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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 ζηε 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο Νηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο. 
 
Πηελ έθδνζε απηή αλαπηχζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Πεδίν πνπ αθνξά  ηελ «Δπεμεξγαζία 
θαη Σνπνζέηεζε Υάιπβα Οπιηζκνύ θπξνδέκαηνο» (επίπεδα 2 θαη 3).  
 
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθφο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ 
«Δπεμεξγαζία θαη Ρνπνζέηεζε Σάιπβα Νπιηζκνχ Πθπξνδέκαηνο» (επίπεδα 2 θαη 3) θαη ζηε 
ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ θαηά επίπεδν, 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 «Δπεμεξγαζία θαη Ρνπνζέηεζε Σάιπβα Νπιηζκνχ 
Πθπξνδέκαηνο» (επίπεδα 2 θαη 3) 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. 

ΔTΝ1 Αλαγλψξηζε δηακέηξσλ θαη πνηφηεηαο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο   11 

ΔTΝ2 Θφςηκν ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο ζηα αλαγθαία κεγέζε θαη 
ιχγηζκα 19 

ΔTΝ3 Ρνπνζέηεζε θαη δέζηκν ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 27 

ΔTΝ4 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε πξψησλ πιψλ 35 

ΔTΝ5 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 39 

ΔTΝ6 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 43 

ΔTΝ7 Ρνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ 55 

ΔTΝ8 Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ θνπήο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 61 

ΔTΝ9 Αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε αξρηηεθηνληθψλ θαη ζηαηηθψλ ζρεδίσλ 
ηνπνζέηεζεο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο απφ ζρέδηα 67 

ΔTΝ10 Ξξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο έξγνπ, ζπκπιήξσζε εκεξνινγίνπ εξγνηαμίνπ 71 

ΔTΝ11 Νξγάλσζε, επνπηεία, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 77 

ΔTΝ12 Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 85 

ΔTΝ13 Αλαγλψξηζε ζπλδέζεσλ κε ζπγθφιιεζε 89 

ΔTΝ14 Σξήζε αλνμείδσηνπ ράιπβα 93 
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3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

3.1. Δπεμεξγαζία θαη Σνπνζέηεζε Υάιπβα Οπιηζκνύ θπξνδέκαηνο - Δπίπεδν 2 

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο 
 

Ζ Δπεμεξγαζία θαη Ρνπνζέηεζε Σάιπβα Νπιηζκνχ Πθπξνδέκαηνο δηαιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 
δηακέηξσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ Σάιπβα Νπιηζκνχ Πθπξνδέκαηνο, ην θφςηκν, ηελ δηακφξθσζε, 
ηελ ηνπνζέηεζε θαη ην δέζηκν ηνπ Σάιπβα Νπιηζκνχ Πθπξνδέκαηνο, ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε 
ησλ πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαζψο 
θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ.   

 
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 
 
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο 
 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΔΡΝ1 

Αλαγλψξηζε 
δηακέηξσλ θαη 
πνηφηεηαο ράιπβα 
νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο 

ΔΡΝ1.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 12 

ΔΡΝ1.2 Γηάκεηξνη θαη πνηφηεηεο ράιπβα 
νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 14 

ΔΡΝ1.3 Νξζή επηινγή πιηθψλ 16 

ΔΡΝ2 

Θφςηκν ξάβδσλ 
ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο  ζηα 
αλαγθαία κεγέζε θαη 
ιχγηζκα 

ΔΡΝ2.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 20 

ΔΡΝ2.2 Θνπή ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο   22 

ΔΡΝ2.3 Ιχγηζκα ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο 24 

ΔΡΝ3 

Ρνπνζέηεζε θαη 
δέζηκν ξάβδσλ 
ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο   

ΔΡΝ3.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 28 

ΔΡΝ3.2 Γηακφξθσζε θαη ηνπνζέηεζε ξάβδσλ 
ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 30 

ΔΡΝ3.3 Δπηκήθπλζε θαη έλσζε ξάβδσλ ράιπβα 
νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 32 

ΔΡΝ4 Απνηειεζκαηηθή 
ρξήζε πξψησλ πιψλ ΔΡΝ4.1 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε 

πιηθψλ 36 

ΔΡΝ5 
Δξγαζηαθφ 
πεξηβάιινλ θαη 
νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΔΡΝ5.1 Νξγάλσζε εξγαζίαο θαη γλψζεηο ησλ 
θαλνληζκψλ 40 

ΔΡΝ6 

Αζθάιεηα θαη πγεία 
ζην ρψξν εξγαζίαο 
θαη πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

ΔΡΝ6.1 
Ρήξεζε Ξνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη γείαο 
ζηελ Δξγαζία, Λνκνζεζίαο θαη 
Δζσηεξηθψλ Θαλνληζκψλ Δξγνηαμίνπ 

44 

ΔΡΝ6.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ 
θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 46 

ΔΡΝ6.3 
Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ 
ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη 
θνξεηψλ ζθαιψλ 

48 

ΔΡΝ6.4 

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

50 

ΔΡΝ6.5 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 52 
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3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 
 

H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο 
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Δπεμεξγαζία θαη Ρνπνζέηεζε Σάιπβα Νπιηζκνχ Πθπξνδέκαηνο – 
Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 Όηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δχζθνιε, ηφηε γίλεηαη απνδεθηή ε 
παξαθνινύζεζε 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.  

