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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
 

Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ 
ελεξγεηψλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ 
πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο 
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ζηελ Θχπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ. Ν ζεκαληηθφο απηφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο 
Θχπξνπ έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη πεξηιεθζεί ζην Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο γηα 
ηελ Απαζρφιεζε θαη ην Πρέδην Γξάζεο γηα ηε Πηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβφλαο, θαζψο θαη ζην 
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Απαζρόιεζε, Αλζξώπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή 
πλνρή, 2007-2013».  
 
Ζ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ ζηελ Θχπξν ππνβιήζεθε θαη 
εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν σο ζπγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν γηα ηελ 
Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013. Ρν Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν είλαη ην βαζηθφ 
ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ζηα 
θξάηε κέιε, θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.  
 
Ζ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Κύπξνπ έρεη νξηζηεί σο ν αξκφδηνο Φνξέαο 
γηα πξνψζεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. Πθνπφο ηνπ Ππζηήκαηνο είλαη ε 
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηνπ Νξηζκνχ Ξξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ 
Ξξνζφλησλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ 
λα απνδψζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο. Ζ 
εμέηαζε ζα γίλεηαη ζε Δμεηαζηηθά Θέληξα (Ηδξχκαηα Θαηάξηηζεο θαη 
Δπηρεηξήζεηο/Νξγαληζκνχο) ηα νπνία ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο.  
 
Ξξφζζεηα, ηα Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ  γηα 
πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 
θαζψο θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ην Πχζηεκα Καζεηείαο, ηα Ραρχξξπζκα 
Ξξνγξάκκαηα εμ παξρήο Θαηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν Πχζηεκα 
Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθφ Ξιαίζην Ξξνζφλησλ, ην 
νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Δπξσπατθφ Ξιαίζην Ξξνζφλησλ θαη αλακέλεηαη λα έρεη 
επηπηψζεηο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
 

Ζ Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία, κέζα απφ ηελ πξνζθνξά ηεο ηφζν ζηελ νηθνλνκία φζν θαη ζηελ 
θνηλσλία, έρεη θαζηεξσζεί, σο έλαο απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο Θππξηαθήο 
νηθνλνκίαο. Ζ έληαμε ηεο Θχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη επηβάιεη έλα λέν πεξηβάιινλ 
ζηνλ Θαηαζθεπαζηηθφ Ρνκέα κε κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο, αληαγσληζηηθέο, νξγαλσηηθέο, αιιά 
θαη θαζαξά εξγαζηαθέο. Ζ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζπλερψο βειηηψλεηαη εμαηηίαο ησλ 
απαηηήζεσλ ησλ αγνξαζηψλ γηα θαηαιιειφηεξε θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Ρνκέα 
αιιά θαη ιφγσ ηεο απζηεξφηεξεο λνκνζεζίαο.  
 
Ζ ΑλΑΓ, κε ηελ  Δγθαζίδξπζε θαη Ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ 
Πξνζόλησλ, ζα βνεζήζεη ζηε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  θαη ζπλεπψο ζηελ 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο Νηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο. 
 
Πηελ έθδνζε απηή αλαπηχζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Πεδίν πνπ αθνξά  ηνπο 
«Υξσκαηηζκνύο-Γηαθνζκεηηθά Δπηρξίζκαηα» (επίπεδν 2).  
 
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθφο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ 
«Σξσκαηηζκνί-Γηαθνζκεηηθά Δπηρξίζκαηα» (επίπεδν 2) θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε 
Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ, δειαδή ε πεξηγξαθή ηνπ Ξξφηππνπ, νη Ρνκείο Δξγαζίαο, 
νη επηκέξνπο Δξγαζίεο θαζψο θαη νη Κέζνδνη Δμέηαζεο Απφδνζεο.  Αθνινχζσο, γίλεηαη 
αλάιπζε ηνπ θάζε Tνκέα Eξγαζίαο φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα Θξηηήξηα Απφδνζεο, ηα Ξεδία 
Δθαξκνγήο θαη νη Απαξαίηεηεο Γλψζεηο.  Πην ηέινο ηεο έθδνζεο, ελζσκαηψλνληαη σο 
Ξαξαξηήκαηα ην γισζζάξην γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ  
θαη  ε πεξηγξαθή ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. 
 
Ν Νξηζκφο  ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ «Σξσκαηηζκνί-Γηαθνζκεηηθά Δπηρξίζκαηα» (επίπεδν 
2)  έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ Αλαδφρνπ θαη Ππγγξαθέα, ηελ εκπινθή ησλ 
Δξγνδνηηθψλ θαη Ππλδηθαιηζηηθψλ Νξγαλψζεσλ, ηε ζπκκεηνρή αξκνδίσλ πνπξγείσλ, 
Νξγαληζκψλ, Δπαγγεικαηηθψλ Ππλδέζκσλ θαη άιισλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ζην πιαίζην 
εξγαζηψλ ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο 
νξίδνληαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΑλΑΓ.  
 
Ρα Ξξφηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνχληαη, αλ θαη φηαλ θξηζεί 
ζθφπηκν, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αξκφδηαο ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο. 
 
Ζ ηειηθή έγθξηζε ησλ Ξξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκφδηα Αξρή.  
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2. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 
 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΛ. 

ΣΓΔ1 Αλαγλψξηζε θαη ηδηφηεηεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 9 

ΣΓΔ2 Αλαγλψξηζε, ηδηφηεηεο θαη ρεηξηζκφο ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ 
επηρξηζκάησλ 13 

ΣΓΔ3 Αλαγλψξηζε θαη πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα 17 

ΣΓΔ4 Αλάκεημε θαη εηνηκαζία πιηθψλ γηα ρξσκάηηζκα, βεξλίθσκα θαη δηαθφζκεζε 
επηθάλεηαο κε επηθάιπςε επηρξίζκαηνο 25 

ΣΓΔ5 Δθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο, βεξληθψκαηνο 29 

ΣΓΔ6 Δθαξκνγή δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ 35 

ΣΓΔ7 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 39 

ΣΓΔ8 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 47 
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3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

3.1. Υξσκαηηζκνί-Γηαθνζκεηηθά Δπηρξίζκαηα – Δπίπεδν 2 

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο  

Νη Σξσκαηηζκνί–Γηαθνζκεηηθά Δπηρξίζκαηα επηπέδνπ 2 δηαιακβάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηηο 
ηδηφηεηεο ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ησλ ρξσκάησλ, ησλ βεξληθηψλ θαη ησλ δηαθνζκεηηθψλ 
επηρξηζκάησλ, ηελ πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ρξψκαηα θαη δηαθνζκεηηθά επηρξίζκαηα 
θαη ηελ εθαξκνγή ρξσκαηηζκψλ θαη επηρξηζκάησλ. 

 

3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 

Τπνρξεσηηθνί Σνκείο  

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΣΓΔ1 Αλαγλψξηζε θαη ηδηφηεηεο 
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ΣΓΔ1.1 Αλαγλψξηζε θαη ηδηφηεηεο 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 10 

ΣΓΔ2 

Αλαγλψξηζε, ηδηφηεηεο θαη 
ρεηξηζκφο ρξσκάησλ, 
βεξληθηψλ 
θαη δηαθνζκεηηθψλ 
επηρξηζκάησλ 

ΣΓΔ2.1 
Αλαγλψξηζε, ηδηφηεηεο θαη 
ρεηξηζκφο ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη 
δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ 

14 

ΣΓΔ3 

Αλαγλψξηζε θαη 
πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ 
γηα λα δερηνχλ ηα 
ρξψκαηα 

ΣΓΔ3.1 Αλαγλψξηζε επηθαλεηψλ γηα λα 
δερηνχλ ηα ρξψκαηα 18 

ΣΓΔ3.2 Ξξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ γηα λα 
δερηνχλ ηα  ρξψκαηα 21 

ΣΓΔ4 

Αλάκεημε θαη εηνηκαζία 
πιηθψλ γηα ρξσκάηηζκα, 
βεξλίθσκα θαη δηαθφζκεζε 
επηθάλεηαο κε επηθάιπςε 
επηρξίζκαηνο 

ΣΓΔ4.1 Αλάκεημε θαη εηνηκαζία πιηθψλ   26 

ΣΓΔ5 Δθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο, 
βεξληθψκαηνο ΣΓΔ5.1 Δθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο, 

βεξληθψκαηνο 30 

ΣΓΔ6 Δθαξκνγή δηαθνζκεηηθψλ 
επηρξηζκάησλ ΣΓΔ6.1 Δθαξκνγή δηαθνζκεηηθψλ 

επηρξηζκάησλ 36 

ΣΓΔ7 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη 
νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΣΓΔ7.1 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 40 

ΣΓΔ7.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο 42 

ΣΓΔ7.3 
Δθηέιεζε εξγαζηψλ βάζεη 
πξνγξάκκαηνο θαη ηήξεζε 
εκεξνινγίνπ εξγαζηψλ 

44 
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KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΣΓΔ8 

Αζθάιεηα θαη πγεία ζην 
ρψξν εξγαζίαο θαη 
πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

ΣΓΔ8.1 

Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο 
θαη εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ 
εξγνηαμίνπ  

48 

ΣΓΔ8.2 
Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο 
αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ 
θαηαζηάζεσλ  

50 

ΣΓΔ8.3 Αζθαιήο ρξήζε ηθξησκάησλ θαη 
θηλεηψλ ζθαιψλ 52 

ΣΓΔ8.4 

Αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζην 
ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ 
θαη ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη 
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ 

55 

ΣΓΔ8.5 Κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο 57 

 
 
3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 

H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο 
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Σξσκαηηζκνί-Γηαθνζκεηηθά Δπηρξίζκαηα – Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη 
κε ηε ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

 Όηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δχζθνιε ηφηε γίλεηαη απνδεθηή ε 
παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο. 

