

 
ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζην ππεύζπλν πξόζσπν. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο  
 Δξγαιεία ρεξηνύ 
 Δηδηθά εξγαιεία (special tools) 
 Γεληθόο εμνπιηζκόο εξγαζηεξίνπ  
 Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηώλ θαη πεγέο 

ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ 
 
ΠΔ2  Μέζνδνη δνθηκώλ  
 Οπηηθή 
 Αθνπζηηθή 
 Ιεηηνπξγηθέο  
 
ΠΔ3  πζηήκαηα πέδεζεο   
 Τδξαπιηθό κέξνο  
 Κεραληθό κέξνο  
 
ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο  
 Ιάδηα 
 Τγξό θξέλσλ 
 Τγξό  κπαηαξίαο   
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ3.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ κεραληθνύ θαη πδξαπιηθνύ 
ζπζηήκαηνο πέδεζεο   

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο; 

ΑΓ2 Πνηα είλαη ηα θύξηα κέξε θαη είδε, ζπζηεκάησλ πέδεζεο; 

ΑΓ3 Πνηα είλαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο; 

ΑΓ4 Πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο  αθαίξεζεο, αληηθαηάζηαζεο, ξύζκηζεο θαη δηόξζσζεο βάζεη ησλ  

 νδεγηώλ θαηαζθεπαζηώλ 
 δηαδηθαζηώλ ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο  
 θαλνληζκώλ πγείαο θαη αζθάιεηαο 

ΑΓ5 Πώο εμαζθαιίδεηο, πσο ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο πνπ ξπζκίζηεθαλ, δηνξζώζεθαλ ή 
αληηθαηαζηάζεθαλ ζπκθσλνύλ κε ηηο εξγνζηαζηαθέο  πξνδηαγξαθέο;  

ΑΓ6 Πώο αμηνινγείο ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο; 

ΑΓ7 Πώο δηαζθαιίδεηο όηη ην επηζθεπαζκέλν κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο εξγάδεηαη βάζεη ησλ 
ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ; 

ΑΓ8 Πώο βξίζθεηο  ηηο ζσζηέο πεγέο ηερληθήο πιεξνθόξεζεο; 

ΑΓ9 Πώο ιεηηνπξγεί ην κεραληθό/πδξαπιηθό ζύζηεκα πέδεζεο θαη ηα ζπλαθή εμαξηήκαηα ηνπ; 

ΑΓ10 Πώο πξνεηνηκάδεηο, ειέγρεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηνλ εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
επηδηόξζσζε, δηάγλσζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραληθνύ/πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο 
πέδεζεο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ;  

ΑΓ11 Πώο αληηθαζηζηάο ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο; 

ΑΓ12 Πώο κπνξείο λα ειέγμεηο θαη λα αμηνινγήζεηο ηηο επηδόζεηο ηνπ κεραληθνύ/πδξαπιηθνύ  
ζπζηήκαηνο πέδεζεο; 

ΑΓ13 Πνηεο είλαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή; 

ΑΓ14 Πώο κεηώλεηαη ν θίλδπλνο ηεο: 
 δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο; 
 δεκηάο ζε άιια ζηνηρεία θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο; 
 επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο; 

ΑΓ15 Πώο δηεμάγεηο ηαθηηθνύο ειέγρνπο ξνπηίλαο θαη εθηηκήζεσλ βάζεη ησλ  πξνδηαγξαθώλ   ηνπ 
νρήκαηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό δεκηώλ, δηάβξσζεο, αλεπαξθνύο ζηάζκεο πγξώλ,  
δηαξξνώλ, θζνξάο, ησλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο θαη ηε γεληθή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε; 

ΑΓ16 Πώο ξπζκίδεηο δηάθελα, πηέζεηο, εληάζεηο θαη ηα επίπεδα πγξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:    

ΜΜΜ3.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ 
πέδεζεο 

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

πνπ απαηηείηαη βάζεη ησλ  νδεγηώλ ησλ θαηαζθεπαζηώλ.   
  
ΚΑ2 Λα δηελεξγείο ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο γηα 

εληνπηζκό πξνβιεκάησλ ή αλάγθεο ζπληήξεζεο. 

ΚΑ3 Λα εξγάδεζαη κε ηξόπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν 
ηεο:  
•   δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο   
•   δεκηάο ζε άιια εμαξηήκαηα θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο  
•   επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. 

KA4 Λα ρξεζηκνπνηείο δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο δνθηκώλ νη 
νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη.  

ΚΑ5 Λα απνθαζίδεηο εάλ κνλάδεο θαη εμαξηήκαηα, ρξήδνπλ 
επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο. 

ΚΑ6 Λα δηελεξγείο όιεο ηηο απαηηνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
ζπληήξεζεο, δηόξζσζεο, ξύζκηζεο θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ 
ζπζηεκάηωλ πέδεζεο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιειεο κεζόδνπο δνθηκώλ γηα λα 
ππνινγίδεηο ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο κε 
αθξίβεηα.  

ΚΑ8 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ πξνβιήκαηα 
πνπ παξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ.  

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε 
ηεο εξγαζίαο ζην ππεύζπλν πξόζσπν. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο  
 Δξγαιεία ρεξηνύ 
 Δηδηθά εξγαιεία (special tools) 
 Γεληθόο εμνπιηζκόο 

εξγαζηήξηνπ  
 Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηώλ θαη 

πεγέο ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ 
 Γηαγλσζηηθό  
 
ΠΔ2  Μέζνδνη δνθηκώλ  
 Οπηηθή 
 Αθνπζηηθή 
 Ιεηηνπξγηθή 
 
ΠΔ3  πζηήκαηα πέδεζεο  
 Ζιεθηξηθό/ειεθηξνληθό κέξνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο  
 Ζιεθηξνληθνί εγθέθαινη 
 Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε 
 Αηζζεηήξεο  (sensors) 
 Δλεξγνπνηεηέο (actuators) 

 
ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο  
 Ιάδηα 
 Τγξό θξέλσλ 
 Τγξό  κπαηαξίαο   
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ3.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε  ησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ 
ζπζηεκάησλ πέδεζεο

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ειεθηξνληθά ειεγρόκελνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο; 

ΑΓ2 Πνηα είλαη ηα θύξηα κέξε θαη είδε, ειεθηξνληθά ειεγρόκελνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο; 

ΑΓ3 Πνηα είλαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθά ειεγρόκελνπ ζπζηήκαηνο  πέδεζεο; 

ΑΓ4 Πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο αθαίξεζεο, αληηθαηάζηαζεο,  ξύζκηζεο θαη δηόξζσζεο βάζεη ησλ  
 νδεγηώλ ησλ  θαηαζθεπαζηώλ; 
 δηαδηθαζηώλ ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο;  
 θαλνληζκώλ πγείαο θαη αζθάιεηαο; 

ΑΓ5 Πώο εμαζθαιίδεηο πσο ηα ειεθηξνληθά  κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο πνπ ξπζκίζηεθαλ, 
δηνξζώζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ ζπκθσλνύλ κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ 
νρήκαηνο;  

ΑΓ6 Πώο αμηνινγείο  ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο; 

ΑΓ7 Πώο βξίζθεηο  ηηο ζσζηέο πεγέο ηερληθήο πιεξνθόξεζεο; 

ΑΓ8 Πώο ιεηηνπξγεί ην ειεθηξνληθά ειεγρόκελν ζύζηεκα πέδεζεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ; 

ΑΓ9 Πώο αθαηξείο θαη πώο αληηθαζηζηάο ηα εμαξηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθά ειεγρόκελνπ 
ζπζηήκαηνο πέδεζεο; 

ΑΓ10 Πώο κεηώλεηαη ν θίλδπλνο ηεο: 
 δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο; 
 δεκηάο ζε άιια ζηνηρεία θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο; 
 επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο;
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ4 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Ο ηνκέαο δηαιακβάλεη έιεγρν, εληνπηζκό πξνβιεκάησλ, αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ, 
επηδηόξζσζε θαη ζπληήξεζε, κε ηε ρξήζε εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ, ησλ 
ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο ζην κεραληθό/πδξαπιηθό θαη ζην ειεθηξνληθό κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΜΜΜ4.1 Έιεγρνο ,δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ κεραληθνύ θαη 
πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο. 

ΜΜΜ4.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά 
ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ4 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ4.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ κεραληθνύ θαη πδξαπιηθνύ 
ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο  

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

εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη βάζεη ησλ  νδεγηώλ ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ.    

ΚΑ2 Λα δηελεξγείο ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο 
γηα εληνπηζκό πξνβιεκάησλ ή αλάγθεο ζπληήξεζεο. 