 
 
3.2. Δπεμεξγαζία θαη Σνπνζέηεζε Υάιπβα Οπιηζκνύ θπξνδέκαηνο - Δπίπεδν 3 
 

3.2.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο 

Ζ Δπεμεξγαζία θαη Ρνπνζέηεζε Σάιπβα Νπιηζκνχ Πθπξνδέκαηνο δηαιακβάλεη ηελ αλάγλσζε θαη 
θαηαλφεζε αξρηηεθηνληθψλ θαη ζηαηηθψλ ζρεδίσλ ηνπνζέηεζεο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο,  
ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηακέηξσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, ηελ 
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πξψησλ πιψλ, ην θφςηκν, ηελ δηακφξθσζε, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ην 
δέζηκν ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εξγαζίαο θαη ηνλ 
εληνπηζκφ/επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ.  Δπηπξφζζεηα δηαιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ, 
ηε δεκηνπξγία θαηαιφγνπ θνπήο, θαζψο θαη ηελ επνπηεία θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεξψληαο 
πάληα ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 
3.2.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 
 
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο 
 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΔΡΝ1 

Αλαγλψξηζε 
δηακέηξσλ θαη 
πνηφηεηαο ράιπβα 
νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο   

ΔΡΝ1.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 12 

ΔΡΝ1.2 Γηάκεηξνη θαη πνηφηεηεο ράιπβα 
νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο  14 

ΔΡΝ1.3 Νξζή επηινγή πιηθψλ 16 

ΔΡΝ2 

Θφςηκν ξάβδσλ 
ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο  ζηα 
αλαγθαία κεγέζε θαη 
ιχγηζκα 

ΔΡΝ2.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 20 

ΔΡΝ2.2 Θνπή ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο  22 

ΔΡΝ2.3 Ιχγηζκα ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο   24 

ΔΡΝ3 

Ρνπνζέηεζε θαη 
δέζηκν ξάβδσλ 
ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο   

ΔΡΝ3.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 28 

ΔΡΝ3.2 Γηακφξθσζε θαη ηνπνζέηεζε ξάβδσλ 
Σάιπβα Νπιηζκνχ Πθπξνδέκαηνο   30 

ΔΡΝ3.3 Δπηκήθπλζε θαη έλσζε ξάβδσλ ράιπβα 
νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο   32 

ΔΡΝ4 Απνηειεζκαηηθή 
ρξήζε πξψησλ πιψλ ΔΡΝ4.1 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε 

πιηθψλ 36 
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KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΔΡΝ5 
Δξγαζηαθφ 
πεξηβάιινλ θαη 
νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΔΡΝ5.1 Νξγάλσζε εξγαζίαο θαη γλψζεηο ησλ 
θαλνληζκψλ 40 

ΔΡΝ6  

Αζθάιεηα θαη πγεία 
ζην ρψξν εξγαζίαο 
θαη πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

ΔΡΝ6.1 
Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη 
εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ εξγνηαμίνπ 

44 

ΔΡΝ6.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ 
θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 46 

ΔΡΝ6.3 
Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ 
ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη 
θνξεηψλ ζθαιψλ 

48 

ΔΡΝ6.4 

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

50 

ΔΡΝ6.5 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 52 

ΔΡΝ7 Ρνπνζέηεζε 
Απνζηαηήξσλ 

ΔΡΝ7.1 Δίδε απνζηαηήξσλ 56 

ΔΡΝ7.2 Γηάηαμε απνζηαηήξσλ 58 

ΔΡΝ8 

Γεκηνπξγία 
θαηαιφγνπ θνπήο 
ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο   

ΔΡΝ8.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 62 

ΔΡΝ8.2 Γεκηνπξγία πίλαθα ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο  64 

ΔΡΝ9 

Αλάγλσζε θαη 
θαηαλφεζε 
αξρηηεθηνληθψλ θαη 
ζηαηηθψλ ζρεδίσλ 
ηνπνζέηεζεο ράιπβα 
νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο απφ 
ζρέδηα 

ΔΡΝ9.1 Αλάγλσζε ζρεδίσλ θαη εθαξκνγή 68 

ΔΡΝ10 

Ξξνγξακκαηηζκφο 
θαη έιεγρνο έξγνπ, 
ζπκπιήξσζε 
εκεξνινγίνπ 
εξγνηαμίνπ 

ΔΡΝ10.1 Έιεγρνο ηειεησκέλεο εξγαζίαο θαη 
ζπκπιήξσζε εκεξνινγίνπ 72 

ΔΡΝ10.2 Ππλεξγαζία κε ζπλππάξρνληα 
επαγγέικαηα 74 

ΔΡΝ11 

Νξγάλσζε, 
επνπηεία, 
θαζνδήγεζε θαη 
θαηάξηηζε 
πξνζσπηθνχ 

ΔΡΝ11.1 Νξγάλσζε πξνζσπηθνχ κε θαηαλνκή 
ησλ εξγαζηψλ 78 

ΔΡΝ11.2 Δπνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 
ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ 80 

ΔΡΝ11.3 Θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 82 

ΔΡΝ12 
Δληνπηζκφο θαη 
επίιπζε 
πξνβιεκάησλ 

ΔΡΝ12.1 Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 86 

ΔΡΝ13 
Αλαγλψξηζε 
ζπλδέζεσλ κε 
ζπγθφιιεζε 

ΔΡΝ13.1 Κέζνδνη, εθηέιεζε θαη έιεγρνο 
ζπγθνιιήζεσλ 90 
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Πξόζζεηνη Σνκείο Δξγαζίαο 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ  
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΔΡΝ14 Σξήζε αλνμείδσηνπ 
ράιπβα ΔΡΝ14.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά αλνμείδσηνπ 

ράιπβα 94 

  
 
3.2.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 
 

H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο 
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Δπεμεξγαζία θαη Ρνπνζέηεζε  Σάιπβα Νπιηζκνχ Πθπξνδέκαηνο – 
Δπίπεδν 3» δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

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

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

 Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ/ιάζνο θαη πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ. 

 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.  

 Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε Μειέηεο Πεξίπησζεο.    
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4. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ 



10



11

 
 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ1 Αλαγλψξηζε δηακέηξσλ θαη πνηφηεηαο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο  
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Γηαζθάιηζε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ ή/θαη ηεο θαηαζθεπήο σο 
ζπλφινπ κε ηελ νξζή επηινγή θαη ρξήζε ηεο πξνδηαγεγξακκέλεο θαηεγνξίαο ράιπβα θαη ησλ 
πξνδηαγεγξακκέλσλ δηακέηξσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ.    

 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΔΣΟ1.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

ΔΣΟ1.2 Γηάκεηξνη θαη πνηφηεηεο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο   

ΔΣΟ1.3 Νξζή επηινγή πιηθψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ1 Αλαγλψξηζε δηακέηξσλ θαη πνηφηεηαο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο  
 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ1.1  Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηα είδε εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2 Λα δεηάο απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ηα πιηθά θαη 

εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ3 Λα ζπληεξείο θαη λα εηνηκάδεηο θαηάιιεια ηα 

εξγαιεία θαη λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία. 

 
ΚΑ4 Λα νξγαλψλεηο ην ρψξν εξγαζίαο θαη λα 

πξνγξακκαηίδεηο ηελ ζεηξά εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 

Δπζχγξακκεο ξάβδνη  
Θνπινχξεο  
Δπζπγξακκηζκέλα πξντφληα 
Ξιέγκαηα 
Απνζηαηήξεο 
Καλδχεο 
Ππλδεηήξεο 

 
ΠΔ2  Δξγαιεία θαη κεραλήκαηα 

Δξγαιεία ρεξηνχ 
Αλπςσηηθέο κεραλέο 
Θαξνηζάθη 
Κεραλέο θάκςεο θαη θνπήο 
Ξαρχκεηξν 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ1.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνλ νξζφ ηξφπν παξαγγειίαο πιηθψλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ρξήζεηο ησλ πιηθψλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε ησλ εξγαιείσλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ νξζή ρξήζε απιψλ αλπςσηηθψλ κεραλψλ.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ1 Αλαγλψξηζε δηακέηξσλ θαη πνηφηεηαο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο  
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ1.2 Γηάκεηξνη θαη πνηφηεηεο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο   

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα λα 

αλαγλσξίδεηο ηηο δηακέηξνπο ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο.   

 
ΚΑ2 Λα εληνπίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο πνηφηεηεο ράιπβα 

νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο. 
 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο φιεο ηηο  δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ 

ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο.  
 
ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ πνηφηεηα ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ 

ζθπξνδέκαηνο, αλάινγα κε ηε ζήκαλζε  ζηελ επηθάλεηα 
ηεο ξάβδνπ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μνξθέο ράιπβα 

Δπζχγξακκεο ξάβδνη  
Θνπινχξεο  
Δπζπγξακκηζκέλα πξντφληα 
Ξιέγκαηα 

 
ΠΔ2  Δξγαιεία  

Κεηξνηαηλία  
Επγφο 
Ξαρχκεηξν 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ1.2 Γηάκεηξνη θαη πνηφηεηεο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο   

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε παρχκεηξνπ γηα κέηξεζε ηεο δηαηνκήο ιείαο ξάβδνπ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηε κνξθή παξαγσγήο ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ 

ζθπξνδέκαηνο. 
 
AΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζήκαλζε ηνπ ράιπβα, ρακειήο νιθηκφηεηαο Β500Α θαη πςειήο 

νιθηκφηεηαο Β500C (ράιπβαο ζπγθνιιήζηκνο, ράιπβαο κε ζπγθνιιήζηκνο ή 
ζπγθνιιήζηκνο ππφ πξνυπνζέζεηο). 

    
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε δηάθξηζε ηνπ ράιπβα ζχκθσλα κε ηελ νιθηκφηεηα (ρακειήο – κέζεο – 

πςειήο νιθηκφηεηαο).  Βαζηθέο γλψζεηο γηα έλλνηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε κεραληθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ ράιπβα (φξην δηαξξνήο, αληνρή–ζξαχζε, νιθηκφηεηα).    
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ1 Αλαγλψξηζε δηακέηξσλ θαη πνηφηεηαο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο  
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ1.3 Νξζή επηινγή πιηθψλ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ειέγρεηο φηη ζηα παξαζηαηηθά έγγξαθα εκπνξίαο 

θαη δηαθίλεζεο αλαγξάθνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο. 

 
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο ηηο δηαζηάζεηο θαη ηελ αλνηγκέλε κάδα κε ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία κέηξεζεο. 
 
ΚΑ3 Λα εμεηάδεηο ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο θαη ησλ 

λεπξψζεσλ ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθώλ. 
 
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο φηη ν ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο  πνπ 

παξαιακβάλεηο είλαη απηφο πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηα 
ζηαηηθά θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 

 
ΚΑ5 Λα είζαη ηθαλφο λα δηαθξίλεηο αλ ζπγθεθξηκέλν θνξηίν 

ράιπβα είλαη ζε πξνρσξεκέλε θαηάζηαζε δηάβξσζεο.  
 