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

 Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηφ/ιάζνο. 
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4. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ1 Αλαγλψξηζε θαη ηδηφηεηεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΥΓΔ1.1 Αλαγλψξηζε θαη ηδηφηεηεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ1 Αλαγλψξηζε θαη ηδηφηεηεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ1.1 Αλαγλψξηζε θαη ηδηφηεηεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα νηθνδνκηθά πιηθά πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ην κπνγηάηηζκα.  
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ηελ ρξήζε ησλ 

νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. 
 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο ζσζηνχο απνζεθεπηηθνύο 

ρώξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο νξζήο θύιαμεο ησλ 
νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Οηθνδνκηθά πιηθά  

Ρνχβια 
Ρζηκεληφπιαθεο 
Θπβφιηζνη 
Θξαζπεδφιηζνη 
Ξέηξεο 
Γπςνζαλίδεο 
Δκθαλέο ζθπξφδεκα 
Ξιάθεο καξκάξνπ 
Νηθνδνκηθά πιαθίδηα 
Γξαλίηεο 
Μχιν 
Ξιάθεο ηερλεηήο μπιείαο 
Σαιχβδηλεο δνθνί 
Κέηαιια (ράιπβαο, 
αινπκίληνπκ, ραιθφο) 
Ραπεηζαξίεο ηνίρνπ 
Γηάθνξα επηρξίζκαηα θαη άιια 
πιηθά ηειεηψκαηνο 
(θηληξίζκαηνο) 
Γφκεο 
γξνκνλσηηθά πιηθά 
 

ΠΔ2  Απνζεθεπηηθνί ρώξνη 
Θιεηζηνί (εζσηεξηθνί) 
Αλνηθηνί (εμσηεξηθνί) 
 

ΠΔ3  πλζήθεο νξζήο 
θύιαμεο 

Ξηλαθίδεο αλαγλψξηζεο/ 
ζήκαλζεο 
Μερσξηζηνί ρψξνη γηα θάζε 
πιηθφ 
Νξζή ζεξκνθξαζία/πγξαζία 
Ξξνθχιαμε απφ θαηξηθέο 
ζπλζήθεο (βξνρή, ήιην, αέξα) 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ1.1 Αλαγλψξηζε θαη ηδηφηεηεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα δηάθνξα νηθνδνκηθά πιηθά. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο θαη πνηα ε ρξήζε ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο νξζήο θχιαμεο ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ2 Αλαγλψξηζε, ηδηφηεηεο θαη ρεηξηζκφο ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ 
επηρξηζκάησλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ ρξσκαηίζκαηνο, βεξληθψκαηνο, δηαθνζκεηηθήο 
επηθάιπςεο επηθαλεηψλ θαη δηαιπηψλ, νη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηέο ηνπο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΥΓΔ2.1 Αλαγλψξηζε, ηδηφηεηεο θαη ρεηξηζκφο ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ 
επηρξηζκάησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ2 Αλαγλψξηζε, ηδηφηεηεο θαη ρεηξηζκφο ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ 
επηρξηζκάησλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ2.1 Αλαγλψξηζε, ηδηφηεηεο θαη ρεηξηζκφο ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ 
επηρξηζκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο θαηεγνξίεο ρξσκάησλ, ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη ηηο θαηάιιειεο 
κεζφδνπο ρεηξηζκνχ ηνπο. 

 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

βεξληθηώλ, ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη 
ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο ρεηξηζκνχ ηνπο. 

 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ηα βαζηθά είδε δηαθνζκεηηθώλ 

επηρξηζκάησλ, ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο 
θαη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο ρεηξηζκνχ ηνπο.  

 
ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο δηαιύηεο, ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη ηηο θαηάιιειεο 
κεζφδνπο ρεηξηζκνχ ηνπο. 

 
ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ νξζή δηαηήξεζε θαη 

απνζήθεπζε ησλ ρξσκάησλ, βεξληθηώλ, 
δηαθνζκεηηθώλ επηρξηζκάησλ θαη δηαιπηώλ. 

 
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ7 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 
 
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.  
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καηεγνξίεο ρξσκάησλ 

δαηνρξψκαηα (πιαζηηθά 
ρξψκαηα, αζηάξη ηνηρνπνηίαο) 
Ππκππθλσκέλα ρξσζηηθά 
Διαηνρξψκαηα, (γπαιηζηεξφ, 
ζαηηλέ, ππφζηξσκα, αθξπιηθφ 
πδαηνδηάιπην) 
Ρζηκεληνρξψκαηα 
δαηνζηεγαλή βαθή 
 

ΠΔ2  Καηεγνξίεο βεξληθηώλ 
Βεξλίθηα  
Βεξλίθηα δχν ζπζηαηηθψλ 
Αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ 
δαηνδηάιπηα βεξλίθηα 
Βεξλίθηα πιαζηηθά 
Βεξλίθηα πνιπνπξεζάλεο  
Ιηλέιαην 
 

ΠΔ3  Βαζηθά είδε δηαθνζκεηηθώλ 
επηρξηζκάησλ  

Γξαθηάην 
Παγξέ 
Ππξηηο 
Απνκηκήζεηο καξκάξνπ μχινπ 
Πηνχθν 
Ραπεηζαξία ηνίρνπ (wallpaper) 

 
ΠΔ4  Βαζηθνί δηαιύηεο  

Θίλλεξ 
Λέθηη 
Λεξφ 
 

ΠΔ5  Οξζή δηαηήξεζε θαη 
απνζήθεπζε 

Θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο 
Ξξνζηαζία απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο 
(βξνρή, ήιην, αέξα) 
Θαιά αεξηδφκελνη θαη 
πξνζηαηεπφκελνη ρψξνη 
Απνζήθεπζε ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ2 Αλαγλψξηζε, ηδηφηεηεο θαη ρεηξηζκφο ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ 
επηρξηζκάησλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ2.1 Αλαγλψξηζε, ηδηφηεηεο θαη ρεηξηζκφο ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ 
επηρξηζκάησλ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Καλνληζκνί 

Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 
εξγαζία  
Θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 
ηελ εξγαζία 
 

ΠΔ7  Απνθιίζεηο 
Διιηπείο/ιαλζαζκέλεο νδεγίεο 
θαηαζθεπαζηή 
Απνπζία θαηάιιειεο ζήκαλζεο 
ζηε ζπζθεπαζία 
Κε επαξθήο αλαγλψξηζε ησλ 
ρξσκάησλ, βεξληθηψλ, 
δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ θαη 
δηαιπηψλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ2.1 Αλαγλψξηζε, ηδηφηεηεο θαη ρεηξηζκφο ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ 
επηρξηζκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο ρξσκάησλ, πνηεο νη ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο 
θαη πνηεο νη θαηάιιειεο κέζνδνη ρεηξηζκνχ ηνπο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο βεξληθηψλ, πνηεο είλαη νη ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο 
ηδηφηεηεο θαη πνηεο νη θαηάιιειεο κέζνδνη ρεηξηζκνχ ηνπο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα βαζηθά είδε δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ, πνηεο είλαη νη 
ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη πνηεο νη θαηάιιειεο κέζνδνη ρεηξηζκνχ ηνπο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη βαζηθνί δηαιχηεο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο γηα πνηεο εξγαζίεο θαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη ν θάζε δηαιχηεο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη νξζνί ηξφπνη δηαηήξεζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ ρξσκάησλ, 
βεξληθηψλ, δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ θαη δηαιπηψλ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ζε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ3 Αλαγλψξηζε θαη πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ επηθαλεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο νηθνδνκέο, ν πξνζδηνξηζκφο 
ηνπ ηχπνπ ηεο ζπληήξεζεο ή επηδηφξζσζεο πνπ ρξεηάδνληαη θαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία 
ηνπο, ψζηε λα γίλνπλ έηνηκεο γηα λα δερηνχλ ρξψκα. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΥΓΔ3.1 Αλαγλψξηζε επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα 

 

ΥΓΔ3.2 Ξξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ3 Αλαγλψξηζε θαη πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ3.1 Αλαγλψξηζε επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηαθξίλεηο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο επηθαλεηώλ  

πνπ κπνξνχλ λα δερηνχλ ρξψκαηα  
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ πνηόηεηα ηεο επηθάλεηαο θαη 

λα δηαθξίλεηο ηηο αηηίεο θζνξάο θαη λα πξνζδηνξίδεηο 
ην είδνο ζπληήξεζεο πνπ ρξεηάδεηαη, πξηλ δερηεί 
ρξψκα. 

 
ΚΑ3 Λα πξνζδηνξίδεηο ην είδνο ζπληήξεζεο πνπ 

ρξεηάδεηαη ν θάζε ηύπνο επηθάλεηαο πξηλ δερηεί ην 
ρξψκα. 

 
ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 
 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.  
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σύπνη επηθάλεηαο 

Πνβαηηζκέλε κε ηξίην ρέξη 
Ππαηνπιαξηζκέλε 
απφ γπςνζαλίδα 
απφ ηζηκεληνζαλίδα 
απφ εκθαλέο ζθπξφδεκα 
απφ ηνχβια 
απφ ηζηκεληφιηζνπο 
απφ απηνχζην μχιν 
απφ ηερλεηή μπιεία 
Κεηαιιηθή 

 
ΠΔ2  Πνηόηεηα επηθάλεηαο 

Θαηλνχξηα 
Νκαιή 
Νκνηνγελήο 
Πνβαηηζκέλε εθηφο 
πξνδηαγξαθψλ 
Μεθινπδηζκέλε 
Κε ξσγκέο ή/θαη ηξχπεο 
Αλψκαιε 

  
ΠΔ3  Δίδνο ζπληήξεζεο 

Θαζαξηζκφο  
Δπηδηφξζσζε 
Νκαινπνίεζε  
Πνβάηηζκα 
Ππαηνπιάξηζκα  
 

ΠΔ4  Αηηίεο θζνξάο 
γξαζία 
Θεξκφηεηα  
Θεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο 
Κχθεηεο, έληνκα 
Πθνπξηά ζε ζίδεξν 
Θαθήο πνηφηεηαο πιηθά 
θαηαζθεπήο, ζνβαηίζκαηνο, 
επηρξίζκαηνο ή βαθήο 
Κεηαθίλεζε, θαζίδεζε 
νηθνδνκήο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ3 Αλαγλψξηζε θαη πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ3.1 Αλαγλψξηζε επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Καλνληζκνί 

Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 
ηελ εξγαζία  
Θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζηελ εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί  
κε ηελ εξγαζία 

 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 

Ιαλζαζκέλε αλαγλψξηζε 
επηθάλεηαο 
Κε αλαγλψξηζε ησλ νξζψλ 
αηηηψλ θζνξάο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ3.1 Αλαγλψξηζε επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη δηάθνξνη ηχπνη επηθαλεηψλ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη δηάθνξεο πνηφηεηεο επηθάλεηαο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα είδε ζπληήξεζεο ησλ δηαθφξσλ επηθαλεηψλ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη αηηίεο θζνξάο ησλ δηαθφξσλ επηθαλεηψλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ζε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ3 Αλαγλψξηζε θαη πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ3.2 Ξξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηαθξίλεηο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο 

επηθαλεηώλ θαη ηα αληίζηνηρα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπληήξεζε. 

 
ΚΑ2 Λα πξνεηνηκάδεηο θαηάιιεια κηα επηθάλεηα γηα 

λα δερηεί βάςηκν, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο 
επηθάλεηαο θαη ην είδνο ζπληήξεζεο πνπ 
ρξεηάδεηαη. 

 
ΚΑ3 Λα ιακβάλεηο κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά 

ηε ρξήζε εξγαιείσλ/εμνπιηζκνύ θαη γεληθά 
θαηά ηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 
ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο . 
 