ΚΑ3 Λα εξγάδεζαη κε ηξόπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ 
θίλδπλν ηεο:  
• δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο   
• δεκηάο ζε άιια εμαξηήκαηα θαη κνλάδεο ηνπ 

νρήκαηνο  
• επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. 

KA4 Λα ρξεζηκνπνηείο δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο δνθηκώλ νη 
νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη.  

ΚΑ5 Λα απνθαζίδεηο εάλ κνλάδεο θαη εμαξηήκαηα, ρξήδνπλ 
επηδηόξζσζε ή αληηθαηάζηαζε. 

ΚΑ6 Λα δηελεξγείο όιεο ηηο απαηηνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
ζπληήξεζεο, δηόξζσζεο, ξύζκηζεο θαη αληηθαηάζηαζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο αθνινπζώληαο ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή . 

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιειεο κεζόδνπο δνθηκώλ γηα 
λα ππνινγίδεηο ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ 
ζπζηήκαηνο κε αθξίβεηα.  

ΚΑ8 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ 
πξνβιήκαηα πνπ παξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο ζνπ.  

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ 
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζην ππεύζπλν πξόζσπν. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο  
 Δξγαιεία ρεξηνύ 
 Δηδηθά εξγαιεία (special tools) 
 Γεληθόο εμνπιηζκόο εξγαζηήξηνπ 
 Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηώλ θαη πεγέο 

ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ 
 
ΠΔ2  Μέζνδνη δνθηκώλ  
 Οπηηθή 
 Αθνπζηηθή 
 Ιεηηνπξγηθή  
 
ΠΔ3  ύζηεκα αλάξηεζεο  
 Τδξαπιηθό κέξνο  
 Κεραληθό κέξνο  
 
ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο 
 Ιάδηα 
 Τγξό θξέλσλ 
 Τγξό  κπαηαξίαο   
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I. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ4 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ4.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ κεραληθνύ θαη πδξαπιηθνύ 
ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο  αλάξηεζεο ; 

ΑΓ2 Πνηα είλαη ηα θύξηα κέξε ησλ ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο  

ΑΓ3 Πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο  αθαίξεζεο, αληηθαηάζηαζεο,  ξύζκηζεο θαη δηόξζσζεο  βάζεη ησλ  
 oδεγηώλ θαηαζθεπαζηώλ; 
 δηαδηθαζηώλ ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο;  
 θαλνληζκώλ πγείαο θαη αζθάιεηαο; 

ΑΓ4 Πώο εμαζθαιίδεηο πσο ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο πνπ ξπζκίζηεθαλ, δηνξζώζεθαλ 
ή αληηθαηαζηάζεθαλ ζπκθσλνύλ κε ηηο εξγνζηαζηαθέο  πξνδηαγξαθέο;  

ΑΓ5 Πώο αμηνινγείο  ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο; 

ΑΓ6 Πώο δηαζθαιίδεηο όηη ην επηζθεπαζκέλν κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο εξγάδεηαη βάζεη ησλ 
ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ ; 

ΑΓ7 Πώο βξίζθεηο  ηηο ζσζηέο πεγέο ηερληθήο πιεξνθόξεζεο ; 

ΑΓ8 Πώο ιεηηνπξγεί ην κεραληθό/πδξαπιηθό ζύζηεκα αλάξηεζεο  θαη ηα ζπλαθή εμαξηήκαηα 
ηνπ; 

ΑΓ9 Πώο πξνεηνηκάδεηο, ειέγρεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηνλ εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
επηδηόξζσζε, δηάγλσζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραληθνύ/πδξαπιηθνύ  ζπζηήκαηνο 
αλάξηεζεο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ;   

ΑΓ10 Πώο αληηθαζηζηάο ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο ; 

ΑΓ11 Πώο κπνξείο λα ειέγμεηο θαη λα αμηνινγήζεηο ηηο επηδόζεηο ηνπ κεραληθνύ/πδξαπιηθνύ  
ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο ;

ΑΓ12 Πώο κεηώλεηαη ν θίλδπλνο ηεο 
 δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο; 
 δεκηάο ζε άιια ζηνηρεία θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο; 
 επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο; 

ΑΓ13 Πώο δηεμάγεηο ηαθηηθνύο  ειέγρνπο  ξνπηίλαο θαη εθηηκήζεσλ βάζεη ησλ  πξνδηαγξαθώλ ηνπ 
νρήκαηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό δεκηώλ, δηάβξσζεο, αλεπαξθνύο ζηάζκεο πγξώλ,  
δηαξξνώλ, θζνξάο, πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο θαη ηε γεληθή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ; 

ΑΓ14 Πώο ξπζκίδεηο δηάθελα, πηέζεηο, εληάζεηο θαη ηα επίπεδα πγξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ4 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ4.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ 
ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο 

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

εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη βάζεη ησλ νδεγηώλ ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ.    

ΚΑ2 Λα δηελεξγείο ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο γηα 
εληνπηζκό πξνβιεκάησλ ή αλάγθεο ζπληήξεζεο. 

ΚΑ3 Λα εξγάδεζαη κε ηξόπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν 
ηεο 
• δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο   
• δεκηάο ζε άιια εμαξηήκαηα θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο  
• επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο 

KA4 Λα ρξεζηκνπνηείο δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο δνθηκώλ νη 
νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη.  

ΚΑ5 Λα απνθαζίδεηο εάλ κνλάδεο θαη εμαξηήκαηα, ρξήδνπλ 
επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο. 

ΚΑ6 Λα δηελεξγείο όιεο ηηο απαηηνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
ζπληήξεζεο, δηόξζσζεο, ξύζκηζεο θαη αληηθαηάζηαζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιειεο κεζόδνπο δνθηκώλ γηα λα 
ππνινγίδεηο ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο 
κε αθξίβεηα.  

ΚΑ8 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ 
πξνβιήκαηα πνπ παξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο ζνπ.  

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ 
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζην ππεύζπλν πξόζσπν. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο  
 Δξγαιεία ρεξηνύ 
 Δηδηθά εξγαιεία (special tools) 
 Γεληθόο εμνπιηζκόο εξγαζηήξηνπ  
 Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηώλ θαη 

πεγέο ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ 
 Πνιύκεηξν  
 Γηαγλσζηηθό 
 
ΠΔ2  Μέζνδνη δνθηκώλ  
 Οπηηθή 
 Αθνπζηηθή 
 Ιεηηνπξγηθή  

 
ΠΔ3  πζηήκαηα αλάξηεζεο  
 Ζιεθηξνληθά κέξε ηνπ   

ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο 
 Ζιεθηξνληθνί εγθέθαινη 
 Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε  
 Αηζζεηήξεο  (sensors) 
 Δλεξγνπνηεηέο (actuators) 
 
ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο  
 Ιάδηα 
 Τγξό θξέλσλ 
 Τγξό κπαηαξίαο   
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ4.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ 
ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ειεθηξνληθά ειεγρόκελνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο; 
 
ΑΓ2 Πνηα είλαη ηα θύξηα κέξε ησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο;    
 
ΑΓ3 Πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο αθαίξεζεο, αληηθαηάζηαζεο, ξύζκηζεο θαη δηόξζσζεο βάζεη ησλ  

 νδεγηώλ ησλ θαηαζθεπαζηώλ; 
 δηαδηθαζηώλ ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο;  
 θαλνληζκώλ πγείαο θαη αζθάιεηαο; 

 
ΑΓ4 Πώο εμαζθαιίδεηο πσο ηα ειεθηξνληθά  κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο πνπ ξπζκίζηεθαλ, 

δηνξζώζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ ζπκθσλνύλ κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ 
νρήκαηνο; 

 
ΑΓ5 Πώο αμηνινγείο  ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο; 
 
ΑΓ6 Πώο βξίζθεηο ηηο ζσζηέο πεγέο ηερληθήο πιεξνθόξεζεο; 
 
ΑΓ7 Πώο ιεηηνπξγεί ην ειεθηξνληθά ειεγρόκελν ζύζηεκα αλάξηεζεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ; 
 
ΑΓ8 Πώο αθαηξείο θαη πώο αληηθαζηζηάο ηα εμαξηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθά ειεγρόκελνπ 

ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο; 
 
ΑΓ9 Πώο κεηώλεηαη ν θίλδπλνο ηεο: 

 δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο; 
 δεκηάο ζε άιια ζηνηρεία θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο; 
 επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ5 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Ο ηνκέαο δηαιακβάλεη έιεγρν, εληνπηζκό πξνβιεκάησλ, αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ, επηδηόξζσζε θαη 
ζπληήξεζε, κε ηε ρξήζε εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ, ησλ ζπζηεκάησλ δηεύζπλζεο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΜΜΜ5.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ5 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ5.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο

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

εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη βάζεη ησλ νδεγηώλ ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ.    