ΚΑ6 Λα ειέγρεηο ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ξάβδσλ ράιπβα 

νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο  αλ είλαη απαιιαγκέλεο απφ ιίπε 
θαη έιαηα. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ράβδνη 

Δπζχγξακκεο ξάβδνη  
Θνπινχξεο  
Δπζπγξακκηζκέλα πξντφληα 
Ξιέγκαηα 

 
ΠΔ2  Έγγξαθα 

Γειηίν απνζηνιήο 
Ρηκνιφγην πψιεζεο 
Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο 

 
ΠΔ3  Δξγαιεία κέηξεζεο  

Κεηξνηαηλία 
Μχιηλν παζέην 
Κεηαιιηθφ παζέην  
Επγαξηά  
πνινγηζηηθή ηζέπεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ1.3 Νξζή επηινγή πιηθψλ 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο φηη ζε νπηηθή επηζεψξεζε ηνπ ράιπβα, δελ πξέπεη λα εκθαλίδνπλ αιινηψζεηο, 

απνιεπίζεηο, παξακνξθψζεηο, πιεγέο θιπ.  Ηδηαίηεξα λα εμεηάδεηαη ε χπαξμε πξντφλησλ 
δηάβξσζεο. 

 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε παρπκέηξνπ θαη αλάγλσζε θαηαιφγνπ κε ηελ αλνηγκέλε 

νλνκαζηηθή κάδα αλά κέηξν γηα θάζε δηάκεηξν ξάβδνπ.  
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ππνινγηζηηθήο ηζέπεο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο φηη ην θππξηαθφ πξφηππν CYS 302:2010 πξνδηαγξάθεη ην ράιπβα B500A & 

500C.  Πε θαηαζθεπέο πνπ απαηηνχλ αληηζεηζκηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ ν Β500C. Ν 
Β500Α ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε θαηαζθεπέο πνπ δελ απαηηνχλ αληηζεηζκηθφ ππνινγηζκφ 
(π.ρ. πιάθεο δαπέδνπ, ρακεινχο ηνίρνπο πεξίθξαμεο θιπ).  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ2 Θφςηκν ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο ζηα αλαγθαία κεγέζε θαη ιχγηζκα  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη νη απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ 
απφ  νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ νξίδνπλ ηελ θνπή, ηελ θάκςε θαη 
ηελ ελ γέλεη δηακφξθσζε ησλ ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο. 

 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΔΣΟ2.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

ΔΣΟ2.2 Θνπή ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο  

ΔΣΟ2.3 Ιχγηζκα ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ2 Θφςηκν ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο ζηα αλαγθαία κεγέζε θαη ιχγηζκα 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ2.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνλ ηύπν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2 Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηύπν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3 Λα δεηάο απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ηα πιηθά θαη 

εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ4 Λα ζπληεξείο θαη λα εηνηκάδεηο θαηάιιεια ηα εξγαιεία 

θαη λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ απιψλ κεραλεκάησλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία. 

 
ΚΑ5 Λα νξγαλψλεηο ην ρψξν εξγαζίαο θαη λα πξνγξακκαηίδεηο 

ηελ ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ6 Λα ειέγρεηο φηη ε πνηφηεηα ηνπ απνζεθεπκέλνπ ράιπβα  

ζην εξγνηάμην είλαη απηή πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηα 
ζηαηηθά θαηαζθεπαζηηθά.  

 
ΚΑ7 Λα έρεηο εμαζθαιίζεη πίλαθεο θνπήο νπιηζκνχ/ 

θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα/ζαθείο ιεπηνκέξεηεο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 

Δπζχγξακκεο ξάβδνη  
Θνπινχξεο  
Δπζπγξακκηζκέλα πξντφληα 
Ξιέγκαηα 
Απνζηαηήξεο  
Πχξκα δεζίκαηνο 

 
ΠΔ2  Δξγαιεία θαη 
κεραλήκαηα 

Δξγαιεία ρεξηνχ 
Ζιεθηξηθά εξγαιεία ρεξηνχ 
Απιέο αλπςσηηθέο κεραλέο 
Θαξνηζάθη 
Κεραλέο θάκςεο 
Κεραλέο θνπήο 
Ξέλζα  

 
ΠΔ3  Σύπνη εξγαζίαο 

Ρνπνζέηεζε ζηδήξνπ 
Θνπή ζηδήξνπ 
Θάκςε ζηδήξνπ 
Κεηαθνξά ζηδήξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ2.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε βαζηθή ρξήζε ησλ πιηθψλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηελ νξζή ρξήζε θαη ζπληήξεζε εξγαιείσλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηελ νξζή ρξήζε απιψλ αλπςσηηθψλ κεραλψλ.  
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ην βαζηθφ κήθνο ησλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ ψζηε λα νξηνζεηείο 

νξζά ην ρψξν εξγαζίαο ζνπ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (θνξηίν αλχςσζεο), 

ψζηε λα ζηνηβάδεηο/απνζεθεχεηο νξζά ην πξνο κεηαθνξά πξντφλ (ηξφπνο, ζέζε θαη 
πνζφηεηα-βάξνο ζηίβαο). 

 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο ειάρηζηεο επηηξεπφκελεο δηακέηξνπο θακππιψζεσο ξάβδσλ ράιπβα 

νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο ψζηε λα επηιέγεηαη ν νξζφο κεραληζκφο εμνπιίζεσο κε ηα 
θαηάιιεια ηχκπαλα θακπχισζεο. 

 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο φηη νη κεραλέο θακπχισζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα εθηξνπήο/ιχγηζκα ηεο ξάβδνπ ζε γσλία 135 κνηξψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ2 Θφςηκν ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο ζηα αλαγθαία κεγέζε θαη ιχγηζκα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ2.2 Θνπή ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνλ ηύπν εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα δεηάο απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ηα πιηθά θαη 
εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία. 

ΚΑ3 Λα ζπληεξείο θαη λα εηνηκάδεηο θαηάιιεια ηα 
εξγαιεία θαη λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ απιψλ 
κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία. 

ΚΑ4 Λα νξγαλψλεηο ην ρψξν εξγαζίαο θαη λα 
πξνγξακκαηίδεηο ηελ ζεηξά εξγαζίαο. 