ΚΑ5 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 
 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.  
  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σύπνο επηθάλεηαο 

Πνβαηηζκέλε κε ηξίην ρέξη 
Ππαηνπιαξηζκέλε 
απφ γπςνζαλίδα 
απφ ηζηκεληνζαλίδα 
απφ εκθαλέο ζθπξφδεκα 
απφ ηνχβια 
απφ ηζηκεληφιηζνπο 
απφ απηνχζην μχιν 
απφ ηερλεηή μπιεία 
Κεηαιιηθή  

 
ΠΔ2  Τιηθά 

Γπαιφραξην 
Πνπβάο 
Ππάηνπια 
Γίθηπ (γάδα) γηα ξσγκέο 
Δηδηθά ζθξαγηζηηθά θαηάιιεια γηα 
επηδηφξζσζε ξσγκψλ 

 
ΠΔ3  Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο 

Ππληήξεζε ή/θαη επηδηφξζσζε 
θζνξάο  
Ππληήξεζε ή/θαη επηδηφξζσζε 
αηειεηψλ 
Νη επηθάλεηεο απφ εκθαλέο 
ζθπξφδεκα ηξίβνληαη κε ηξηβείν 
πεξηζηξεθφκελν θαη 
ζπαηνπιάξνληαη 
Γπαινράξηηζκα  
Θαζάξηζκα  

 
ΠΔ4  Δίδνο ζπληήξεζεο 

Θαζαξηζκφο  
Δπηδηφξζσζε 
Νκαινπνίεζε  
Πνβάηηζκα 
Ππαηνπιάξηζκα  

 
ΠΔ5  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

Πηνιή 
Γάληηα 
Ξαπνχηζηα 
Ξξνζηαηεπηηθά γπαιηά 
Κάζθεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ3 Αλαγλψξηζε θαη πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ3.2 Ξξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Δξγαιεία/εμνπιηζκόο  

Δξγαιεία ρεξηνχ δνκηθψλ έξγσλ 
Ζιεθηξηθφ ηξηβείν 
(πεξηζηξεθφκελν) 
Πθάιεο 
Πθαισζηέο 
Ππάηνπιεο 
Μχζηξεο 
Ππξκαηφβνπξηζεο 
Γπαιφραξην 
θάζκαηα 

 
ΠΔ7  Καλνληζκνί 

Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 
εξγαζία  
Θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 
ηελ εξγαζία 

 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 

Ιαλζαζκέλε ή κε επαξθήο  
πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο 
Ξξνβιεκαηηθά ή/θαη ειιηπή 
εξγαιεία θαη εμνπιηζκφο 
Ξξνβιεκαηηθά ή ειιηπή κέηξα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ3.2 Ξξνεηνηκαζία  επηθαλεηψλ γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη δηάθνξνη ηχπνη επηθαλεηψλ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ δηαθφξσλ επηθαλεηψλ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πψο πξνεηνηκάδεηαη γηα λα δερηεί βάςηκν ν θάζε ηχπνο επηθάλεηαο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα είδε ζπληήξεζεο ησλ δηαθφξσλ επηθαλεηψλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλεηο θαηά ηελ ρξήζε 
εξγαιείσλ θαη γεληθά θαηά ηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηείο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηαθφξσλ επηθαλεηψλ 
γηα λα δερηνχλ ηα ρξψκαηα. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ζε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ4 Αλάκεημε θαη εηνηκαζία πιηθψλ γηα ρξσκάηηζκα, βεξλίθσκα θαη δηαθφζκεζε επηθάλεηαο 
κε επηθάιπςε επηρξίζκαηνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ αλάκεημε θαη ε εηνηκαζία ησλ πιηθψλ γηα ρξσκάηηζκα, βεξλίθσκα ή γηα επηθάιπςε επηθάλεηαο 
κε δηαθνζκεηηθφ επίρξηζκα. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΥΓΔ4.1 Αλάκεημε θαη εηνηκαζία πιηθψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ4 Αλάκεημε θαη εηνηκαζία πιηθψλ γηα ρξσκάηηζκα, βεξλίθσκα θαη δηαθφζκεζε επηθάλεηαο κε 
επηθάιπςε επηρξίζκαηνο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ4.1 Αλάκεημε θαη εηνηκαζία πιηθψλ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα παξαιακβάλεηο ηα αλαγθαία θαη απαηηνχκελα γηα 

ηελ εξγαζία πιηθά γηα ρξσκάηηζκα, βεξλίθσκα, 
γηα δηαθνζκεηηθά επηρξίζκαηα θαη ηνπο δηαιύηεο. 

 
KA2 Λα εθαξκφδεηο ηελ νξζή δηαηήξεζε θαη 

απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ γηα ρξσκάηηζκα, 
βεξλίθσκα, γηα δηαθνζκεηηθά επηρξίζκαηα θαη 
ηνπο δηαιύηεο. 

 
ΚΑ3 Λα εηνηκάδεηο ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο γηα 

ρξσκάηηζκα, βεξλίθσκα θαη γηα δηαθνζκεηηθό 
επίρξηζκα, ψζηε λα κε γίλεηαη ζπαηάιε. 

 
ΚΑ4 Λα πξνεηνηκάδεηο θαη λα αλακηγλχεηο ηα πιηθά γηα 

ρξσκάηηζκα, βεξλίθσκα θαη γηα δηαθνζκεηηθά 
επηρξίζκαηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ εληνιήο, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία/ 
εμνπιηζκό. 

 
ΚΑ5 Λα πξνεηνηκάδεηο θαη λα αλακηγλχεηο ηα πιηθά γηα 

γξαθηάην/ζαγξέ/ζπξηηο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ 
εληνιήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία/ 
εμνπιηζκό. 

 
ΚΑ6 Λα θαζαξίδεηο, λα ζπληεξείο θαη λα απνζεθεχεηο ηα 

εξγαιεία/εμνπιηζκό.  
 
ΚΑ7 Λα ιακβάλεηο ηα απαηηνχκελα, ζχκθσλα κε ηα δειηία 

αζθάιεηαο ησλ πιηθψλ, κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
θαηά ηε ρξήζε εξγαιείσλ/εμνπιηζκνύ θαη γεληθά 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 
ΚΑ8 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ9 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 
 
ΚΑ10 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.  
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά γηα ρξσκάηηζκα 

δαηνρξψκαηα (πιαζηηθά 
ρξψκαηα, αζηάξη ηνηρνπνηίαο) 
Ππκππθλσκέλα ρξσζηηθά 
Διαηνρξψκαηα, (γπαιηζηεξφ, 
ζαηηλέ, ππφζηξσκα, αθξπιηθφ 
πδαηνδηάιπην) 
Ρζηκεληνρξψκαηα 
δαηνζηεγαλή ρξψκαηα 

 
ΠΔ2  Τιηθά γηα βεξλίθσκα 

Βεξλίθηα κε ή ρσξίο ρξσζηηθέο 
Βεξλίθηα ιηπαξήο βάζεο 
Βεξλίθηα πνιπνπξεζάλεο 
Αθξπιηθά βεξλίθηα  
Βεξλίθηα αιθνφιεο 
Ιηλέιαην  

 
ΠΔ3  Γηαιύηεο 

Λεξφ 
Θίλλεξ 
Λέθηη 

 
ΠΔ4  Γηαθνζκεηηθά επηρξίζκαηα 

Γξαθηάην 
Παγξέ 
Ππξηηο 

 
ΠΔ5  Οξζή δηαηήξεζε θαη 
απνζήθεπζε 

Θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο 
Ξξνζηαζία απφ θαηξηθέο 
ζπλζήθεο (βξνρή, ήιην, αέξα) 
Θαιά αεξηδφκελνη θαη 
πξνζηαηεπφκελνη ρψξνη 
Απνζήθεπζε ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή  

 
ΠΔ6  Τιηθά γηα γξαθηάην 

Ξξνθαηαζθεπαζκέλν επίρξηζκα 
βαζηζκέλν ζε εηδηθή ζπλζεηηθή 
ξεηίλε 
Ππκππθλσκέλεο ρξσζηηθέο  
Αθξπιηθφ αζηάξη ηνηρνπνηίαο  
Λεξφ (αξαησηηθφ) 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ4 Αλάκεημε θαη εηνηκαζία πιηθψλ γηα ρξσκάηηζκα, βεξλίθσκα θαη δηαθφζκεζε επηθάλεηαο κε 
επηθάιπςε επηρξίζκαηνο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ4.1 Αλάκεημε θαη εηνηκαζία πιηθψλ 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Τιηθά γηα ζαγξέ 

Ξξνθαηαζθεπαζκέλν επίρξηζκα 
πνπ απνηειείηαη απφ εηδηθή  
ζπλζεηηθή ξεηίλε, εηδηθά 
γεκηζηηθά θαη δηνμείδην ηνπ 
ηηηαλίνπ 
Αθξπιηθφ αζηάξη ηνηρνπνηίαο  
Λεξφ (αξαησηηθφ) 
Ππκππθλσκέλεο ρξσζηηθέο  
 

ΠΔ8  Τιηθά ζπξηηο 
Ππξηηο ζε κνξθή ζθφλεο 
Ππκππθλσκέλεο ρξσζηηθέο 
Αθξπιηθφ αζηάξη ηνηρνπνηίαο  
Λεξφ (αξαησηηθφ) 

 
ΠΔ9  Δξγαιεία/εμνπιηζκόο 

Ζιεθηξηθφο αλαδεπηήξαο 
Αλαδεπηήξαο κε ην ρέξη 
Άδεηα δνρεία γηα αλάκημε πιηθψλ 

 
ΠΔ10  Μέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 

Πηνιή 
Γάληηα 
Ξαπνχηζηα αζθαιείαο 
Ξξνζηαηεπηηθά γπαιηά 
Κάζθεο  

 
ΠΔ11  Καλνληζκνί 

Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 
ηελ εξγαζία  
Θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζηελ εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 
κε ηελ εξγαζία 

 
ΠΔ12  Απνθιίζεηο 

Κε ζσζηή επηινγή πιηθψλ  
Ιαλζαζκέλε πνζφηεηα πιηθψλ 
γηα αλάκημε 
Κε ζσζηή αλάκημε ρξσκάησλ 
ιηθά κε ζπκκνξθνχκελα κε ηηο 
απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο 
Κε ζσζηή επηινγή θαη ρξήζε 
κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ4.1 Αλάκεημε θαη εηνηκαζία πιηθψλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα πιηθά γηα ρξσκάηηζκα. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα πιηθά γηα βεξλίθσκα. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα είδε δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη δηαιχηεο θαη πνηα ε ζσζηή ρξήζε ηνπ θαζελφο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε εηνηκαζία γξαθηάηνπ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε εηνηκαζία ζαγξέ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε εηνηκαζία ζπξηηο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ γηα ρξσκάηηζκα, 
βεξλίθσκα; δηαθνζκεηηθά επηρξίζκαηα θαη δηαιπηψλ. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη νξζνί ηξφπνη δηαηήξεζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ ρξσκάησλ, 
βεξληθηψλ, δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ θαη δηαιπηψλ. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζσζηή δνζνινγία θαη πνηα είλαη ε δηαδηθαζία αλάκεημεο ησλ 
πιηθψλ. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο κε πνηα εξγαιεία αλακηγλχεηο ηα ρξψκαηα, βεξλίθηα θαη δηαθνζκεηηθά 
επηρξίζκαηα. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο πψο θαζαξίδεηο, ζπληεξείο θαη απνζεθεχεηο ηα εξγαιεία θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα 
ηελ εηνηκαζία θαη αλάκεημε ησλ πιηθψλ. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηη πιεξνθνξίεο καο δίλνπλ ηα Γειηία Αζθαιείαο ησλ πιηθψλ θαη γηαηί πξέπεη 
λα ηα ιακβάλνπκε ππφςε καο. 

ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο πνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία 
εηνηκαζίαο θαη αλάκεημεο ησλ πιηθψλ. 

ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο πψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ16 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ17 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ18 Λα γλσξίδεηο ζε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ5 Δθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο, βεξληθψκαηνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ζ εθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο ζε θάζε είδνπο επηθάλεηα. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΥΓΔ5.1 Δθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο ζε επηθάλεηεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ5 Δθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο, βεξληθψκαηνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ5.1 Δθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο, βεξληθψκαηνο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα πξνεηνηκάδεηο ηνλ ρώξν εξγαζίαο θαη ηηο 

επηθάλεηεο πνπ ζα δερηνχλ ην ρξψκα/βεξλίθσκα 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια πιηθά 
πξνζηαζίαο θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη 
εμνπιηζκό. 

 
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηα θαηάιιεια πιηθά 

ρξσκαηίζκαηνο/βεξληθώκαηνο ζηνπο 
δηάθνξνπο ηύπνπο επηθαλεηώλ ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ησλ φξσλ εληνιήο. 

 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

ρξσκαηηζκνύ/βεξληθώκαηνο. 
 
ΚΑ4 Λα εθαξκφδεηο ηα πιηθά ρξσκαηίζκαηνο/ 

βεξληθώκαηνο. 
 
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο φηη ην ρξσκάηηζκα/βεξλίθσκα ζε 

επηθάλεηεο δελ έρεη  αηέιεηεο. 
 
ΚΑ6 Λα θαζαξίδεηο, λα ζπληεξείο θαη λα απνζεθεχεηο ηα 

εξγαιεία ρξσκαηηζκνύ/βεξληθώκαηνο. 
 
ΚΑ7 Λα πξνζηαηεχεηο ηα πιηθά ρξσκαηίζκαηνο/ 

βεξληθώκαηνο.  
 
ΚΑ8 Λα ιακβάλεηο κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ10 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο. 
 
ΚΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.  
 

  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξνεηνηκαζία ρώξνπ 
εξγαζίαο 

Δπηθάιπςε επίπισλ, ζπζθεπψλ θαη 
αληηθεηκέλσλ 
Κεηαθίλεζε επίπισλ, ζπζθεπψλ θαη 
αληηθεηκέλσλ 
Ξξνζηαζία ή/θαη αθαίξεζε πφξησλ 
θαη παξαζχξσλ 
Θαζαξηφηεηα ρψξνπ 
Ξξνεηδνπνηεηηθέο ζεκάλζεηο 
(πηλαθίδεο)    

ΠΔ2  Τιηθά πξνζηαζίαο 
θάζκαηα 
Κνπζακάδεο, λαυινλ 
Θνιιεηηθή πξνζηαηεπηηθή ηαηλία 
Σαξηφηειια  

ΠΔ3  Δξγαιεία/εμνπιηζκόο γηα 
πξνεηνηκαζία 

Ξέλζεο 
Θαηζαβίδηα 
Πθπξηά 
Βνχξηζεο  
Πθνχπεο  
Φηπάξηα   
Πθάιεο 
Κεηξεηηθή ηαηλία 
Αιθάδη 

ΠΔ4  Τιηθά ρξσκαηίζκαηνο 
δαηνρξψκαηα (πιαζηηθά 
ρξψκαηα, αζηάξη ηνηρνπνηίαο) 
Ππκππθλσκέλα ρξσζηηθά 
Διαηνρξψκαηα, (γπαιηζηεξφ, 
ζαηηλέ, ππφζηξσκα, αθξπιηθφ 
πδαηνδηάιπην) 
Ρζηκεληνρξψκαηα 
δαηνζηεγαλή ρξψκαηα 

ΠΔ5  Τιηθά βεξληθώκαηνο 
Βεξλίθηα κε ή ρσξίο ρξσζηηθέο 
Βεξλίθηα ιηπαξήο βάζεο 
Βεξλίθηα πνιπνπξεζάλεο 
Αθξπιηθά βεξλίθηα  
Βεξλίθηα αιθνφιεο 
Ιηλέιαην  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ5 Δθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο, βεξληθψκαηνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ5.1 Δθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο, βεξληθψκαηνο 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Σύπνο επηθάλεηαο 

Πνβαηηζκέλε κε ηξίην ρέξη 
Ππαηνπιαξηζκέλε 
απφ γπςνζαλίδα 
απφ ηζηκεληνζαλίδα 
απφ εκθαλέο ζθπξφδεκα 
απφ ηνχβια 
απφ ηζηκεληφιηζνπο 
απφ απηνχζην μχιν 
απφ ηερλεηή μπιεία 
Κεηαιιηθή 

ΠΔ7  Δξγαιεία ρξσκαηηζκνύ/ 
βεξληθώκαηνο 

Ονιά (θχιηλδξνη) 
Βνχξηζεο/πηλέια 
Πθνπγγάξηα/ζπφγγνη 
Πθάια 
Πθαισζηέο 
Άδεηα δνρεία γηα αλάκημε πιηθψλ 
Ππάηνπιεο αθξψδνπο ειαζηηθνχ 
Διαζηηθέο ρηέλεο 

ΠΔ8  Αηέιεηεο 
Ξαξαιεηπφκελα ζεκεία  
Θάκςεηο ζηελ επηθάλεηα 
Ξξνεμέρνπζεο αηρκέο 
Πεκάδηα απφ βνχξηζεο 
Πεκάδηα απφ ξνιά 
Κεηαθνξά ρξψκαηνο ζε 
παξαθείκελεο επηθάλεηεο 
Ππγθέληξσζε ρξψκαηνο ζηηο γσλίεο 

ΠΔ9  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Πηνιή 
Γάληηα 
Ξαπνχηζηα 
Ξξνζηαηεπηηθά γπαιηά 
Κάζθεο 

ΠΔ10  Καλνληζκνί 
Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 
εξγαζία  
Θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 
ηελ εξγαζία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ5 Δθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο, βεξληθψκαηνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ5.1 Δθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο, βεξληθψκαηνο 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ11  Απνθιίζεηο 

Κε ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή 
ρξσκαηίζκαηνο, βεξληθψκαηνο 
Διαηησκαηηθφο εμνπιηζκφο θαη 
εξγαιεία 
Κε αληαπνθξηλφκελν ρξψκα ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πειάηε  
Διιηπή κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ5.1 Δθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο ζε δηάθνξεο επηθάλεηεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζνπ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηνλ εμνπιηζκφ ρξεζηκνπνηείο γηα λα ζπγπξίζεηο θαη λα πξνεηνηκάζεηο 
θαηάιιεια ησλ ρψξν εξγαζίαο ζνπ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα πιηθά ρξσκαηίζκαηνο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη δηάθνξνη ηχπνη επηθαλεηψλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ 
ρξσκαηίζκαηνο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα εξγαιεία ρξσκαηίζκαηνο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο γηα πνηεο αηέιεηεο πξέπεη λα πξνζέρεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ, ζπληήξεζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ 
εξγαιείσλ ρξσκαηίζκαηνο, θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ηελ αθνινπζείο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα απνζεθεχεηο θαη λα πξνζηαηεχεηο ηα πιηθά 
ρξσκαηίζκαηνο. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο πνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλεηο θαηά ηελ επηηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο πψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο ζε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ6 Δθαξκνγή δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ επάιεηςε εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ νηθνδνκψλ κε επηρξίζκαηα γηα δηαθφζκεζε 
θαη πξνζηαζία, εθαξκφδνληαο ηηο ηερληθέο γξαθηάην, ζαγξέ ή ζπξίηο.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΥΓΔ6.1 Δθαξκνγή δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ6 Δθαξκνγή δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ6.1 Δθαξκνγή δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο ην γξαθηάην ζε κηα επηθάλεηα, 

ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν εθαξκνγήο ηνπ θαη 
κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ην ζαγξέ ζε κηα επηθάλεηα, 

ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν εθαξκνγήο ηνπ θαη 
κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ3 Λα εθαξκφδεηο ην ζπξίηο ζε κηα επηθάλεηα, 

ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν εθαξκνγήο ηνπ θαη 
κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ4 Λα δεκηνπξγείο ηελ απαηηνχκελε πθή (texture) 

θαη ρξσκαηηζκφ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα 

γξαθηάην , ζαγξέ /ζπξηηο. 
 
ΚΑ6 Λα θαζαξίδεηο, λα ζπληεξείο θαη λα απνζεθεχεηο 

ηα εξγαιεία γηα γξαθηάην , ζαγξέ /ζπξηηο. 
 
ΚΑ7 Λα απνζεθεχεηο θαη λα πξνζηαηεχεηο ηα πιηθά 

δηαθνζκεηηθώλ επηρξηζκάησλ. 
 
ΚΑ8 Λα ιακβάλεηο ηα αλαγθαία κέηξα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο θαηά ηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο  
 
ΚΑ10 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ 

απνθιίζεηο. 
 
ΚΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.  
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέζνδνο εθαξκνγήο γξαθηάην 

Δηνηκαζία πιηθνχ 
Δθαξκνγή ηνπ πιηθνχ κε νξζνγψληα 
κεηαιιηθή κχζηξα ζε  κηθξφ κέξνο κηαο 
επηθάλεηαο 
Κε πιαζηηθή νξζνγψληα κχζηξα 
ηξίβεηαη ην πιηθφ, ν θφθθνο ηνπ νπνίνπ 
παξαζχξεηαη δεκηνπξγψληαο 
δηαθνζκεηηθέο απιαθψζεηο  

ΠΔ2  Μέζνδνο εθαξκνγήο ζαγξέ 
Δηνηκαζία πιηθνχ 
Δθαξκνγή ηνπ πιηθνχ κε νξζνγψληα 
κεηαιιηθή κχζηξα ηνπ πιηθνχ ζε  κηθξφ 
κέξνο κηαο επηθάλεηαο 
Θπιηλδξίδεηαη κε πιαζηηθφ ξνιφ, γηα λα 
δψζεη έλα αηζζεηηθφ απνηέιεζκα  

ΠΔ3  Μέζνδνο εθαξκνγήο ζπξηηο 
Αλάκημε πιηθνχ κέζα ζηνλ αλαδεπηήξα 
θαη ηνπνζέηεζή ηνπ κέζα ζε θαξνηζάθη 
Δθαξκνγή ηνπ πιηθνχ κε ρξήζε 
πηζηνιηνχ πηεζκέλνπ αέξα ή 
ρεηξνθίλεηεο κεραλήο. Ππλήζσο 
ρξεηάδνληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
ζηξψζεηο 

ΠΔ4  Τθή 
Γηα ην γξαθηάην νξηδφληηεο ή 
θαηαθφξπθεο ή αθαλφληζηεο 
απιαθψζεηο 
Γηα ην ζαγξέ θαη ην ζπξηηο «ζππξσηφ» 
ή «παηεηφ»   