ΚΑ2 Λα δηελεξγείο ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο γηα 
εληνπηζκό πξνβιεκάησλ ή αλάγθεο ζπληήξεζεο. 

ΚΑ3 Λα εξγάδεζαη κε ηξόπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν 
ηεο 
• δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο   
• δεκηάο ζε άιια εμαξηήκαηα θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο  
• επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο  

KA4 Λα ρξεζηκνπνηείο δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο δνθηκώλ νη 
νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη.  

ΚΑ5 Λα απνθαζίδεηο εάλ κνλάδεο θαη εμαξηήκαηα, ρξήδνπλ 
επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο. 

ΚΑ6 Λα δηελεξγείο όιεο ηηο απαηηνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
ζπληήξεζεο, δηόξζσζεο, ξύζκηζεο θαη αληηθαηάζηαζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιειεο κεζόδνπο δνθηκώλ γηα λα 
ππνινγίδεηο ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο 
κε αθξίβεηα.  

ΚΑ8 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ 
πξνβιήκαηα πνπ παξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο ζνπ.  

ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ 
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζην ππεύζπλν πξόζσπν. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο  
 Δξγαιεία ρεξηνύ 
 Δηδηθά εξγαιεία (special tools) 
 Γεληθόο εμνπιηζκόο εξγαζηήξηνπ  
 Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηώλ θαη 

πεγέο ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ 
 
ΠΔ2  Μέζνδνη δνθηκώλ 
 Οπηηθή 
 Αθνπζηηθή 
 Ιεηηνπξγηθή  
 
ΠΔ3  ύζηεκα δηεύζπλζεο   
 Κεραληθό κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλάξηεζεο 
 Σηκόλη 
 Σξνρνί θαη ειαζηηθά 
 
ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο  
 Ιάδηα 
 Τγξό θξέλσλ 
 Τγξό κπαηαξίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ5.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο; 
 
ΑΓ2 Πνηα είλαη ηα θύξηα κέξε θαη είδε ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο; 
 
ΑΓ3 Πνηα είλαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο; 
 
ΑΓ4 Πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο αθαίξεζεο, αληηθαηάζηαζεο, ξύζκηζεο θαη δηόξζσζεο βάζεη ησλ  

 νδεγηώλ θαηαζθεπαζηώλ; 
 δηαδηθαζηώλ ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο;  
 θαλνληζκώλ πγείαο θαη αζθάιεηαο; 

 
ΑΓ5 Πώο εμαζθαιίδεηο πσο ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο πνπ ξπζκίζηεθαλ, δηνξζώζεθαλ ή 

αληηθαηαζηάζεθαλ ζπκθσλνύλ κε ηεο εξγνζηαζηαθέο  πξνδηαγξαθέο;  
 
ΑΓ6 Πώο αμηνινγείο ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο; 
 
ΑΓ7 Πώο δηαζθαιίδεηο όηη ην επηζθεπαζκέλν κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο εξγάδεηαη βάζεη ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ; 
 
ΑΓ8 Πώο βξίζθεηο ηηο ζσζηέο πεγέο ηερληθήο πιεξνθόξεζεο; 
 
ΑΓ9 Πώο ιεηηνπξγεί ην κεραληθό/πδξαπιηθό ζύζηεκα δηεύζπλζεο  θαη ηα ζπλαθή εμαξηήκαηα ηνπ; 
 
ΑΓ10 Πώο πξνεηνηκάδεηο, ειέγρεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηνλ εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επηδηόξζσζε, δηάγλσζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραληθνύ/πδξαπιηθνύ  ζπζηήκαηνο 
δηεύζπλζεο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ;   

 
ΑΓ11 Πώο αληηθαζηζηάο ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο; 
 
ΑΓ12 Πώο κπνξείο λα ειέγμεηο θαη λα αμηνινγήζεηο ηηο επηδόζεηο ηνπ κεραληθνύ/πδξαπιηθνύ  

ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο; 
 
ΑΓ13 Πώο κεηώλεηαη ν θίλδπλνο ηεο 

 δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο; 
 δεκηάο ζε άιια ζηνηρεία θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο; 
 επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο; 

 
ΑΓ14 Πώο δηεμάγεηο ηαθηηθνύο  ειέγρνπο  ξνπηίλαο θαη εθηηκήζεσλ βάζεη ησλ  πξνδηαγξαθώλ   ηνπ 

νρήκαηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό δεκηώλ, δηάβξσζεο, αλεπαξθνύο ζηάζκεο πγξώλ, δηαξξνώλ, 
θζνξάο, πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο θαη ηε γεληθή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε; 

 
ΑΓ15 Πώο ξπζκίδεηο δηάθελα, πηέζεηο, εληάζεηο θαη ηα επίπεδα πγξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΜΜΜ6 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο 
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Ο ηνκέαο δηαιακβάλεη έιεγρν, εληνπηζκό πξνβιεκάησλ, αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ, κε ηε ρξήζε 
εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ, επηδηόξζσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξηθνύ θαη 
ειεθηξνληθνύ κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΜΜΜ6.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ πίλαθα νξγάλσλ, ηνπ θηβσηίνπ 

αζθαιεηώλ, ηεο γελλήηξηαο, ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ θαη ηνπ ζπζζσξεπηή. 
 
ΜΜΜ6.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθθίλεζεο θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο θαη αλάθιεμεο. 
 
ΜΜΜ6.3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ αθηλεηνπνηεηή κεραλήο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ6 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ 
ζπζηήκαηνο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ6.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ πίλαθα νξγάλσλ, ηνπ θηβσηίνπ 
αζθαιεηώλ, ηεο γελλήηξηαο, ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ θαη ηνπ ζπζζσξεπηή. 

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

εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη βάζεη ησλ νδεγηώλ ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ. 

 
ΚΑ2 Λα δηελεξγείο ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο γηα 

εληνπηζκό πξνβιεκάησλ ή αλάγθεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ3 Λα εξγάδεζαη κε ηξόπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν  

• δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο 
• δεκηάο ζε άιια εμαξηήκαηα θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο 
• επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο 

 
KA4 Λα ρξεζηκνπνηείο δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο δνθηκώλ νη 

νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη.  

 
ΚΑ5 Λα απνθαζίδεηο εάλ κνλάδεο θαη εμαξηήκαηα, ρξήδνπλ 

επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ6 Λα δηελεξγείο όιεο ηηο απαηηνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

ζπληήξεζεο, δηόξζσζεο, ξύζκηζεο θαη αληηθαηάζηαζεο 
ησλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάηωλ 
αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιειεο κεζόδνπο δνθηκώλ γηα λα 

ππνινγίδεηο ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο 
κε αθξίβεηα.  

 
ΚΑ8 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ 

πξνβιήκαηα πνπ παξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο ζνπ.  

 
ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζην ππεύζπλν πξόζσπν. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο  
 Δξγαιεία ρεξηνύ 
 Δηδηθά εξγαιεία (special tools) 
 Γεληθόο εμνπιηζκόο εξγαζηήξηνπ  
Κεηξεηέο ειεθηξηζκνύ 

(πνιύκεηξα θιπ) 
 Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηώλ θαη 

πεγέο ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ 
Γηαγλσζηηθό 
 
ΠΔ2  Μέζνδνη δνθηκώλ  
Οπηηθή 
 Αθνπζηηθή 
 Ιεηηνπξγηθέο  
 
ΠΔ3  Ηιεθηξηθά θαη 
ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 
 Γεληθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε 

θαη ζπξκαηώζεηο  
 πζηήκαηα αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο θπθισκάησλ  
Πίλαθαο νξγάλσλ 
 Θηβώηην αζθαιεηώλ 
 Γελλήηξηα  
 ύζηεκα θσηηζκνύ 
 πζζσξεπηήο 
 
ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο  
 Ιάδηα 
 Τγξό θξέλσλ 
 Τγξό κπαηαξίαο   
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ6 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο  

ΙΙ
. 

ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ6.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ πίλαθα νξγάλσλ, ηνπ θηβσηίνπ αζθαιεηώλ, 
ηεο γελλήηξηαο, ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ θαη ηνπ ζπζζσξεπηή 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Πνηα είλαη ηα είδε ζπζζσξεπηώλ θαη πνηεο νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο ; 

ΑΓ2 Πνηα είλαη ηα είδε γελλεηξηώλ; 

ΑΓ3 Πνηα είλαη ηα κέξε ηεο γελλήηξηαο;  

ΑΓ4 Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ; 

ΑΓ5 Πνηα είλαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο  θσηηζκνύ; 

ΑΓ6 Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ; 

ΑΓ7 Πνηα είλαη ηα κέξε ηνπ πίλαθα νξγάλσλ; 

ΑΓ8 Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα νξγάλσλ; 

ΑΓ9 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ηεθκεξίσζεο πιεξνθνξηώλ; 

ΑΓ10 Πώο βξίζθεηο, πώο εξκελεύεηο θαη πώο ρξεζηκνπνηείο ηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο πνπ ηζρύνπλ γηα 
ειεθηξηθέο/ειεθηξνληθέο κνλάδεο/ζπζηήκαηα θαη πνηα ζηνηρεία αθαίξεζεο θαη πώο γίλεηαη ε 
αληηθαηάζηαζε ηνπο; 

ΑΓ11 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ησλ ζσζηώλ πεγώλ ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ θσδηθώλ 
αλαγλώξηζεο ηνπο; 

ΑΓ12 Πνηεο είλαη νη αξρέο θαη κέζνδνη γείσζεο ζην όρεκα; 

ΑΓ13 Πνηεο είλαη νη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ειεθηξηθά ζπζηήκαηα; 

ΑΓ14 Πνηνη είλαη νη ηύπνη αηζζεηήξσλ θαη ελεξγνπνηεηώλ θαζώο θαη πνηα είλαη ε βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 
εθαξκνγήο ηνπο;  

ΑΓ15 Πνηνη είλαη νη ηύπνη πξνζηαζίαο ησλ θπθισκάησλ θαη πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο; 

ΑΓ16 Πώο ιεηηνπξγνύλ ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα ησλ κνηνπνδειάησλ/κνηνζηθιεηώλ; 

ΑΓ17 Πνηα είλαη ηα ειεθηξηθά ζύκβνια, κνλάδεο θαη όξνη ; 

ΑΓ18 Πνηεο είλαη νη αξρέο ειέγρνπ ησλ ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ; 

ΑΓ19 Πνηνη είλαη νη κέζνδνη δνθηκώλ θαη πώο ειέγρεηο θαη αμηνινγείο ηηο επηδόζεηο ησλ ειεθηξηθώλ θαη 
ειεθηξνληθώλ κνλάδσλ/ζπζηεκάησλ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπο; 

ΑΓ20 Πνηνο είλαη ν αζθαιήο ηξόπνο εξγαζίαο απνθεύγνληαο δεκηέο ζε άιια ζπζηήκαηα/κνλάδεο θαη 
απνθεύγνληαο επαθή κε επηθίλδπλεο νπζίεο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ6 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ6.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθθίλεζεο θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο θαη αλάθιεμεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο, λα πξνεηνηκάδεηο, λα ειέγρεηο όιν ηνλ 

εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη βάζεη ησλ νδεγηώλ ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ.    

 
ΚΑ2 Λα δηελεξγείο ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο γηα  

εληνπηζκό πξνβιεκάησλ ή αλάγθεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ3 Λα εξγάδεζαη κε ηξόπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν  

• δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο  
• δεκηάο ζε άιια εμαξηήκαηα θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο  
• επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. 

 
KA4 Λα ρξεζηκνπνηείο δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο δνθηκώλ νη 

νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη.  

 
ΚΑ5 Λα απνθαζίδεηο εάλ κνλάδεο θαη εμαξηήκαηα, ρξήδνπλ 

επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ6 Λα δηελεξγείο όιεο ηηο απαηηνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

ζπληήξεζεο, δηόξζσζεο, ξύζκηζεο θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ 
ζπζηεκάηωλ εθθίλεζεο, ηξνθνδνζίαο θαη αλάθιεμεο 
αθνινπζώληαο ηεο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιειεο κεζόδνπο δνθηκώλ γηα λα 

ππνινγίδεηο ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο 
κε αθξίβεηα.  

 
ΚΑ8 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ πξνβιήκαηα 

πνπ παξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ.  
 
ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζην ππεύζπλν πξόζσπν. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο  
 Δξγαιεία ρεξηνύ 
 Δηδηθά εξγαιεία (special tools) 
 Γεληθόο εμνπιηζκόο εξγαζηήξηνπ 
 Κεηξεηέο ειεθηξηζκνύ 

(πνιύκεηξα θιπ) 
 Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηώλ θαη 

πεγέο ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ 
 Γηαγλσζηηθό 
  
ΠΔ2 Μέζνδνη δνθηκώλ  
 Οπηηθή 
 Αθνπζηηθή 
 Ιεηηνπξγηθέο  
 
ΠΔ3  πζηήκαηα εθθίλεζεο/ 
ηξνθνδνζίαο/αλάθιεμεο  
 Γεληθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαη 

ζπξκαηώζεηο 
 Κεραληθή/ειεθηξηθή εθθίλεζε 
 Αληιία ηξνθνδνζίαο 
 Ζιεθηξνληθή/ειεθηξνκεραληθή 

αλάθιεμεο 
 Ζιεθηξνληθνί εγθέθαινη 
 Αηζζεηήξεο (sensors)   
 
ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο  
 Ιάδηα 
 Τγξό θξέλσλ 
 Τγξό κπαηαξίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ6.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθθίλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ηξνθνδνζίαο θαη αλάθιεμεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Πνηα είλαη ηα είδε ζπζηήκαηνο εθθίλεζεο πνηεο νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο; 

ΑΓ2 Πνηα είλαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο εθθίλεζεο; 

ΑΓ3 Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο θαη αλάθιεμεο; 

ΑΓ4 Πνηα είλαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο θαη αλάθιεμεο; 

ΑΓ5 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ηεθκεξίσζεο πιεξνθνξηώλ; 

ΑΓ6 Πώο βξίζθεηο, εξκελεύεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο πνπ ηζρύνπλ γηα 
ειεθηξηθέο/ειεθηξνληθέο κνλάδεο/ζπζηήκαηα θαη πνηα ηα ζηνηρεία αθαίξεζεο θαη πνηα 
αληηθαηάζηαζεο ηνπο; 

ΑΓ7 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ησλ ζσζηώλ πεγώλ ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ θσδηθώλ 
αλαγλώξηζεο ηνπο; 

ΑΓ8 Πώο νη ειεθηξηθέο/ειεθηξνληθέο κνλάδεο/ζπζηήκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο, πώο ιεηηνπξγνύλ 
θαη πνηνη νη ηξόπνη  αληηθαηάζηαζεο ηνπο ; 

ΑΓ9 Πώο πξνεηνηκάδεηο, ειέγρεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό αληηθαηάζηαζεο θαη 
επηδηόξζσζεο; 

ΑΓ10 Πνηεο είλαη νη αξρέο θαη κέζνδνη γείσζεο ζην όρεκα πνπ εξγάδεζαη; 

ΑΓ11 Πνηεο είλαη νη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ειεθηξηθά ζπζηήκαηα; 

ΑΓ12 Πνηνη είλαη νη ηύπνη αηζζεηήξσλ θαη ελεξγνπνηεηώλ θαζώο θαη ε βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 
εθαξκνγήο ηνπο;  

ΑΓ13 Πνηνη είλαη νη ηύπνη πξνζηαζίαο ησλ θπθισκάησλ θαη πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο  ειεθηξηθήο 
αζθάιεηαο; 

ΑΓ14 Πώο ιεηηνπξγνύλ ειεθηξηθά θπθιώκαηα ησλ κνηνπνδειάησλ/κνηνζηθιεηώλ; 

ΑΓ15 Πνηα είλαη ηα ειεθηξηθά ζύκβνια, κνλάδεο θαη όξνη; 

ΑΓ16 Πνηεο είλαη νη αξρέο ειέγρνπ ησλ ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ; 

ΑΓ17 Πνηνη είλαη νη κέζνδνη δνθηκώλ θαη πώο ειέγρεηο θαη αμηνινγείο ηηο επηδόζεηο ησλ ειεθηξηθώλ θαη 
ειεθηξνληθώλ κνλάδσλ/ζπζηεκάησλ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπο;  

ΑΓ18 Πνηνο είλαη ν αζθαιήο ηξόπνο εξγαζίαο απνθεύγνληαο δεκηέο ζε άιια ζπζηήκαηα/κνλάδεο θαη 
απνθεύγνληαο επαθή κε επηθίλδπλεο νπζίεο;
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I. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ6 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ6.3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ αθηλεηνπνηεηή κεραλήο 

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

εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη βάζεη ησλ νδεγηώλ ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ. 

  
ΚΑ2 Λα δηελεξγείο ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο 

γηα εληνπηζκό πξνβιεκάησλ ή αλάγθεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ3 Λα εξγάδεζαη κε ηξόπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν 

ηεο  
• δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο 
• δεκηάο ζε άιια εμαξηήκαηα θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο  
• επαθή κε επηθίλδπλεο νπζίεο 

 
KA4 Λα ρξεζηκνπνηείο δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο δνθηκώλ νη 

νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη.  