ΚΑ5 Λα ειέγρεηο ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνο ρξήζε ράιπβα 
φζν αθνξά ηε δηάβξσζε θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ.  

ΚΑ6 Λα κελ επηηξέπεηο ηε κεηαθνξά ζην ρψξν 
επεμεξγαζίαο ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 
πνπ είλαη δηαβξσκέλεο ή αθάζαξηεο/ιίπε/έιαηα θιπ. 

ΚΑ7 Λα ζηνηβάδεηο θαη απνζεθεχεηο νξζά, δηαρσξίδνληαο ηα 
πξνο άκεζε κεηαθνξά πξντφληα, απφ απηά πνπ ζα 
ηχρνπλ πεξαηηέξσ θαηεξγαζία. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 

Δπζχγξακκεο ξάβδνη  
Θνπινχξεο  
Δπζπγξακκηζκέλα πξντφληα 
Ξιέγκαηα 

 
ΠΔ2  Δξγαιεία θαη κεραλήκαηα 

Δξγαιεία ρεξηνχ 
Ζιεθηξηθά εξγαιεία ρεξηνχ 
Απιέο αλπςσηηθέο κεραλέο 
Θαξνηζάθη 
Κεραλέο θάκςεο/ηχκπαλα θάκςεο 
Κεραλέο θνπήο 
Ταιίδη ζηδήξνπ 
Ζιεθηξηθφο ηξνρφο  

 
ΠΔ3  Σύπνη εξγαζίαο 

Ξίλαθαο ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο 
Θνπή ζηδήξνπ 
Κεηαθνξά ζηδήξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ2.2 Θνπή ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρξεζηκνπνηείο νξζά ηνλ πίλαθα θνπήο ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ 

ζθπξνδέκαηνο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηελ νξζή ρξήζε ςαιηδηνχ (ειεθηξηθφ ή κεραληθφ)  γηα θφςηκν ξάβδσλ 

ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηελ νξζή θαη αζθαιή δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ηξνρνχ γηα θφςηκν ξάβδσλ 

ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο φηη δελ πξέπεη λα πξνρσξήζεηο ζε ρξήζε ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ 

ζθπξνδέκαηνο κεηά απφ επαλεπζπγξάκκηζε (ππνβάζκηζε ησλ κεραληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ). 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ2 Θφςηκν ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο ζηα αλαγθαία κεγέζε θαη ιχγηζκα 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ2.3 Ιχγηζκα ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 

 

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

ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνλ ηύπν εξγαζίαο θαη λα επηθνηλσλείο κε 
ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηα 
είδε εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα απνθεχγεηαη ε ξεγκάησζε ηεο ξάβδνπ θαη λα 
εμαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  

ΚΑ3 Λα είζαη ηθαλφο ψζηε κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 
εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ λα επηηχρεηο ηελ θάκςε 
ησλ δηακεθψλ νπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

ΚΑ4 Λα είζαη ηθαλφο ψζηε κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 
κεραλεκάησλ/εξγαιείσλ λα επηηπρείο ηελ θάκςε 
ησλ εγθάξζησλ νπιηζκψλ (ζπλδεηήξεο) γηα ηελ 
θαηάιιειε ιεπηνκέξεηα αγθχξσζεο γηα ηελ δεκηνπξγία 
θιεηζηνχ ζπλδεηήξα. 

ΚΑ5 Λα ζηνηβάδεηο/απνζεθεχεηο νξζά ην ηειηθφ πξνο 
κεηαθνξά πξντφλ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαιεία θαη κεραλήκαηα 

Δξγαιεία ρεξηνχ 
Απιέο αλπςσηηθέο κεραλέο 
Θαξνηζάθη 
Κεραλέο θάκςεο/ηχκπαλα 
θακπχισζεο 
Θνπξκπαδφξνο  
Πηξάληδα 

 
ΠΔ2  Σύπνη εξγαζίαο 

Θάκςε ζηδήξνπ 
Κεηαθνξά ζηδήξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ2.3 Ιχγηζκα ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ νξζή ρξήζε θνπξκπαδφξνπ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηελ νξζή ρξήζε ζηξάληδαο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο φηη ην ιχγηζκα ησλ ξάβδσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κεραληθά 
κέζα, κε ρξήζε θπιηλδξηθψλ ζηειερψλ θακπχισζεο, έηζη ψζηε ην θακπχιν ηκήκα ηεο 
ξάβδνπ λα έρεη ζηαζεξή αθηίλα θακππιφηεηαο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο φηη αλάινγα κε ηελ θαηεγφξηα ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαη αλάινγα 
κε ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ηεο ξάβδνπ, ηηο ειάρηζηεο δηακέηξνπο θακπχισζεο. 

 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ην ειάρηζην κήθνο αγθχξσζεο ησλ αθξψλ ελφο ζπλδεηήξα ζηνλ ππξήλα ηεο 

δηαηνκήο ηνπ, ψζηε ν ζπλδεηήξαο λα ραξαθηεξίδεηαη θιεηζηφο ( γσλία 135 κνίξεο). 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο φηη επαλεπζπγξακκηζκέλεο ξάβδνη απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

(ππνβάζκηζε ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ). 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ3 Ρνπνζέηεζε θαη δέζηκν ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νη ξάβδνη ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη έλαληη κεηαηνπίζεσλ θαη ε 
αθξίβεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο πξέπεη λα ειέγρεηαη πξηλ απφ ηε  ζθπξνδέηεζε.  Δπίζεο εμίζνπ 
ζεκαληηθφ είλαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ειάρηζηε επηθάιπςε  απηψλ κε ηα θαηάιιεια ζηεξίγκαηα. 