ΠΔ5  Δξγαιεία γηα γξαθηάην  
Βνχξηζα θαη ξνιφ 
Κχζηξα θαη κπζηξί 
Ξιαζηηθή νξζνγψληα κχζηξα 

ΠΔ6  Δξγαιεία γηα ζαγξέ 
Βνχξηζα θαη ξνιφ 
Κχζηξα θαη νξζνγψλην κπζηξί 
Ξιαζηηθφ ξνιφ 

ΠΔ7  Δξγαιεία γηα ζπξηηο 
Βνχξηζα 
Ξηζηφιη πηεζκέλνπ αέξα 
Σεηξνθίλεηε κεραλή ζπξηηο (tyrolean 
machine) 
Θαξνηζάθη 
Αλακηθηήξαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ6 Δθαξκνγή δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ6.1 Δθαξκνγή δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ8  Τιηθά δηαθνζκεηηθώλ 
επηρξηζκάησλ 

Ξξνθαηαζθεπαζκέλν επίρξηζκα 
βαζηζκέλν ζε εηδηθή ζπλζεηηθή ξεηίλε 
Ξξνθαηαζθεπαζκέλν επίρξηζκα πνπ 
απνηειείηαη απφ εηδηθή  ζπλζεηηθή 
ξεηίλε, εηδηθά γεκηζηηθά θαη δηνμείδην 
ηνπ ηηηαλίνπ 
Ππξηηο ζε κνξθή ζθφλεο 
Ππκππθλσκέλεο ρξσζηηθέο  
Αθξπιηθφ αζηάξη ηνηρνπνηίαο  
Λεξφ (αξαησηηθφ) 

ΠΔ9  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Πηνιή 
Γάληηα 
Ξαπνχηζηα αζθαιείαο 
Ξξνζηαηεπηηθά γπαιηά 
Κάζθεο 

ΠΔ10  Καλνληζκνί 
Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 
εξγαζία  
Θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 

ΠΔ11  Απνθιίζεηο 
Κε ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή 
δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ 
Διαηησκαηηθφο εμνπιηζκφο θαη 
εξγαιεία 
Διιηπή κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ6.1 Δθαξκνγή δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε κέζνδνο εθαξκνγήο ηνπ γξαθηάηνπ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε κέζνδνο εθαξκνγήο ηνπ ζαγξέ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε κέζνδνο εθαξκνγήο ηνπ ζπξίηο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε απαηηνχκελε πθή γηα ην θάζε δηαθνζκεηηθφ επίρξηζκα. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηείο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθνζκεηηθψλ 
επηρξηζκάησλ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα θαζαξίδεηο, λα ζπληεξείο θαη λα απνζεθεχεηο ηα 
δηάθνξα εξγαιεία. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηα πιηθά ρξεζηκνπνηείο ζηελ εθαξκνγή δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα απνζεθεχεηο θαη λα πξνζηαηεχεηο ηα πιηθά. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλεηο θαηά ηελ επηηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο πψο ρεηξηδφκαζηε ηηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ12 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία; 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ζε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ7 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Γηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ, ζπλεξγαζία θαη αιιεινθαηαλφεζε κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, ζεβαζκφο 
ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ησλ θαλφλσλ εξγαζίαο θαη νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο, γλψζε 
ησλ νξίσλ επζχλεο θαη αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ άκεζα 
πξντζηακέλνπ, ειαρηζηνπνίεζε ζπαηάιεο πιηθψλ, ρξήζε κέζσλ θαη κεζφδσλ πνπ κεηψλνπλ ην 
ρξφλν εξγαζίαο, γλψζε θξηηεξίσλ επηηπρίαο ελφο πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ, εληνπηζκφο ηπρφλ 
πξνβιεκάησλ θαη ηήξεζε εκεξνινγίνπ κε ηα ζηνηρεία εξγαζηψλ. 

 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΥΓΔ7.1 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 
 

ΥΓΔ7.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο 

 
ΥΓΔ7.2 Δθηέιεζε εξγαζηψλ βάζεη πξνγξάκκαηνο θαη ηήξεζε εκεξνινγίνπ εξγαζηψλ 

 
 



40

 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ7 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ7.1 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηδηψθεηο ηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη 

ηε δηαηήξεζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπλαδέιθσλ. 

 
ΚΑ2 Λα ζέβεζαη θαη εθαξκφδεηο ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη 

ηνπο θαλόλεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3 Λα γλσξίδεηο ηα φξηα επζχλεο ζνπ. 
 
ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ άκεζα 

πξντζηακέλνπ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Οξγαλσηηθή δνκή 

θηζηάκελνο 
Ππλάδειθνο ίζνπ επηπέδνπ 
Ξξντζηάκελνο ηεο ίδηαο 
εηδηθφηεηαο 
Ξξντζηάκελνο άιιεο 
εηδηθφηεηαο 

 
ΠΔ2  Καλόλεο εξγαζίαο 

Ρήξεζε ζπκθσλεκέλνπ 
σξαξίνπ 
Δθαξκνγή εληνιψλ 
Ρήξεζε θαλφλσλ πγείαο θαη 
αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ7.1 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο νξζέο κεζφδνπο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινθαηαλφεζεο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο θαιψλ ζρέζεσλ κε ζπλαδέιθνπο. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνπο θαλφλεο εξγαζίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ7 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ7.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο 

 

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

δπλαηνηήησλ ζνπ θαη ησλ ινγηθώλ πξνζδνθηώλ ηνπ 
εξγνδφηε ζνπ. 

 
ΚΑ2 Λα ειαρηζηνπνηείο ηε ζπαηάιε πιηθψλ. 
 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο δηαζέζηκεο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη κέζα  

πνπ κεηψλνπλ ην ρξφλν εξγαζίαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αηνκηθέο δπλαηόηεηεο 

Ξαξαγσγηθφηεηα 
Δκπεηξίεο 
Γλψζεηο 
Ηθαλφηεηεο 

 
ΠΔ2  Λνγηθέο πξνζδνθίεο 

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

ΥΓΔ7.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο εξγαζηψλ θαη ηελ ζεηξά εθηέιεζεο εξγαζίαο. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο εξγνδφηε. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηηο πξνζθεξφκελεο δηεπθνιχλζεηο απφ ηνλ εξγνδφηε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ7 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΥΓΔ7.3 Δθηέιεζε εξγαζηψλ βάζεη πξνγξάκκαηνο θαη ηήξεζε εκεξνινγίνπ εξγαζηψλ 
 

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

εξγαζηώλ. 
 
ΚΑ2 Λα εθηηκάο αλ θαη θαηά πφζν έλα πξφγξακκα εξγαζηψλ είλαη 

δπλαηφ λα αθνινπζεζεί απνηειεζκαηηθά. 
 
ΚΑ3 Λα δηαθξίλεηο πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. 
 
ΚΑ4 Λα δηαηεξείο έλα εκεξνιφγην εξγαζηψλ ζην νπνίν θαη ζα 

αλαθέξνληαη φια ηα ζηνηρεία εξγαζηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο 
κε εκεξνινγηαθή ελεκέξσζε. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απνηειεζκαηηθή 
εθαξκνγή ελόο 
πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ 

Ζκεξνκελία έλαξμεο θαη 
ιήμεο εξγαζηψλ 
Σξφλνο εξγαζίαο 
Πεηξά εξγαζίαο 

 
ΠΔ2  Πξνβιήκαηα 

Σξφλνο εληνπηζκνχ 
πξνβιήκαηνο 
Σξφλνο αληηκεηψπηζεο 
πξνβιήκαηνο 
Δλεκέξσζε 
Αζθάιηζε πξνβιεκαηηθήο 
εγθαηάζηαζεο 

 
ΠΔ3  ηνηρεία εξγαζηώλ 

Θαζεκεξηλή θαηαγξαθή 
εξγαζηψλ 
Θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ 
Θαηαγξαθή εκεξνκελίαο 
αιιαγήο νδεγηψλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ7.3 Δθηέιεζε εξγαζηψλ βάζεη πξνγξάκκαηνο θαη ηήξεζε εκεξνινγίνπ εξγαζηψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ελφο πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ην πεξηερφκελν πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πψο λα ρξεζηκνπνηείο εκεξνιφγην εξγαζηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ8 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο, ησλ βαζηθψλ 
πξνλνηψλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο φπσο είλαη ε πξφιεςε ησλ 
επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ε πξνζηαζία θαηά ηελ εξγαζία.  Ρήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ 
ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ εθαξκφδεηαη ζε εξγνηάμην θαη ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ 
ελφο εξγνηαμίνπ. Αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε πηζαλψλ θηλδχλσλ γηα εξγαδφκελνπο, ζπλαδέιθνπο 
θαη άιια ηξίηα πξφζσπα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ πξνιεπηηθψλ 
κέηξσλ.  Ππκκεηνρή ζηε δηαβνχιεπζε θαη ζηελ  επηηξνπή αζθάιεηαο θαη πγείαο.  Δθαξκνγή 
ζρεδίσλ δξάζεο θαη ελεκέξσζε ησλ ζπληειεζηψλ ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ, ππξθαγηάο, 
ζεηζκνχ θαη άιισλ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ.  Δθαξκνγή γεληθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο φπσο ε 
ρξήζε εξγαιείσλ ρεηξφο θαη ε ρεηξνλαθηηθή κεηαθνξά θνξηίσλ αιιά θαη εηδηθψλ κέηξσλ φπσο ε 
αλάκημε θαη εηνηκαζία πιηθψλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, ε εθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο, 
βεξληθψκαηνο θαη δηαθνζκεηηθψλ επηρξηζκάησλ. Ζ ζπλαξκνιφγεζε, ζηεξέσζε, έιεγρνο, ρξήζε 
θαη απνζπλαξκνιφγεζε ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ εξγαζίαο. Ζ επηινγή, ζηεξέσζε, ρξήζε θαη 
έιεγρνο θνξεηψλ ζθαιψλ. Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΥΓΔ8.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθψλ 
θαλνληζκψλ εξγνηαμίνπ 

 

ΥΓΔ8.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 

 

ΥΓΔ8.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ εξγαζίαο θαη 
θνξεηψλ ζθαιψλ 

 

ΥΓΔ8.4 Αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη ιήςε 
πξνιεπηηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ 

 

ΥΓΔ8.5 Κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ8 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία πεξηβαιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ8.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθψλ 
θαλνληζκψλ εξγνηαμίνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο ζπζηεκαηηθά ηηο βαζηθέο πξόλνηεο 

ηεο Ννκνζεζίαο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία. 

 
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ηεο επηρείξεζήο 

ζνπ. 
 
ΚΑ3 Λα είζαη ελήκεξνο  γηα ην ηζρχνλ Πρέδην Αζθάιεηαο θαη 

γείαο (ΠΑ) θαζψο θαη γηα ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνηαμίνπ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη ζε αθνξνχλ. 

 
ΚΑ4 Λα εθαξκφδεηο ζπζηεκαηηθά ηηο πξόλνηεο ηνπ 

ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο 
θαλνληζκνχο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 
ΚΑ5 Λα είζαη ελήκεξνο πνηα είλαη ηα αξκόδηα πξόζσπα 

γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηε κέζνδν εξγαζίαο θαη λα εθαξκφδεηο 

ηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Πρέδην 
Αζθάιεηαο θαη γείαο . 