  
ΚΑ5 Λα απνθαζίδεηο εάλ κνλάδεο θαη εμαξηήκαηα, ρξήδνπλ 

επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ6 Λα δηελεξγείο όιεο ηηο απαηηνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

ζπληήξεζεο, δηόξζσζεο, ξύζκηζεο θαη αληηθαηάζηαζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο αθηλεηνπνηεηή κεραλήο 
αθνινπζώληαο ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιειεο κεζόδνπο δνθηκώλ γηα λα 

ππνινγίδεηο ηελ απόδνζε ηνπ επηζθεπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο 
κε αθξίβεηα.  

 
ΚΑ8 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ 

πξνβιήκαηα πνπ παξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο ζνπ.  

 
ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζην ππεύζπλν πξόζσπν. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο   
 Δξγαιεία ρεξηνύ 
 Δηδηθά εξγαιεία (special tools) 
 Γεληθόο εμνπιηζκόο εξγαζηήξηνπ 
 Κεηξεηέο ειεθηξηζκνύ (πνιύκεηξα 

θιπ) 
 Δγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηώλ θαη 

πεγέο ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ 
 Γηαγλσζηηθό 

 
ΠΔ2  Μέζνδνη δνθηκώλ 
 Οπηηθή 
 Αθνπζηηθή 
 Γηαγλσζηηθή κνλάδα 

 
ΠΔ3  ύζηεκα αθηλεηνπνηεηή 
 Γεληθή ειεθηξηθή 
 Δγθαηάζηαζε θαη ζπξκαηώζεηο 
 Ζιεθηξνληθνί εγθέθαινη 
 Αηζζεηήξεο (sensors)   
 
ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο  
 Ιάδηα 
 Τγξό θξέλσλ 
 Τγξό κπαηαξίαο   
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ6.3 Έιεγρνο, δηάγλσζε ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ αθηλεηνπνηεηή κεραλήο  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Πνηα είλαη ηα είδε αθηλεηνπνηεηώλ κεραλήο θαη πνηεο νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο; 
 
ΑΓ2 Πνηα είλαη ηα κέξε ηνπ αθηλεηνπνηεηή κεραλήο; 
 
ΑΓ3 Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αθηλεηνπνηεηή κεραλήο; 
 
ΑΓ4 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ηεθκεξίσζεο πιεξνθνξηώλ; 
 
ΑΓ5 Πώο λα βξίζθεηο, πώο λα εξκελεύεηο θαη πσο λα ρξεζηκνπνηείο ηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο πνπ 

ηζρύνπλ γηα ειεθηξηθέο/ειεθηξνληθέο κνλάδεο/ζπζηήκαηα θαη ζηνηρεία αθαίξεζεο θαη 
αληηθαηάζηαζεο ηνπο; 

ΑΓ6 Πνηεο είλαη νη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ειεθηξηθά ζπζηήκαηα; 
 
ΑΓ7 Πνηνη είλαη νη ηύπνη  αηζζεηήξσλ θαη ελεξγνπνηεηώλ θαη πνηα είλαη ε βάζε  ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

εθαξκνγήο ηνπο;  
 
ΑΓ8 Πνηνη είλαη νη ηύπνη πξνζηαζίαο ησλ θπθισκάησλ θαη πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο  ειεθηξηθήο 

αζθάιεηαο; 
 
ΑΓ9 Πνηεο είλαη νη κέζνδνη δνθηκώλ θαη πώο ειέγρεηο θαη αμηνινγείο ηηο επηδόζεηο ησλ ειεθηξηθώλ θαη 

ειεθηξνληθώλ κνλάδσλ/ζπζηεκάησλ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπο;  
 
ΑΓ10 Πνηνο είλαη ν αζθαιήο ηξόπνο εξγαζίαο απνθεύγνληαο δεκηέο ζε άιια ζπζηήκαηα/κνλάδεο θαη 

απνθεύγνληαο επαθή κε ηε δηαξξνή επηθίλδπλσλ νπζηώλ; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ7 Έιεγρνο ηξνρώλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Ο έιεγρνο δηαιακβάλεη ρξήζε κεζόδσλ θαη εμνπιηζκνύ γηα αθαίξεζε, ξύζκηζε θαη αληηθαηάζηαζε 
ησλ ηξνρώλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΜΜΜ7.1 Έιεγρνο ηξνρώλ.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΜΜ7 Έιεγρνο ηξνρώλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ7.1 Έιεγρνο ηξνρώλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο θαηεγνξίεο 
ειαζηηθώλ θαη ηύπνπο ζώηξωλ (rims) γηα ηα 
κνηνπνδήιαηα θαη κνηνζηθιέηεο. 

ΚΑ2 Λα πξνεηνηκάδεηο, λα ειέγρεηο ηνλ εμνπιηζκό βάζεη 
ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

ΚΑ3 Λα δηελεξγείο όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο επηδηόξζσζεο, 
ξύζκηζεο θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ ηξνρώλ ή κέξε 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΚΑ4 Λα θαηαγξάθεηο θαη αλαθέξεηο άκεζα ηπρόλ 
πξνβιήκαηα πνπ εληόπηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο ζνπ.  

ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιειεο κεζόδνπο δνθηκώλ γηα 
ηνλ έιεγρν θαη απόδνζε ησλ ηξνρώλ.  

ΚΑ6 Λα βεβαηώλεζαη όηη νη ηξνρνί ιεηηνπξγνύλ νξζά πξηλ 
ηελ επηζηξνθή ηνπ νρήκαηνο ζηνλ πειάηε. 

ΚΑ7 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θαηαγξάθεηο νπνηαδήπνηε 
απόθιηζε ησλ ηξνρώλ από όξηα πνπ δίλεη ν 
θαηαζθεπαζηήο ηνπο.  

ΚΑ8 Λα ρξεζηκνπνηείο πιεξνθνξίεο θαη λα θαηαλνείο ηνύο 
θαηαιόγνπο θαηαζθεπαζηώλ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καηεγνξίεο ειαζηηθώλ 
Γξόκνπ 
 Δθηόο 
Γηπιήο ρξήζεο   
 
ΠΔ2  Σύπνη ζώηξωλ   
 Αθηηλσηά 
 Αινπκηλίνπ 
Κεηαιιηθά 
 Αλζξαθνλεκάησλ   
Καγλήζηνπ  
 
ΠΔ3  Δμνπιηζκόο  
 Δξγαιεία ρεξηνύ 
 Δηδηθά εξγαιεία (special tools) 
 Γεληθόο εμνπιηζκόο εξγαζηήξηνπ  
 Σερληθά δεδνκέλα θαηαιόγσλ   

θαηαζθεπαζηή  
 
ΠΔ4  Μέξε ζπζηήκαηνολ 
 Διαζηηθά 
 ώηξα (rim) 
 Ρνπιεκάλ   
 Άμνλαο 
Γίζθνη     
 
ΠΔ5  Μέζνδνη δνθηκώλ  
Οπηηθή 
 Αθνπζηηθή 
 Ιεηηνπξγηθή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ7.1 Έιεγρνο ηξνρώλ  

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:   
 
ΑΓ1 Πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο αθαίξεζεο, αληηθαηάζηαζεο, ξύζκηζεο ηξνρώλ βάζεη ησλ  

 νδεγηώλ θαηαζθεπαζηώλ; 
 θαλνληζκώλ πγείαο θαη αζθάιεηαο; 

 
ΑΓ2 Πώο εξγάδεζαη κε ηξόπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ηεο  

 δεκηάο ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο; 
 δεκηάο ζε άιια ζηνηρεία θαη κνλάδεο ηνπ νρήκαηνο; 
 επαθήο κε επηθίλδπλεο νπζίεο; 

 
ΑΓ3 Πώο νη ηξνρνί ζπλάδνπλ κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο θαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

ηνπο πξνδηαγξαθέο θαη ηπρόλ λνκηθέο απαηηήζεηο;  
 
ΑΓ4 Πνηεο είλαη νη θαηάιιειεο κέζνδνη δνθηκήο γηα λα αμηνινγήζεηο ηεο απόδνζε ησλ ηξνρώλ; 
 
ΑΓ5 Πνηα είλαη ηα δηαθνξεηηθά είδε ιαζηίρσλ θαη ζώηξσλ; 
 
ΑΓ6 Πώο εξκελεύεηο ηνπο θσδηθνύο ηππνπνίεζεο θαη πώο γλσξίδεηο αλ ην είδνο ηνπ ειαζηηθνύ είλαη 

θαηάιιειν γηα ην όρεκα; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ8 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Ζ θαηάιιειε πξνζέγγηζε ηνπ πειάηε κε ζθνπό ηελ αλαγλώξηζε ησλ πξνβιεκάησλ. 
Αλαγλώξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δπλαηόηεηα δηεπθξίληζεο θαη επεμήγεζεο ηνπ ηερληθνύ 
πξνβιήκαηνο ζε ρξόλν θαη θόζηνο.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΜΜΜ8.1 Ιήςε πιεξνθνξηώλ από ηνλ πειάηε.  
 