 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΔΣΟ3.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

ΔΣΟ3.2 Γηακφξθσζε θαη ηνπνζέηεζε ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 

ΔΣΟ3.3 Δπηκήθπλζε θαη έλσζε ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ3 Ρνπνζέηεζε θαη δέζηκν ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ3.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνλ ηύπν εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα 
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηύπν εξγαζίαο. 

ΚΑ3 Λα δεηάο απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ηα πιηθά θαη 
εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία. 

ΚΑ4 Λα ζπληεξείο θαη λα εηνηκάδεηο θαηάιιεια ηα εξγαιεία 
θαη λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ απιψλ κεραλεκάησλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία. 

ΚΑ5 Λα νξγαλψλεηο ην ρψξν εξγαζίαο θαη λα πξνγξακκαηίδεηο 
ηε ζεηξά εξγαζίαο. 

ΚΑ6 Λα έρεηο ζηα ρέξηα ζνπ ηα ζσζηά ζηαηηθά ζρέδηα θαη 
ιεπηνκέξεηεο. 

ΚΑ7 Λα ειέγρεηο ην ρψξν φπνπ ζα εξγαζηείο γηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο (επζηάζεηα πξαλψλ, θέξνπζα ηθαλφηεηα 
μπιφηππσλ θιπ). 

ΚΑ8 Λα ειέγρεηο αλ νη μπιφηππνη είλαη θαζαξνί απφ έιαηα θαη 
φηη ηα ρξεζηκνπνηεζέληα έιαηα είλαη πδξνδηαιπηά, πξηλ 
γίλεη κεηαθνξά ξάβδσλ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 

Δπζχγξακκεο ξάβδνη  
Θνπινχξεο  
Δπζπγξακκηζκέλα πξντφληα 
Ξιέγκαηα 
Δπεμεξγαζκέλα πξντφληα 
Απνζηαηήξεο  

 
ΠΔ2  Δξγαιεία θαη 
κεραλήκαηα 

Δξγαιεία ρεξηνχ 
Ζιεθηξηθά εξγαιεία ρεξηνχ 
Απιέο αλπςσηηθέο κεραλέο 
Θαξνηζάθη 

 
ΠΔ3  Σύπνη εξγαζίαο 

Ρνπνζέηεζε ξάβδσλ 
Θνπή ξάβδσλ 
Θάκςε ξάβδσλ 
Κεηαθνξά ξάβδσλ 
Γέζηκν ξάβδσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ3.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

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

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο απινχο ππνινγηζκνχο γηα παξαγγειία πιηθψλ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο παξαγγειίαο πιηθψλ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ρξήζεηο πιηθψλ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε εξγαιείσλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε απιψλ αλπςσηηθψλ κεραλψλ.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ3 Ρνπνζέηεζε θαη δέζηκν ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο   
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ3.2 Γηακφξθσζε θαη ηνπνζέηεζε ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο ησλ ιεπηνκεξεηψλ φπιηζεο 

θαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 

ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηα δηάθνξα πιηθά ζύλδεζεο-
ζπγθξάηεζεο ησλ ξάβδσλ φπσο ζχξκα 1 έσο 2ρηι 
(ζπλεζέζηεξα), απιφ ή δηπιφ, εηδηθά εμαξηήκαηα 
(ζπαληφηεξα) ή κε κε θέξνπζα ζπγθφιιεζε.     

ΚΑ3 Λα δηαζθαιίδεηαη ε ακεηαζεηφηεηα  θαη ε ζηαζεξφηεηα 
ηεο δηάηαμεο ησλ ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο σο επίζεο θαη ε πξνδηαγξαθφκελε 
επηθάιπςε κε ηε ρξήζε απνζηαηήξσλ. 

ΚΑ4 Λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα νξζνχ ρεηξηζκνχ ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ζε φια ηα ζηάδηα ζθπξνδέηεζεο. 

ΚΑ5 Λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε ηειηθή κνξθή θάζε ξάβδνπ ζα 
πξνθχπηεη απφ επζχγξακκν ηκήκα, ε δηακφξθσζε ηεο  
ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια κεραλήκαηα ή ζηνλ πάγθν 
εξγαζίαο θαη ην ηειηθφ ζρήκα ζα είλαη επίπεδν. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα 

Θαηφςεηο 
Αλφςεηο 
Ρνκέο 
Όςεηο 
Ιεπηνκέξεηεο θάκςεο θαη 
ηνπνζέηεζεο  
Κήθε παξάζεζεο νπιηζκψλ 
Δπηθαιχςεηο νπιηζκψλ 
Ξξνδηαγξαθφκελε θαηεγνξία 
ράιπβα 
Απνζηάζεηο ηνπνζέηεζεο 
ξάβδσλ 

 
ΠΔ2  Τιηθά ζπγθξάηεζεο 
ξάβδσλ 

Πχξκα 1κκ 
Πχξκα 2κκ 
Δηδηθά εμαξηήκαηα 
Φέξνπζα ζπγθφιιεζε 
Απνζηαηήξεο 

 
ΠΔ3  ηάδηα ζθπξνδέηεζεο 

Σχηεπζε ζθπξνδέκαηνο 
Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 
Γφλεζε-ζπκπχθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ3.2 Γηακφξθσζε θαη ηνπνζέηεζε ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπνζέηεζε ράιπβα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο βάζεη ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο δεζίκαηνο ησλ ξάβδσλ κε ζχξκα. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε αλαγθαίσλ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ιεπηνκέξεηεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα δηάθνξα είδε εξγαιείσλ θαη κεραλψλ θαη ηελ θαηαιιειφηεηα έθαζηνπ γηα 
ηελ απαηηνχκελε εξγαζία. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πψο γίλεηαη ε ζπληήξεζε ησλ εξγαιείσλ/κεραλεκάησλ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο γηα ηα είδε απνζηαηήξσλ. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηηο αλνρέο απφθιηζεο φζνλ αθνξά ην κήθνο επζχγξακκεο ξάβδνπ, ην κήθνο 
θακθζείζαο ξάβδνπ, ηηο απνζηάζεηο δηάηαμεο ησλ ξάβδσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ3 Ρνπνζέηεζε θαη δέζηκν ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ3.3 Δπηκήθπλζε θαη έλσζε ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 

 

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

επηκεθύλζεσο.  