 
ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα κέζα αηνκηθήο αζθάιεηαο πνπ 

πξνλνεί ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ8 Λα δηαηεξείο ην εξγνηάμην θαη ην ρψξν εξγαζίαο 

θαζαξφ θαη ειεχζεξν απφ εκπφδηα.  
 
ΚΑ9 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία θαη άιινλ εμνπιηζκφ 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηηο 
πξφλνηεο ηνπ ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

 
ΚΑ10 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ηα ζήκαηα 

αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο.  
 
ΚΑ11 Λα ζπλεξγάδεζαη ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο 

αζθάιεηαο, ηεο  λνκνζεζίαο, ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο 
θαη πγείαο  θαη ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ. 

 
ΚΑ12 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο θαη γείαο.  
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βαζηθέο πξόλνηεο ηεο 
λνκνζεζίαο 

Ξξφιεςε επαγγεικαηηθψλ 
θηλδχλσλ 
Δθηίκεζε ησλ θίλδπλσλ 
Ξξνζηαζία θαηά ηελ εξγαζία  
Δμάιεηςε ησλ ζπληειεζηψλ 
θηλδχλσλ 
Ξξνζαξκνγή ηεο εξγαζίαο 
ζηνλ άλζξσπν 
Γηαηήξεζε εγθαηαζηάζεσλ, 
εμνπιηζκνχ, πιηθψλ θαη 
κεζφδσλ ρσξίο θηλδχλνπο. 
Δλεκέξσζε θαη θαηάξηηζε 
Γηαβνχιεπζε 
Ξπξαζθάιεηα 
Ξξψηεο βνήζεηεο 
Δπεκεξία 
Πρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Φάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο 

 
ΠΔ2  Πξόλνηεο ηνπ ζρεδίνπ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 

Ξεξηγξαθή έξγνπ θαη 
εξγαζηψλ 
Ππληειεζηέο έξγνπ 
πεπζπλφηεηεο 
Θίλδπλνη γηα θάζε εξγαζία 
Κέηξα απνθπγήο ή 
ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 
θίλδπλσλ 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
Πρέδηα έθηαθησλ 
θαηαζηάζεσλ 
Πρέδην εξγνηαμίνπ 

 
ΠΔ3  Αξκόδηα πξόζσπα 

Ππληνληζηήο 
πεχζπλα πξφζσπα γηα 
αζθάιεηα θαη πγεία 
Ξξψηεο βνήζεηεο 
Ξπξαζθάιεηα 
Δθθέλσζε ρψξσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ8.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθψλ 
θαλνληζκψλ εξγνηαμίνπ 

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

θπξίσο φζνλ 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 δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα αζθάιεηα θαη πγεία 

ζηελ εξγαζία. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο ζνπ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο φζα πεξηιακβάλνληαη ζην Πρέδην ηεο Αζθάιεηαο θαη γείαο (ΠΑ) θαη ζε 

αθνξνχλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηελ επηηξνπή Αζθάιεηαο θαη γείαο πψο ιεηηνπξγεί, θαζψο θαη ηνλ πξφεδξν θαη 

ηα κέιε ηεο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο φπσο είλαη ηα κέζα αηνκηθήο 

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

ΥΓΔ8 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ8.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά 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 έθηαθηεο 

αλάγθεο. 
 
ΚΑ3 Λα δηαζέηεηο ή λα εληνπίδεηο θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ ζην 

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

έθηαθηεο αλάγθεο θαη ην ρψξν ζπγθέληξσζεο. 
 
ΚΑ6 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο 

πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ7 Λα αλαγλσξίδεηο πνηα είλαη ηα ππεχζπλα πξφζσπα γηα ηηο 

πξψηεο βνήζεηεο θαη νη πξψηνη βνεζνί ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

 
ΚΑ8 Λα ελεκεξψλεηο ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή πξψησλ 

βνεζεηψλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Έθηαθηα πεξηζηαηηθά 

Αηχρεκα 
Ξπξθαγηά 
Πεηζκφο 
Γηαξξνή επηθίλδπλεο νπζίαο 
Αζηνρία πξνζσξηλψλ ή 
κφληκσλ θαηαζθεπψλ ή 
ηκήκαηνο θαηαζθεπψλ 
Αζηνρία ή δπζιεηηνπξγία 
εμνπιηζκνχ  
Γπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
Δγθισβηζκφο 

 
ΠΔ2  Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Ξπξνζβεζηήξεο 
Ξπξνζβεζηηθέο κάληθεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ8.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο γηα ην Πρέδην Γξάζεο ζε πεξίπησζεο ππξθαγηάο ή άιισλ έθηαθησλ 
πεξηζηαηηθψλ. 

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο πνην είλαη ην ππεχζπλν πξφζσπν γηα ηηο πξψηεο βνήζεηεο, ηη είλαη ν πξψηνο 
βνεζφο θαη πνηνο ν ξφινο ηνπο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα ππξνζβεζηηθνχ πιηθνχ θαη δηάζσζεο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα είδε ππξνζβεζηήξσλ θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ρξήζεο ηνπο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηη πεξηέρεη έλα θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ θαη πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ8 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ8.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηψλ ζθαιψλ  
  

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

ύςνο αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ην χςνο.  
 
ΚΑ2  Λα ζπλαξκνινγείο θαη απνζπλαξκνινγείο ηθξηψκαηα 

θαη εμέδξεο εξγαζίαο αθινπζψληαο ηηο νδεγίεο 
ζπλαξκνιφγεζεο, ρξήζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ3 Λα ηνπνζεηείο θαηάιιεια θηγθιηδψκαηα θαη παξαπέηα 

θαηά κήθνο θαη πιάηνο ηνπ ηθξηψκαηνο  θαη ηεο 
εμέδξαο εξγαζίαο  γηα παξεκπφδηζε ηεο πηψζεο 
πξνζψπσλ θαη εξγαιείσλ.   

 
ΚΑ4 Λα ζηεξεψλεηο ή κεηαθηλείο  ηηο ζθαισζηέο θαη ηηο 

εμέδξεο εξγαζίαο ζε ζηεξεφ έδαθνο  ή δάπεδν, λα 
ρξεζηκνπνηείο ζηεξεά ζηεξίγκαηα θαη λα απνθεχγεηο 
ηε βχζηζε ζην έδαθνο. 

 
ΚΑ5  Λα ηνπνζεηείο ηε ζθάια πάλσ ζε ζηαζεξφ κε 

νιηζζεξφ έδαθνο θαη λα ηε πξνζδέλεηο ζηε βάζε ηεο ή 
λα ηνπνζεηείο αλαζηαιηηθφ ππνζηήξηγκα. 

 
ΚΑ6  Λα ηνπνζεηείο ηε ζθάια ζε ηέηνηα θιίζε ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε κεηαηφπηζε ηεο. 
 
ΚΑ7  Λα ειέγρεηο ηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο πξηλ απφ ηε 

ρξήζε ηνπο γηα πηζαλά πξνβιήκαηα/βιάβεο. 
 
ΚΑ8  Λα επηβεβαηψλεηο φηη έρεη γίλεη έιεγρνο ησλ ηθξησκάησλ 

θαη ησλ θνξεηψλ ζθαιψλ πξνηνχ ηα ρξεζηκνπνηήζεηο 
απφ ην αξκφδην πξφζσπν θαη έρνπλ εληνπηζζεί πηζαλά 
πξνβιήκαηα ή βιάβεο. 

 
ΚΑ9 Λα απνκαθξχλεηο θαη λα αλαπιεξψλεηο ακέζσο 

ειαηησκαηηθφ εμνπιηζκφ εξγαζίαο.  
 
ΚΑ10 Λα αλεβαίλεηο, θαηεβαίλεηο απφ ηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο 

κε ηξφπν πνπ λα κε ζέηεη ηνλ εαπηφ ζνπ θαη άιια 
πξφζσπα ζε θίλδπλν.   

 
ΚΑ11  Λα κεηαθέξεηο εξγαιεία θαη πιηθά φηαλ ρξεζηκνπνηείο 

ηθξηψκαηα, εμέδξεο θαη ζθάιεο κε ηξφπν πνπ λα κε 
ππάξρεη θίλδπλνο πηψζεο ηνπο ή ηξαπκαηηζκνχ ζνπ.    

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δμνπιηζκόο εξγαζίαο ζε ύςνο   

Πηαζεξφ ηθξίσκα 
Θηλεηφ ηθξίσκα 
Δμέδξα εξγαζίαο 
Φνξεηή ζθάια 

 
ΠΔ2  Πξνβιήκαηα/βιάβεο: 

Αζηαζήο ή/θαη αθαηάιιειε ζηήξημε 
Αθαηάιιειν δάπεδν ή έδαθνο 
Νμείδσζε κεηαιιηθψλ κεξψλ 
Πρηζκέο/ξσγκέο ζε μχιηλα κέξε 
Ξξνβιεκαηηθά/αιινησκέλα 
επηκέξνπο ζηνηρεία 
Απνπζία εμαξηεκάησλ θαη άιισλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ 
 Ξηζαλή πηψζε εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 

 
ΠΔ3  Πξνζεθηηθή κεηαθίλεζε: 

Αξγή κεηαθίλεζε 
Κεηαθίλεζε ζηε θνξά ηνπ κήθνπο 
ηνπ ηθξηψκαηνο 
Ζ  δηαδξνκή λα είλαη ειεχζεξε απφ 
εκπφδηα 
Θαλείο λα κελ είλαη ζηελ επηθάλεηα 
Λα κελ πέζεη θαλέλα εξγαιείν ή 
πιηθφ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ8 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ8.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηψλ ζθαιψλ  
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
ΚΑ12  Λα κεηαθηλείο πξνζεθηηθά ηα θηλεηά ηθξηψκαηα θαη 

εμέδξεο. 
 
ΚΑ13  Λα ρξεζηκνπνηείο κνλφ ηα αζθαιή κέζα πξφζβαζεο. 
 
ΚΑ14  Λα κπνξείο λα δηαθξίλεηο αλ έλα ηθξίσκα ζπλάδεη κε ηα 

αληίζηνηρα πξφηππα βάζεη ηεο ζήκαλζεο ηνπ, ζηελ 
νπνία πξέπεη λα δειψλεηαη ην πξφηππν, ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη ε θαηεγνξία. 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ8.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηψλ ζθαιψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο απφ εξγαζίεο κε ζηαζεξά θαη θηλεηά ηθξηψκαηα, εμέδξεο εξγαζίαο 

θαη θνξεηέο ζθάιεο.  
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο, ρξήζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ εξγαζίαο. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία θαη ρξήζε φισλ ησλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ελφο ηθξηψκαηνο θαη 

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

εξγαζίαο θαη θνξεηψλ ζθάισλ ζην έδαθνο. 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθαινχο ρξήζεο ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηψλ 

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

ζθάιεο. 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηα πξφηππα βάζεη λνκνζεζίαο. 
 