ΜΜΜ8.2 Παξνρή ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθνξηώλ ζηνλ πειάηε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ8 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ8.1 Ιήςε πιεξνθνξηώλ από ηνλ πειάηε  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ην αίηεκα γηα  παξνρή εμππεξέηεζεο. 
 
ΚΑ2 Λα θάλεηο ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο ζηνλ  πειάηε γηα λα 

δηαπηζηώζεηο ην πξόβιεκα.  
 
ΚΑ3 Λα εθαξκόδεηο ηνπο θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπλεξγείνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πειάηε θαη κε ηνλ 
πξνθαηαξηηθό έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. 

 
ΚΑ4 Λα δηεμάγεηο πξνθαηαξθηηθό  έιεγρν  γηα ηνλ εληνπηζκό 

θαη θαηαγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ8.1 Ιήςε πιεξνθνξηώλ από ηνλ πειάηε  

  
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Πνηα ε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ νρήκαηνο; 
 
ΑΓ2 Πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ; 
 
ΑΓ3 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο; 
 
ΑΓ4 Πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπλεξγείνπ ζε ζρέζε κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ 

εγγξάθσλ; 
 
ΑΓ5 Πώο ζπκπιεξώλεηαη ε όιε δηαδηθαζία ησλ εγγξάθσλ ηνπ ζπλεξγείνπ;    
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ8 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ8.2 Παξνρή ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθνξηώλ ζηνλ πειάηε    

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ 

ζα γίλνπλ ζην όρεκά ηνπ. 
 
ΚΑ2 Λα πιεξνθνξείο ηνλ πειάηε ζρεηηθά  κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηηο δηάθνξεο λνκνζεζίεο πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο ζην  όρεκα.  

 
ΚΑ3 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πειάηε γηα ηελ δηαδηθαζία 

επηδηόξζσζεο, ηα εμαξηήκαηα ην ρξόλν απνπεξάησζεο θαη 
ην ζπλνιηθό θόζηνο.  

 
ΚΑ4 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα απαξαίηεηα έληππα θαη λα παίξλεηο 

ζπγθαηάζεζε από ηνλ πειάηε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαζίεο ζην όρεκα 
 πζηήκαηα νρήκαηνο 
 Κέξε νρήκαηνο 
 Δμαξηήκαηα 
 Πξόζζεηεο εξγαζίεο  
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Ι. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ8.2 Παξνρή ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθνξηώλ ζηνλ πειάηε   

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Πώο κπνξείο λα επηθνηλσλείο  απνηειεζκαηηθά κε ηνλ πειάηε ζπλδπάδνληαο εύθνιεο θαη 

θαηαλνεηέο εθθξάζεηο; 
 
ΑΓ2 Πώο δείρλεηο ην ελδηαθέξνλ ζνπ ζηνλ πειάηε γηα λα κέλεη ηθαλνπνηεκέλνο; 
 
ΑΓ3 Πνηεο είλαη νη δπλαηόηεηεο ηνπ ζπλεξγείνπ ζρεηηθά κε ηα είδε ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη; 
 
ΑΓ4 Πνηεο είλαη νη πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηδηνξζώζεηο ζηα νρήκαηα; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ9 ρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ δηαηήξεζε θαιώλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ, ν ζεβαζκόο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο 
θαη ησλ θαλόλσλ εξγαζίαο θαη ε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ζσζηήο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΜΜΜ9.1 Οξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο. 

 

ΜΜΜ9.2 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιώλ  εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ9 ρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ9.1 Οξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνπο ηερληθνύο 

όξνπο πνπ εθαξκόδνληαη ζην επάγγεικα ζνπ. 
 
ΚΑ2 Λα απνδέρεζαη όηη ε αηνκηθή επζύλε γηα επίηεπμε 

θνηλώλ ζηόρσλ είλαη επαθξηβώο ζπκθσλεκέλε κε 
ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο. 

 
ΚΑ3 Λα ζπκθσλείο όηη ε πξνζθεξόκελε βνήζεηα ζε 

ζπλαδέιθνπο είλαη ζρεηηθή κε ηηο δηθέο ηνπο θαη 
δηθέο ζνπ πξνηεξαηόηεηεο θαη είλαη επίζεο ζπλεπήο 
κε ηελ επζύλε γηα παξαγσγηθόηεηα θαη πνηόηεηα. 

 
ΚΑ4 Λα ζπλεηζθέξεηο ζηνλ θαζνξηζκό ξόισλ ζηελ 

νκάδα. 
 
ΚΑ5 Λα ζπλεηζθέξεηο ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζα θαζνξίδνπλ 

θαζαξά θαη επνηθνδνκεηηθά ηα αηηήκαηα γηα 
πιεξνθόξεζε θαη βνήζεηα από ζπλαδέιθνπο. 

 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ζηελ αξκόδηα πεγή πεξηπηώζεηο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηε ζσζηή νκαδηθή πξνζπάζεηα. 
 
ΚΑ7 Λα απνζαξξύλεηο ζρόιηα/πξάμεηο πνπ 

απνδπλακώλνπλ ηελ νκάδα. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σερληθνί όξνη 
 Οξνινγία 
 Σερληθέο νλνκαζίεο 
 Σερληθέο πεξηγξαθέο 
 
ΠΔ2  Πξνζθεξόκελε 
βνήζεηα 
 Παξνρή πιεξνθνξηώλ 
 Παξνρή ζπκβνπιήο 
 Αλάιεςε εξγαζηώλ 
 Θαηάξηηζε 
 
ΠΔ3  Πεγή 
 Πξντζηάκελνο 
 πλάδειθνο 
 
ΠΔ4  ρόιηα/Πξάμεηο 
 Άζθνπα/εο 
 Θαθόβνπια/εο 
 Τζηεξόβνπια/εο 
 Δπηθνηλσλία ζε γιώζζα κε 

θαηαλνεηή από όινπο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ   

ΜΜΜ9.1 Οξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ ηερληθή νξνινγία ηνπ επαγγέικαηνο, ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο νλνκαζίεο θαη ηηο 

ηερληθέο πεξηγξαθέο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πσο νξίδεηαη ε νκάδα θαη πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηεο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ θαζνξηζκνύ μεθάζαξσλ ξόισλ θαη επζπλώλ ζην θάζε κέινο ηεο 

νκάδαο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα απαηηνύκελα επίπεδα απόδνζεο (ζηόρνη) γηα ην θάζε κέινο ηεο 

νκάδαο θαη πνηνο ηα θαζνξίδεη. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα απαηηνύκελα πνηνηηθά επίπεδα ζρεηηθά κε ην ξόιν ηνπ θάζε κέινπο 

ηεο νκάδαο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ππνζηήξημεο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη πνηα δηαθνξά θάλεη ζε ζέκαηα 

πνηόηεηαο θαη παξαγσγηθόηεηαο. 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο ππνζηήξημεο ησλ ζπλαδέιθσλ. 
 
ΑΓ8 Λα αλαγλσξίδεηο πόηε νη ζπλάδειθνη ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη πώο θαζνξίδεηο όηη ε παξνρή 

βνήζεηαο είλαη ζπλεπήο κε ηηο δηθέο ηνπο επζύλεο. 
 
ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ηήξεζεο εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ από ζπλαδέιθνπο θαη ηεο 

κε ζπκκεηνρήο ζε ζρόιηα/πξάμεηο πνπ απνδπλακώλνπλ ηελ νκάδα. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ9 ρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν 

ΙΙ. ΜΜΜ9.2 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιώλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθηειείο όιεο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ηξόπν πνπ λα 

ζπκβαδίδεη κε ηελ πξαθηηθή θαη ηνπο θαλνληζκνύο 
ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο θαη θάησ από 
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο ηελ νξγαλωηηθή δνκή θαη ηνπο 

θαλόλεο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν. 
 
ΚΑ3 Λα εξγάδεζαη ζηα όξηα επζύλεο ζνπ θαη λα 

ρξεζηκνπνηείο ηηο εμνπζίεο ηεο ζέζεο ζνπ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ. 

 
ΚΑ4 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν. 
 
ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο πεξηπηώζεηο αλάγθεο παξνρήο 

βνήζεηαο ζε ζπλάδειθν θαη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξόπν 
παξνρήο ηεο. 