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέζνδνη επηκεθύλζεσο 

Γηα παξαζέζεσο θαη 
ππεξθαιχςεσο ησλ ξάβδσλ 
Ρνπνζέηεζε αξκνθιείδσλ  
Ζιεθηξνζπγθφιιεζε  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ3.3 Δπηκήθπλζε θαη έλσζε ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο πεξηνρέο φπνπ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί επηκήθπλζε (π.ρ. θξίζηκεο 

πεξηνρέο ππνζηπισκάησλ, ηνηρσκάησλ θαη δνθψλ). 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ4 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε πξψησλ πιψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Πσζηή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ πην απνηειεζκαηηθή  αμηνπνίεζε ησλ 
πξψησλ πιψλ. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΔΣΟ4.1 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε πιηθψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ4 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε πξψησλ πιψλ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ4.1 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε πιηθψλ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κεξηκλάο έηζη ψζηε ζε φια ηα ζηάδηα παξαιαβήο 

εθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζην ρψξν 
εξγαζίαο λα κελ πξνθαινχληαη θζνξέο ζηε γεσκεηξία 
ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο. 

ΚΑ2 Λα επηδηψθεηο θαηά ηελ θνπή ησλ πιηθώλ ζχκθσλα κε 
ηνλ πίλαθα θνπήο λα πεξηζζεχεη ην ειάρηζην δπλαηφ 
άρξεζην πιηθφ (αιιαγέο ζηνλ πίλαθα θνπήο κφλνλ κεηά 
απφ έιεγρν ηνπ επηβιέπνληα). 

ΚΑ3 Λα πξνζέρεηο θαηά ηε δηαδηθαζία θνπήο θαη ιπγίζκαηνο 
ησλ ξάβδσλ ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα ιάζε.   

ΚΑ4  Λα κελ ρξεζηκνπνηείο επαλεπζπγξακκηζκέλα πξντφληα.  

ΚΑ5 Λα πξνζέρεηο ζηε θάζε ηεο δηακφξθσζεο/δέζηκν ησλ 
ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο ψζηε ην πξντφλ 
λα είλαη εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ αλνρήο 
γεσκεηξηθνχ ιάζνπο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ν 
επηβιέπσλ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε 
θαη επαλαθαηαζθεπή.  

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 

Δπζχγξακκεο ξάβδνη  
Θνπινχξεο  
Δπζπγξακκηζκέλα πξντφληα 
Ξιέγκαηα 

 
ΠΔ2  Ιδηαίηεξεο αληνρέο θαη 
ηδηόηεηεο 

Αλνμείδσηνη ράιπβεο 
Αληνρή ζηελ ππξθαγηά 
Αληνρή ζηελ πγξαζία 

 
ΠΔ3  ηάδηα παξαιαβήο 

Δθθφξησζε 
Απνζήθεπζε 
Κεηαθνξά  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ4.1 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε πιηθψλ 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο φηη ην πιηθφ πνπ παξαιακβάλεηο πξέπεη λα απνζεθεχεηαη αλά θαηεγφξηα 

πνηφηεηαο θαη αλά πξνκεζεπηή. 
 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα επηβαιιφκελα πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνζήθεπζε:  πνζέκαηα/φρη 
επαθή κε λεξφ ή ρψκα/Ξξνγξακκαηηζκφο κε ζθνπφ ηε κείσζε ρξφλνπ παξακνλήο ζην 
εξγνηάμην/ Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νπιηζκνχ (αλά 3 κήλεο). 

 
ΑΓ3 Γλψζεηο ππνινγηζκνχ γηα βειηηζηνπνίεζε πξηλ ηελ θνπή θαη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ξάβδσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ5 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Γηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, ζεβαζκφο ηεο νξγαλσηηθήο 
δνκήο θαη ησλ θαλφλσλ εξγαζίαο νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη γλψζεηο ησλ 
θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΔΣΟ5.1 Νξγάλσζε εξγαζίαο θαη γλψζεηο ησλ θαλνληζκψλ 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40

 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ5 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ5.1 Νξγάλσζε εξγαζίαο θαη γλψζεηο ησλ θαλνληζκψλ 

 

  
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 κε ην ζχλνιν ηεο 
νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο εξγαζίαο, δειαδή ηνπο 
πθηζηάκελνπο, ηνπο πξντζηάκελνπο θαη ηνπο ππφινηπνπο 
ζπλαδέιθνπο. 

ΚΑ2 Λα ζέβεζαη θαη λα εθαξκφδεηο ηελ νξγαλσηηθή δνκή 
θαη ηνπο θαλφλεο εξγαζίαο. 

ΚΑ3  Λα είζαη ελήκεξνο γηα ηα φξηα επζχλεο ζνπ. 

ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ άκεζα 
πξντζηακέλνπ. 

ΚΑ5 Λα εθαξκφδεηο ηηο θαηαιιειόηεξεο κεζόδνπο 
εξγαζίαο γηα θάζε ηνκέα, έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ν 
ρξφλνο εξγαζίαο θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε άζθνπε 
ζπαηάιε πιηθψλ. 