 



55

 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ8 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
ΥΓΔ8.4 Αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη ιήςε 

πξνιεπηηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο 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 θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα 
ηξίησλ πξνζώπσλ πνπ κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ 
ηελ εξγαζία ζνπ. 

 
ΚΑ3  Λα αλαγλσξίδεηο επηθίλδπλεο νπζίεο θαη λα θαηέρεηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπο. 
 
ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ πηζαλνχο 

θηλδχλνπο αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ5 Λα εθαξκφδεηο ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά θαη 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα αλάινγα κε ηελ εξγαζία, ηνλ 
εμνπιηζκφ θαη ην ρψξν φπσο απηά πεξηιακβάλνληαη ζην 
ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

 
ΚΑ6  Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλφλεο νδηθήο αζθάιεηαο. 
 
ΚΑ7 Λα εθθνξηψλεηο, κεηαθέξεηο θαη αλπςψλεηο θνξηία κε 

ηξφπν ν φπνηνο κεηψλεη κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα. 
 
ΚΑ8 Λα εμαζθαιίδεηο ηελ επηαμία θαη ειεχζεξε δηαθίλεζε ζην 

ρψξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ9 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία ζνπ κε ηξφπν πνπ λα 

κεηψλεηαη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ. 
 
ΚΑ10 Λα αλακηγλχεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηηο επηθίλδπλεο 

νπζίεο φπσο πξνδηαγξάθεη ν θαηαζθεπαζηήο.  
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαζίεο 

Νδήγεζε θαη ζηάζκεπζε 
νρήκαηνο 
Δθθφξησζε θαη κεηαθνξά 
πιηθψλ θαη εξγαιείσλ  
Νξγάλσζε ρψξνπ εξγαζίαο   
Ξξφζβαζε ζην ρψξν εξγαζίαο 
Αλχςσζε θαη κεηαθίλεζε 
πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεξηνχ 
Σξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ 
Σξήζε ειεθηξηζκνχ θαη 
ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ 
Δξγαζίεο ζε χςνο 
Αλάκεημε πιηθψλ 
Ξξνεηνηκαζία επηθάλεηαο 
Δθαξκνγή ρξσκαηίζκαηνο, 
βεξληθψκαηνο 
Δθαξκνγή δηαθνζκεηηθψλ 
επηρξηζκάησλ 
Ξεξηζπιινγή θαη θφξησζε 
πιηθψλ θαη εξγαιείσλ 
Απνθαηάζηαζε ρψξνπ εξγαζίαο   

ΠΔ2  Υώξνο εξγαζίαο 
Ραξάηζα 
Βεξάληα 
Ηζφγεην 
πφγεην 
Έδαθνο 
Ύςνο 
παίζξηνο 
Θιεηζηφο 

ΠΔ3  Σξίηα πξόζσπα 
Άιια ζπλεξγεία  
Δπηβιέπνληεο 
Δπηζθέπηεο 
Γηακέλνληεο θαη εξγαδφκελνη 
Ξξνκεζεπηέο 
Γείηνλεο  
Γηεξρφκελνη 

ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο 
Θίλλεξ, λέθηη, πεηξειαηνεηδή 
Σξψκαηα θαη βεξλίθηα πνπ έρνπλ 
βάζε εχθιεθηα πιηθά 
Γφκεο 
Ιάδηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΥΓΔ8.4 Αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη ιήςε 

πξνιεπηηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ 

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

πξφιεςεο. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ηεο πξφιεςεο. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πψο λα εθηηκάο ηνπο θηλδχλνπο ζηελ εξγαζία ζνπ. 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο ζηηο εξγαζίεο κνλψζεσλ. 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε εξγαζίεο κφλσζεο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηη είλαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο εληνπίδεηο ηα κέηξα 

αζθάιεηαο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο.   
 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο αλαθνξάο ζηνλ πξντζηάκελν. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΥΓΔ8 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ8.5 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
  

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

απνξξίπηεηο κε ηξφπν πνπ λα κελ επηβαξχλνπλ ην 
πεξηβάιινλ. 

 
ΚΑ2 Λα ζπιιέγεηο θαη λα απνκαθξχλεηο αλαθπθιώζηκα 

πιηθά απφ ην ρψξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3 Λα δηαρσξίδεηο θαη λα ηνπνζεηείο ζηα ζεκεία/ρώξνπο 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο αλαθπθιώζηκσλ 
πιηθώλ. 

 
ΚΑ4 Λα κε ιεξψλεηο ην πεξηβάιινλ κε άρξεζηα πιηθά θαηά 

εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5 Λα θάλεηο ρξήζε νηθνινγηθψλ πιηθώλ θηιηθώλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ, πνπ έρνπλ παξαζθεπαζηεί απφ θπζηθέο 
πξψηεο χιεο θαη είλαη αλαλεψζηκα θαη αλαθπθιψζηκα. 

 
ΚΑ6 Λα εμνηθνλνκείο ηνπο πεξηβαιινληηθνύο πόξνπο. 

 
ΚΑ7 Λα νδεγείο ην επαγγεικαηηθφ φρεκα κε ηξφπν ψζηε λα 

κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ε εθπνκπή αέξησλ 
ξχπσλ. 

 
ΚΑ8 Λα εμνηθνλνκείο ελέξγεηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο αιιά θαη ζην ρψξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ9 Λα εηζεγείζαη κέηξα θαη πξαθηηθέο ζηελ επηρείξεζε γηα 

ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απόβιεηα 

Ππζθεπαζία/δνρεία πιηθψλ 
πνιείκαηα ρξσκάησλ, 
βεξληθηψλ, δηαιπηψλ  
Άρξεζηα εμαξηήκαηα, εξγαιεία, 
εμνπιηζκφο, πιηθά  
Σαξηηά, πιαζηηθά, γηάιηλα είδε  

ΠΔ2  Αλαθπθιώζηκα πιηθά 
Ξιαζηηθά δνρεία απφ PVC 
Κεηαιιηθά αληηθείκελα 
Φηικ πνιπζίλεο 
Μχιηλεο παιέηεο 
Σαξηηά 
Κνπζακάδεο 

ΠΔ3  εκεία/ρώξνη 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 
αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 

Θάδνο 
Ξιαζηηθφ δνρείν 
παίζξηνο ρψξνο 
Θιεηζηφο απνζεθεπηηθφο ρψξνο 
Ππκπηεζηήο 

ΠΔ4  Τιηθά θηιηθά πξνο ην 
πεξηβάιινλ 

δαηνδηάιπηα ρξψκαηα 
δαηνδηάιπηα βεξλίθηα 
Σξψκαηα βεξλίθηα απφ θπζηθέο 
πξψηεο χιεο 
 Θεξί κέιηζζαο 
 Ιηλέιαην (απφ ιηλαξφζπαξν) 
 Μπιέιαην (απφ θινηφ 

θαξχδαο) 
 Φπζηθέο ξεηίλεο 
 Αηζέξηα έιαηα 
 Σξσζηηθέο απφ θπζηθά νξπθηά 

ΠΔ5  Πεξηβαιινληηθνί πόξνη 
Θαχζηκα 
Ζιεθηξηθφ ξεχκα 
Λεξφ 

ΠΔ6  Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 
Νξζνινγηζηηθή ρξήζε 
θσηηζκνχ 
Νξζνινγηζηηθή ρξήζε 
ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΥΓΔ8.5 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ε αλαθχθισζε θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθή. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα απφβιεηα ησλ ελεξγεηψλ ζνπ αλαθπθιψλνληαη θαη πνηα φρη. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πψο δηαρσξίδνληαη θαη πνπ θπιάγνληαη ηα πιηθά πξνο αλαθχθισζε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο λνκηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε 
κε ηηο εξγαζίεο ζνπ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ ζπαηάιε πφξσλ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα απιά κέηξα πφξσλ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηα πιηθά ζεσξνχληαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΓΛΩΑΡΙΟ  
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ΓΛΩΑΡΙΟ 

Νη αθφινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
πξφηππν: 

Αθξπιηθό δαηνδηαιπηφ ρξψκα. Όηαλ ζηεγλψζεη γίλεηαη αδηάβξνρν. 

Αιθάδη Θνηλφ θάδη κε θπζαιίδα. 

Αλακηθηήξαο Κπεηνληέξα/θνπγθξηνκεραλή. 

Αλαδεπηήξαο Δμνπιηζκφο γηα ηελ αλάδεπζε, ην αλαθάηεκα πιηθψλ βαθήο. 

Αζηάξη Γαιάθησκα ζαλ ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
μχινπ, γχςνπ, κεηάιισλ πξνθεηκέλνπ λα βαθνχλ.  

Βεξλίθη  Γηαθαλέο ρξψκα πνπ θαιχπηεη έλα ρξψκα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
ηνλ ηνληζκφ ηνπ. 

Γξαθηάην 

Γηαθνζκεηηθφ επίρξηζκα αλψκαιεο πθήο. Ρνπνζεηείηαη πάλσ ζε 
ζνβαηηζκέλεο επηθάλεηεο, μχιηλεο επηθάλεηεο, γπςνζαλίδεο, θαζψο 
θαη ζε επηθάλεηεο απφ ζθπξφδεκα, ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη 
εμσηεξηθά. 

Γπςνζαλίδα  
Δπίπεδν νξζνγψλην δνκηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη σο βάζε ηνλ γχςν θαη 
επέλδπζε απφ εηδηθφ ραξηί γηα κεγαιχηεξε αληνρή θαη θαιχηεξε 
επηθάλεηα. 

Γηαιύηεο  γξφ πνπ πξνζηίζεηαη ζε περηέο νπζίεο γηα ηελ αξαίσζε ηνπο. 

Γπζκελείο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο Αθαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Διαθξνκπεηόλ  

Δίλαη ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ. Δίλαη έλα θπςεισηφ ηζηκελην-θνλίακα 
πνπ νη θπζαιίδεο αέξνο πνπ είλαη εγθισβηζκέλεο κέζα ζηελ κάδα 
ηνπ, ιεηηνπξγνχλ κνλσηηθά θαη  δελ επηηξέπνπλ ηελ κεηαθνξά 
ήρνπ θαη ζεξκφηεηαο. Έρεη πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ζηελ 
απνξξφθεζε θηχπσλ θαη ζνξχβσλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ φπσο 
(βάδηζκα). Έρεη θαιή κεραληθή αληνρή ιφγσ ηνπ πιηθνχ είδνπο 
βάζεο θαη γη’ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππεξπςψζεηο δαπέδσλ. 
Ιφγσ ηεο κάδαο ηνπ πνπ ζπληειείηαη κε ηνλ εγθισβηζκφ 
δηζεθαηνκκπξίσλ θπζαιίδσλ αέξα είλαη πνιχ ειαθξχ θαη δελ 
επηβαξχλεη ζηαηηθά ηελ νηθνδνκή. 

Διαηόρξσκα  Σξψκα πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ ηελ αλάκεημε ιαδηνχ θαη 
ρξσζηηθήο νπζίαο. 

Δπίρξηζκα Πνπβάο. 

Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ Ν ρψξνο εξγαζίαο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, φπσο απηέο 
αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο. 