 
ΚΑ6 Λα βεβαηώλεζαη όηη γλσξίδεηο θαη απνδέρεζαη ηελ 

πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ ζνπ, δειαδή ηηο εξγαζίεο, 
επζύλεο θαη πξνηεξαηόηεηεο ζνπ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πλζήθεο εξγαζίαο 
 Θαλνληθή πεξίνδνο εξγαζίαο 
 Πνιύ έληνλε πεξίνδνο εξγαζίαο 
 
ΠΔ2  Οξγαλωηηθή δνκή 
 Τθηζηάκελνο 
 πλάδειθνο ίζνπ επηπέδνπ 
 Πξντζηάκελνο ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο 
 Πξντζηάκελνο άιιεο εηδηθόηεηαο 
 
ΠΔ3  Καλόλεο εξγαζίαο 
 πκθσλεκέλν σξάξην 
 Δθαξκνγή εληνιώλ 
 Θαλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ 

εξγαζία 
 Θαλόλεο εκθάληζεο 
 Θαλόλεο ρξήζεο εμνπιηζκνύ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ 
 Θαλόλεο επηθνηλσλίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ9.2 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιώλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη όξνη εξγνδόηεζεο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο αμηνιόγεζεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζσζηώλ εξγαζηαθώλ  

ζρέζεσλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα απαηηνύκελα επίπεδα πνηόηεηαο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αηνκηθήο εκθάληζεο θαη θαζαξηόηεηαο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηνο είλαη ν αξκόδηνο ζηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εξγαζηαθώλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ επηπέδσλ πνηόηεηαο θαη πνηα ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε ηεο πεξηγξαθήο θαζεθόλησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ10 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Αλαγλώξηζε ησλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ θαη εθαξκνγή ησλ 
απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο. Σήξεζε ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία, ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ θαη ελέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ 
θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΜΜΜ10.1 Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ 
πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο. 

 
ΜΜΜ10.2 Σήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ 

θαλνληζκώλ. 
 
ΜΜΜ10.3 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ10 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ10.1 Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ 
πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα αλαθέξεηο ηνπο 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 εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο 

θαη πξόιεςεο γηα θάζε εξγαζία θαη ζε θάζε ρώξν. 
 
ΚΑ4 Λα απνκαθξύλεηο ηα άρξεζηα πιηθά από ην ρώξν 

εξγαζίαο θαη λα ηα ηνπνζεηείο ζηνπο 
πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο. 

 
ΚΑ5 Λα αλπςώλεηο θαη λα κεηαθηλείο κε αζθάιεηα 

ειαθξηά θνξηία κε ην ρέξη. 
 
ΚΑ6 Λα αλπςώλεηο κε αζθάιεηα θνξηία κε κηθξά 

κεραληθά κέζα. 
 
ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηα θαηάιιεια 

πξνζηαηεπηηθά κέζα αλάινγα κε ηελ θάζε 
εξγαζία.  

 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υώξνο εξγαζίαο 
 Αθάιππηνο ρώξνο ζπλεξγείνπ 
 ηεγαζκέλνο ρώξνο ζπλεξγείνπ 
 Απνζεθεπηηθόο ρώξνο 
 Πάγθνο εξγαζίαο 
 
ΠΔ2  Πξνζηαηεπηηθά κέζα 
 ηνιέο εξγαζίαο 
 Παπνύηζηα αζθάιεηαο 
 Θξάλνο 
 Γπαιηά αζθάιεηαο 
 Πξνζηαηεπηηθά αθνήο 
 Γάληηα 
 Κάζθεο 
 Δπηγνλαηίδεο 
 Πξνζηαηεπηηθά εξγαιείσλ θαη κεραλώλ 
 Γηαθόπηεο αζθάιεηαο ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο 
 Εώλεο/ζρνηληά αζθάιεηαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΜΜ10.1 Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ 
πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ηεο πξόιεςεο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδύλνπο ζε ζπλεξγεία νρεκάησλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πώο λα εθηηκάο ηνπο θηλδύλνπο ζηελ εξγαζία κε απιά βήκαηα. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο πνπ εθαξκόδνληαη ζε ζπλεξγεία νρεκάησλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ10 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ10.2 Σήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ 
θαλνληζκώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθαξκόδεηο ζπζηεκαηηθά ηνπο εζσηεξηθνύο 

θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε 
εξγαζία θαη ζε θάζε ρώξν. 

 
ΚΑ2 Λα δηαηεξείο θαζαξό ην ρώξν εξγαζίαο θαη 

ειεύζεξν ην ρώξν δηαθίλεζεο.  
 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο κε αζθάιεηα εξγαιεία ρεηξόο, 

ειεθηξηθά εξγαιεία, κεραλήκαηα θαη άιιν εμνπιηζκό 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 
εγρεηξίδηα κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θαη άιινπ 
εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείο ζηελ εξγαζία ζνπ. 

 
ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ππαθνύο ζηα ζήκαηα 

αζθάιεηαο ζην ρώξν εξγαζίαο.  
 
ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά θαη κε αζθάιεηα ηηο νπζίεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζνπ ζύκθσλα ηηο 
νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δειηία δεδνκέλσλ 
αζθάιεηαο ησλ νπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηείο ζηελ 
εξγαζία ζνπ. 

 
ΚΑ6 Λα ζπλεξγάδεζαη ζηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα 

ηελ αζθάιεηα θαη πγεία θαη λα ζπκκεηέρεηο ζηε 
δηαβνύιεπζε. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υώξνο εξγαζίαο 
 Αθάιππηνο ρώξνο ζπλεξγείνπ 
 ηεγαζκέλνο ρώξνο ζπλεξγείνπ 
 Απνζεθεπηηθόο ρώξνο 
 Πάγθνο εξγαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΜΜ10.2 Σήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ 
θαλνληζκώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία δηαηήξεζεο θαη ζπληήξεζεο θαζαξνύ ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη 

ειεύζεξνπ ηνπ ρώξνπ δηαθίλεζεο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνύο θαλόλεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε εξγαζία θαη 

ηε ζεκαζία ηήξεζεο ηνπο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηελ νξζή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ αζθάιεηαο γηα θάζε εξγαζία. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα αζθάιεηαο πνπ βξίζθνληαη ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ 

εξγαζία. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο λνκνζεηηθέο πξόλνηεο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ εξγαζία. 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν θαη ηε ζθνπηκόηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο αζθαιείαο. 
 
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο πνπ ηζρύνπλ ζην ζπλεξγείν θαη ηε ζεκαζία ηήξεζεο ηνπο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ10 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ10.3 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αληηδξάο θαη λα ελεξγείο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ππξνζβεζηηθά κέζα θαη ηνλ 

εμνπιηζκό πξώησλ βνεζεηώλ ζε έλα ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ππξνζβεζηηθά κέζα κε ηνλ νξζό 

ηξόπν. 
 
ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο δηόδνπο δηαθπγήο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη ην ρώξν ζπγθέληξσζεο ζε 
έλα ρώξν εξγαζίαο. 

 
ΚΑ5 Λα εθαξκόδεηο ην ζρέδην δξάζεο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. 
 
ΚΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο πνηα είλαη ηα ππεύζπλα πξόζσπα 

γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο θαη νη πξώηνη βνεζνί ζην 
ρώξν εξγαζίαο. 

 
ΚΑ7 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ παξνρή 

πξώησλ βνεζεηώλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, 
 
ΚΑ8 Λα εληνπίδεηο ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ 

ηζρύνπλ ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ9 Λα εληνπίδεηο πνπ βξίζθνληαη ηα θνπηηά πξώησλ 

βνεζεηώλ ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ππξνζβεζηηθά κέζα 
 Ππξνζβεζηήξεο 
 Ππξνζβεζηηθέο κάληθεο 
 Ππξάληνρεο θνπβέξηεο 

 
ΠΔ2  Έθηαθηε αλάγθε 
 Φσηηά 
 εηζκόο 
 Πιεκκύξα 
 Γηαξξνή επηθίλδπλεο νπζίαο 
 Αηύρεκα 
 Δπηθίλδπλν πεξηζηαηηθό (π.ρ. θαηάξξεπζε 

αλπςσηηθνύ, έθξεμε δνρείνπ ππό πίεζε, 
αζηνρία ή δπζιεηηνπξγία εμνπιηζκνύ θηι) 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ  

ΜΜΜ10.3 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα ππξνζβεζηηθνύ πιηθνύ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα δηάζσζεο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα είδε ππξνζβεζηήξσλ θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ρξήζεο ηνπο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο ζρεδίσλ δξάζεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηη πεξηέρεη έλα θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ11 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Οη δεμηόηεηεο εξγαζίαο κε ηξόπν πνπ λα πξνζηαηεύεηαη ην πεξηβάιινλ θαη λα γίλεηαη 
νξζή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθώλ θαη πξντόλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 
εξγαζία. 

ΙΙΙ.
. 
ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΜΜΜ11.1 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ. 
 
ΜΜΜ11.2 Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθώλ/πξντόλησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΜΜ11 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:   

ΜΜΜ11.1 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα νδεγείο θαη λα εθηειείο κία εξγαζία ζε έλα 

όρεκα κε ηξόπν πνπ λα επηβαξύλεηαη ην πεξηβάιινλ 
όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν. 

 
ΚΑ2 Λα εηζεγείζαη ζηνλ ηδηνθηήηε ελόο νρήκαηνο 

ηξόπνπο νδήγεζεο θαη ρξήζεο ηνπ νρήκαηνο κε 
γλώκνλα ηε κείσζε επηβάξπλζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

 
ΚΑ3 Λα επεμεγείο ζηνλ ηδηνθηήηε ελόο νρήκαηνο ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ρξήζεο πβξηδηθώλ 
νρεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 
ΚΑ4 Λα επεμεγείο ζηνλ ηδηνθηήηε ελόο νρήκαηνο ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ρξήζεο 
ελαιιαθηηθώλ θαπζίκωλ θαη λα αλαγλσξίδεηο θαηά 
πόζν απηά ζπληζηνύλ επηινγή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 
όρεκα θαη ηη ηξνπνπνηήζεηο απαηηνύληαη. 

 
ΚΑ5 Λα εθηειείο ηελ θάζε εξγαζία ζε όρεκα κε ηξόπν 

πνπ λα επηηπγράλεηαη πεξηνξηζκόο ρξήζεο θαπζίκσλ 
θαη κείσζε ησλ εθπνκπώλ θαπζαεξίσλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαζία 
 Γηάγλσζε/έιεγρνο 
 πληήξεζε 
 Δπηζθεπή 
 

ΠΔ2  Δλαιιαθηηθά θαύζηκα 
 Βηνληήδει 
 Τγξαέξην 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΜΜ11.1 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλέπεηεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ από ηελ ππέξκεηξε ρξήζε 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ησλ πβξηδηθώλ νρεκάησλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ελαιιαθηηθά θαύζηκα. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ11 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΜΜ11.2 Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθώλ/πξντόλησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα απνζεθεύεηο, λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα απνξξίπηεηο 

θάζε πιηθό θαη πξντόλ ζην ζπλεξγείν κε ηξόπν πνπ 
λα κελ επεξεάδεηαη ην πεξηβάιινλ. 

 
ΚΑ2 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία ζνπ κε ηξόπν πνπ ηπρόλ 

απόβιεηα λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνξξίπηνληαη 
θαηάιιειν θαη λα κελ επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ. 

 
ΚΑ3 Λα εθαξκόδεηο ηνπο θαλόλεο αλαθύθιωζεο γηα ηα 

πιηθά/πξνϊόληα πνπ εθαξκόδνληαη. 
 
ΚΑ4 Λα δηαρσξίδεηο θαη λα ηνπνζεηείο ζηνπο θαηάιιεινπο 

ρώξνπο απόξξηςεο ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά. 
 
ΚΑ5 Λα εθαξκόδεηο ηνλ νξζό ηξόπν απόξξηςεο γηα ηα 

άρξεζηα πιηθά/πξνϊόληα πνπ δελ 
αλαθπθιώλνληαη. 

 
ΚΑ6 Λα κε ιεξώλεηο ην πεξηβάιινλ κε άρξεζηα πιηθά 

θαηά ηε δηεθπεξαίσζε κίαο εξγαζίαο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά/πξνϊόληα 
 Αληαιιαθηηθά 
 Αλαιώζηκα 
 πζθεπαζίεο 
 Απόβιεηα 
 Δξγαιεία 
   
ΠΔ2  Απόβιεηα 
 Θαύζηκα 
 Κεραλέιαηα 
 Αληαιιαθηηθά 
 Δμαξηήκαηα 
 Διαζηηθά 
 Κπαηαξίεο 
 Ιακπηήξεο 
 Φπθηηθό πγξό 
 Φπθηηθό αέξην 
 πζθεπαζίεο 
 
ΠΔ3  Καλόλεο αλαθύθιωζεο 
 Τιηθά πνπ αλαθπθιώλνληαη 
 πιινγή 
 Γηάζεζε 
 
ΠΔ4  Αλαθπθιώζηκα πιηθά 
 Κέηαιιν 
 Πιαζηηθό 
 Γπαιί 
 Υαξηί 
 Κεραλέιαηα 
 Διαζηηθά 
 Κπαηαξίεο 
 Ιακπηήξεο 
 Φπθηηθό πγξό 
 Φπθηηθό αέξην 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΜΜ11.2 Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθώλ/πξντόλησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα πιηθά είλαη θηιηθά ζην πεξηβάιινλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα πιηθά θαη πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζπλεξγείν είλαη 

αλαθπθιώζηκα. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο νξζνύο ηξόπνπο απόξξηςεο απνβιήησλ θαη άρξεζησλ πιηθώλ θαη 

πξντόλησλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο πξόλνηεο ηνπ λόκνπ Λ. 157(Η)/2003, ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ θαη 

ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ θαη δηαηαγκάησλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία απόξξηςεο πιηθώλ, εξγαιείσλ, εμνπιηζκνύ θαη κεραλεκάησλ γηα 

αλαθύθισζε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΓΛΩΑΡΙΟ 
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ΓΛΩΑΡΙΟ 

Οη αθόινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 
πξόηππν: 

Βνιάλ  (θόλδπινο,Βαιάληε) κηα κάδα θαηαζθεπαζκέλε από 
ρπηνζίδεξν ηνπνζεηεκέλε ζην ηέξκα ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα. 
ην βνιάλ εκπιέθεηαη ν ζπκπιέθηεο θαη κεηαθέξεη ηε ξνπή ηνπ 
θηλεηήξα ζην θηβώηην ηαρπηήησλ.   

Γηάθελν Όηαλ ε βαιβίδα αθνπκπά πάλσ ζηελ έδξα ηεο θαη ζην έθθεληξν, 
αλάκεζα ζην θνθνξάθη πξέπεη λα ππάξρεη κηα κηθξή απόζηαζε 
δειαδή δηάθελν. 

Γηαγλωζηηθό  (Diagnostic computer/code reader)Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο 
ζρεδηαζκέλνο λα δηαβάδεη δσληαλέο κέηξεζεο ,παξακέηξνπο θαη 
θσδηθνύο βιαβώλ γηα ειεθηξνληθά ειεγρόκελα ζπζηήκαηα. 

Πνιύκεηξν (Multimeter) όξγαλν γηα κεηξήζεηο ξεύκαηνο, ειεθηξηθήο 
αληίζηαζεο θαη άιιεο ειεθηξηθέο κεηξήζεηο. 

Υξνληζκόο Γηαδηθαζία ράξε ζηελ νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληζκνύ , ζηνλ 
εθθεληξνθόξν δίλεηαη ε ζσζηή γσληαθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ 
ζηξνθαινθόξν .Κνλό αλ έρεη γίλεη ζσζηόο ρξνληζκόο ,νη βαιβίδεο 
αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ λσξίηεξα  θαη αξγόηεξα, δειαδή ζηηο 
πξνβιεπόκελεο από ην ζρέδην ζηηγκέο. 

Σζηκνύρα (Σδνπβάο) είλαη έλαο δαθηύιηνο θξάηεζεο – ζηεγαλνπνίεζεο - από 
ζπλζεηηθό ειαζηηθό. 

ηξνθαινθόξνο άμνλαο  Θξάλθν 

Μπνπδί παξθ (spark plug) 

Ικάληαο   Θνιάλη  

Αθξωλύκηα 
 

ΠΔΠ Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα 
ΜΜΜ Κεραληθή Κνηνπνδειάησλ/Κνηνζηθιεηώλ 
ΚΑ Θξηηήξην Απόδνζεο 
ΠΔ Πεδίν Δθαξκνγήο 
ΑΓ Απαξαίηεηεο Γλώζεηο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ  

     ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 
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Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Δ Π Ι Π Δ Γ Ω Ν   Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν   Π Ρ Ο  Ο Ν Σ Ω Ν  
 
 
Σα  Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππόςε ην επίπεδν ησλ απαηηνύκελσλ γλώζεσλ, 
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνύκελν βαζκό επζύλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε πέληε επίπεδα. 
Οη 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: 
 

ΔΠΗΠΔΓΑ 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. Οξηζκέλεο από ηηο εξγαζίεο  είλαη πεξίπινθεο 
ή κε επαλαιακβαλόκελεο θαη απαηηείηαη θάπνηνο βαζκόο ππεπζπλόηεηαο θαη 
απηνλνκίαο. πρλά 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 δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο θαη κε ζεκαληηθό βαζκό 
πξνζσπηθήο επζύλεο θαη απηνλνκίαο. πρλά 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. 
 

 
 

 





ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την ΑνΑΔ ως εθνική συµµετοχή.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην ΑνΑΔ:

Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

τηλ. 22390300
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