Θίλλεξ Λέθηη. 

Ιθξίσκα Πθαισζηά. 
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Καβαιέην  

Μχιηλε ζπλήζσο θαηαζθεπή κε ηξία πφδα πνπ θαηαιήγεη ζε βάζε 
κε ξάρε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεη ν ζρεδηαζηήο ηνλ θακβά θαηά 
ηελ εξγαζία ηνπ, ε νπνία δηαζέηεη ξπζκηδφκελε θιίζε θαη χςνο 
εμαζθαιίδνληαο ζηαζεξφηεηα. 

Καζνξηδόκελεο 
δηαδηθαζίεο 

Γηεπζεηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζην εξγνηάμην γηα θάπνην ζέκα, φπσο 
παξαιαβή πιηθψλ θιπ. 

Κιηκαθνζηάζην  Ν ρψξνο νηθνδνκήο ή θηεξίνπ ζηνλ νπνίν είλαη θηηζκέλε θαη 
βξίζθεηαη ε ζθάια. 

Κνλίακα Ξειφο. 

Κξαζπεδόιηζνη Ιίληεο. 

Κπβόιηζνη Ξξνθαηαζθεπαζκέλα κηθξά ηνπβιάθηα απφ άκκν, ιεπηά ζθχξα θαη 
ηζηκέλην. 

Λαδνκπνγηά  Κπνγηά δηαιπκέλε ζε ιάδη. 

Ληλέιαην  

Ρν έιαην πνπ παξάγεηαη κε έθζιηςε ησλ ζπφξσλ ηνπ ιηλαξηνχ θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη σο βεξλίθη θαη σο ζπλδεηηθφ ειαηνρξσκάησλ γηαηί 
κε νμπγφλν ηα κφξηα ελψλνληαη πξνο κεγαινκφξηα κε 
ζπκπχθλσζε. 

Λνγηθέο πξνζδνθίεο 
εξγνδόηε 

Ρα απνδεθηά φξηα απφδνζεο απφ ηελ εξγαζία ελφο αηφκνπ 
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, ζε ζρέζε κε ηελ ψξα πνπ εξγάζηεθε θαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

Μαηζόια Κεγάιν δηθέθαιν ζθπξί απφ μχιν. 

Μνλσηηθό πιηθό 
(πγξνκόλσζε) 

Κπνγηάηηζκα κε κνλσηηθφ πιηθφ, ηνπνζέηεζε θαηξφραξηνπ, 
κεκβξάλεο κε κνλσηηθφ πιηθφ ή θαη αζθαιηηθνχ πιηθνχ φπσο 
καζηηθήο αζθάιηνπ. 

Μνλσηηθό πιηθό 
(ζεξκνκόλσζε) Θελφ αέξα, ζηξψζε παινβάκβαθα, πνιπζηεξίλε. 

Μνπζακάο  Λάηινλ. 

Μπζηξί 
Δξγαιείν ην νπνίν απνηειείηαη απφ ραιχβδηλν έιαζκα ηξηγσληθνχ 
ζρήκαηνο θαη απφ μχιηλε ή κεηαιιηθή ιαβή θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην 
ρεηξηζκφ ηεο ιάζπεο θαη ηνπ ζνπβά. 

Νεξόθαδν Ιάζηηρν δηαθαλέο γεκάην κε λεξφ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε/έιεγρν πςνκέηξσλ. 

Νέθηη 
Άρξσκν πηεηηθφ πγξφ κε ραξαθηεξηζηηθή έληνλε κπξσδηά θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαιπηηθφ ή θαζαξηζηηθφ, πξντφλ απφζηαμεο 
ξεηζηληνχ πεχθνπ. 

Ομείδσζε Πθνχξηαζκα. 

Οπή Κηθξφ άλνηγκα (ηξχπα) ζηεξενχ ζψκαηνο. 

Οξγαλσηηθή δνκή Ζ ηεξαξρία θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ απηή. 
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Όξηα επζύλεο Ρν ινγηθφ ζεκείν κέρξη ην νπνίν θηάλεη ε επζχλε ελφο αηφκνπ 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

Πέλζα  Κεηαιιηθή ιαβίδα ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν ζθέιε ζηαπξσηά 
θαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο κε βίδα.  

Πεινθόξη Κεγάιε πιαηηά ζαλίδα πάλσ ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ε ιάζπε γηα 
λα κεηαθεξζεί. 

Ρεηίλε  Θάζε αλάινγε, κε πηεηηθή, παρχξξεπζηε ρεκηθή έλσζε πνπ έρεη 
ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή βεξληθηψλ, βαθψλ. 

αγξέ 
Γηαθνζκεηηθφ επίρξηζκα φπνπ ε επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία 
ηνπνζεηείηαη δελ είλαη ιεία αιιά θνθθψδεο ή κε πνιχ κηθξέο 
πξνεμνρέο.  

αηηλέ  Γπαιηζηεξφ ραξηί. 

έγα 

Ζιεθηξηθφ εξγαιείν, πνπ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα ην θφςηκν 
πιαθψλ, μχιηλσλ ζαλίδσλ ή μχιηλσλ δνθαξηψλ. Δπίζεο είλαη 
δπλαηφ θαη ην θφςηκν πξνθίι αινπκηλίνπ. Πηε ζέγα εθηειεί ε 
πξηνλφιακα κηα επζεία ή ηαιαληεπφκελε παιηλδξνκηθή θίλεζε. 
Σάξε ζηε ζηελή ηεο πξηνλφιακα είλαη ε ζέγα ηδηαίηεξα θαηάιιειε 
γηα θνπέο κε πνιιέο θαη δηάθνξεο θακπχιεο.  

ηγάηζα Ξξηφλη ρεηξφο. 

θαισζηά Κε ηθαλνπνηεηηθφ πάηεκα θαη ζηεξέσζε.  

θύξα ιηθά πνπ παξάγνληαη απφ ζπάζηκν πεηξσκάησλ, θνηλψο 
απνθαινχκελα ηζηαθθίιηα. 

θπξόδεκα Κείγκα απφ ζθχξα, άκκν, ηζηκέλην θαη λεξφ, θνηλά γλσζηφ ζαλ 
κπεηφλ ή θνπγθξί. 

πάηνπια 
Δξγαιείν πνπ απνηειείηαη απφ ιαβή θαη θαξδχ ιεπηφ έιαζκα, πνπ 
θαηαιήγεη ζε ηξηγσληθή άθξε θαη ρξεζηκεχεη ζην αλαθάηεκα ή ηελ 
ηνπνζέηεζε πιηθψλ κε κνξθή πνιηνχ.  

πξίηο Δπίρξηζκα κε βάζε ην άζπξν ηζηκέλην. 

ηνύθν Γηαθνζκεηηθφ επίρξηζκα κε εηδηθή ηερληθή εθαξκνγήο. 

Σζηκεληόιηζνη Ρζηκεληνκπιφθο. 

Σζηκεληόπιαθα Ρζηκεληέληα πιάθα πνπ ζηξψλεηαη ζε κεγάιεο επηθάλεηεο φπσο 
πεδνδξφκηα, ηαξάηζεο θ.ά.  

Σζηκεληνζαλίδα Παλίδα πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηζηκέλην θαη κε ίλεο ακηάληνπ θαη 
πξηνλίδηα μχινπ. 

Σζηκεληόρξσκα Δηδηθφ ρξψκα θαηάιιειν γηα λα βάθεη ηζηκεληέληεο επηθάλεηεο. 

Τδαηνζηεγαλή βαθή Βαθή αδηαπέξαζηε απφ λεξφ. 

Τδαηόρξσκα  Σξψκα δηαιπηφ ζην λεξφ. 

Υξώκα  Πθφλε αδηάιπηε ζην λεξφ, επάλσ ζηνπο θφθθνπο ηεο νπνίαο 
αλαθιάηαη ην θσο θαη θαίλεηαη έλα ηκήκα ηνπ θάζκαηνο. 
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Υξσζηηθό 
Νπζία δηαιπηή ζε θάπνην δηαιπηηθφ πνπ επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ηνπ 
θσηφο απφ ηα κφξηα ηνπ, ελψ ηα κφξηα απνξξνθνχλ κέξνο ηνπ 
θάζκαηνο.  

 
 

Αθξσλύκηα 
 
ΠΔΠ Ξξφηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα 
ΥΓΔ Σξσκαηηζκνί-Γηαθνζκεηηθά Δπηρξίζκαηα 
ΚΑ Θξηηήξην Απφδνζεο 
ΠΔ Ξεδίν Δθαξκνγήο 
ΑΓ Απαξαίηεηεο Γλψζεηο 
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Ρα  Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ην επίπεδν ησλ απαηηνχκελσλ 
γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ επζχλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε 
πέληε επίπεδα. Νη πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ απνηεινχλ έλα πιαίζην γηα ην θάζε επίπεδν 
μερσξηζηά θαζψο θαη ηελ πξφνδν απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ 
ππάξρεη κεηαμχ ηνπο: 

 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Δπίπεδν 1 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ βαζηθνχ 
επηπέδνπ ζηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ, νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ 
επαλαιακβαλφκελεο θαη πξνβιεπηέο. 
 

Δπίπεδν 2 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθνχ θάζκαηνο δηαθφξσλ εξγαζηψλ, 
ζε δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο. Νξηζκέλεο απφ ηηο εξγαζίεο  είλαη πεξίπινθεο 
ή κε επαλαιακβαλφκελεο θαη απαηηείηαη θάπνηνο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη 
απηνλνκίαο. Ππρλά απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε άιινπο, ίζσο κέζσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο εξγαζίαο. 
 

Δπίπεδν 3 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε κεγάινπ θάζκαηνο δηαθφξσλ εξγαζηψλ ζε 
δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο, πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη πεξίπινθεο θαη κε 
επαλαιακβαλφκελεο. Απαηηείηαη κεγάινο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη 
απηνλνκίαο θαη ζπρλά επίβιεςε ή θαζνδήγεζε άιισλ. 
 

Δπίπεδν 4 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ ζε έλα κεγάιν θάζκα 
δηαθφξσλ πεξίπινθσλ ηερληθψλ ή επαγγεικαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 
εθηεινχληαη ζε δηαθνξά πεδία εθαξκνγήο θαη κε ζεκαληηθφ βαζκφ 
πξνζσπηθήο επζχλεο θαη απηνλνκίαο. Ππρλά αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ 
εξγαζία άιισλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 
 

Δπίπεδν 5 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελφο θάζκαηνο βαζηθψλ αξρψλ κέζα 
ζε δηαθνξεηηθά θαη ζπρλά  απξφβιεπηα πιαίζηα. Απαηηείηαη πνιχ ζεκαληηθή 
πξνζσπηθή απηνλνκία θαη ζπρλά πνιχ κεγάινο βαζκφο επζχλεο γηα ηελ 
εξγαζία άιισλ θαη γηα ηελ θαηαλνκή νπζηαζηηθνχ κέξνπο ησλ πφξσλ θαζψο 
επίζεο ππεπζπλφηεηα γηα αλάιπζε, δηάγλσζε, ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, 
εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε. 
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