    

 

 

 
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 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ5.1 Νξγάλσζε εξγαζίαο θαη γλψζεηο ησλ θαλνληζκψλ 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θαη ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο λα δηαρεηξίδεζαη ηνλ ρξφλν εξγαζηψλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ETΟ6 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ρήξεζε θαλφλσλ θαη ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο, βαζηθέο ελέξγεηεο ζε 
πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΔΣΟ6.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθψλ 
θαλνληζκψλ εξγνηαμίνπ.  

ΔΣΟ6.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. 

ΔΣΟ6.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηψλ 
ζθαιψλ. 

ΔΣΟ6.4 Αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη ιήςε 
πξνιεπηηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ.   

ΔTΟ6.5 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΔΣΟ6 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ6.1 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 είζαη ελήκεξνο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ Πρεδίνπ 

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

 
ΚΑ2 Λα είζαη ελήκεξνο πνηα είλαη ηα αξκόδηα πξόζσπα γηα 

ηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη γείαο. 
 
ΚΑ3 Λα αθνινπζείο ηε κέζνδν εξγαζίαο θαη λα εθαξκφδεηο ηα 

κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πρέδην 
Αζθάιεηαο θαη γείαο. 

 
ΚΑ4 Λα δηαηεξείο θαζαξφ ην ρώξν εξγαζίαο θαη ειεχζεξν 

ην ρώξν δηαθίλεζεο. 
 
ΚΑ5 Λα απνκαθξχλεηο ηα άρξεζηα πιηθά απφ ην ρώξν 

εξγαζίαο θαη λα ηα ηνπνζεηείο ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο 
ρψξνπο. 

 
ΚΑ6 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηνλ πξφεδξν θαη ηα 
κέιε ηεο. 

 
ΚΑ7 Λα θαηαλνείο ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ζην ρώξν 

εξγαζίαο. 
 
ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ζπζηεκαηηθά ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υώξνο εξγαζίαο 

Αθάιππηνο ρψξνο 
Πηεγαζκέλνο 
πφγεηνο 
Όξνθνη, πιάθα νξνθήο, ζηέγε 
 

ΠΔ2  Υώξνο δηαθίλεζεο 
Γξφκνο 
Γηάδξνκνο εξγαζίαο 
Ηθξηψκαηα 
Θιηκαθνζηάζην 
Γσκάηην 

 
ΠΔ3  Αξκόδηα πξόζσπα 

Ππληνληζηήο γηα ηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Νξηζκέλα/ππεχζπλα πξφζσπα 
γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
πεχζπλα πξφζσπα γηα ηηο 
πξψηεο βνήζεηεο, ηελ 
ππξαζθάιεηα θαη ηελ 
εθθέλσζε ρψξσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ6.1 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 φζα πεξηιακβάλνληαη ζην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο θαη ζε αθνξνχλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα αξκφδηα πξφζσπα γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία δηαηήξεζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο θαη ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ζην ρψξν. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο θαζψο θαη ηνλ πξφεδξν θαη ηα 

κέιε ηεο επηηξνπήο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηη ζεκαίλνπλ ηα ζήκαηα αζθάιεηαο πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ζνπ γηα αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΔΣΟ6 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ6.2 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 ηα ππεχζπλα πξφζσπα, γηα ηηο 

πξώηεο βνήζεηεο θαη ηνπο πξψηνπο βνεζνχο. 
 
ΚΑ2 Λα ελεκεξψλεηο, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ηνλ 

ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ. 
 
ΚΑ3 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο. 
 
ΚΑ4 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην Πρέδην Γξάζεο ζε πεξίπησζε 

ππξθαγηάο ή άιισλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ. 
 
ΚΑ5 Λα έρεηο πξφζβαζε ζηα θνπηηά κε ηα είδε πξώησλ 

βνεζεηώλ. 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξώηεο βνήζεηεο 

Μέπιπκα πιεγήο 
Ξεξηπνίεζε επηθαλεηαθήο 
κηθξήο πιεγήο 
Γηαθνπή αηκνξξαγίαο 

 
ΠΔ2  Έθηαθηα πεξηζηαηηθά 

Πεηζκφο 
Γπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
Αζηνρίεο πξνζσξηλψλ ή 
κφληκσλ θαηαζθεπψλ ή 
ηκήκαηνο θαηαζθεπαζηή 
Αζηνρία ή δπζιεηηνπξγία 
εμνπιηζκνχ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΣΟ6.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ππεχζπλα πξφζσπα γηα ηηο πξψηεο βνήζεηεο θαη ηνπο πξψηνπο βνεζνχο. 
 
ΑΓ2 Λα έρεηο βαζηθέο γλψζεηο πξψησλ βνεζεηψλ γηα απιά πεξηζηαηηθά ή ζπκπηψκαηα. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηα ππεχζπλα πξφζσπα γηα ηηο πξψηεο βνήζεηεο ζε 

πεξίπησζε αηπρεκάησλ ή ηξαπκαηηζκψλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ην Πρέδην Γξάζεο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο ζέζεηο ησλ θνπηηψλ πξψησλ βνεζεηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΔΣΟ6 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ6.3 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 έρεηο πξφζβαζε ζην ζρέδην δηακφξθσζεο ηνπ 

ηθξηώκαηνο θαη ζηηο νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη 
απνζπλαξκνιφγεζεο ηνπ. 

 
ΚΑ2 Λα κπνξείο λα δηαθξίλεηο αλ έλα ηθξίσκα ζπλάδεη κε ηα 

αληίζηνηρα πξφηππα κε βάζε ηε ζήκαλζή ηνπ, ζηελ 
νπνία πξέπεη λα δειψλεηαη ην πξφηππν, ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη ε θαηεγνξία ηνπ. 

 
ΚΑ3 Λα είζαη ελήκεξνο φηη ε εγθαηάζηαζε, ζπλαξκνιφγεζε, 

απνζπλαξκνιφγεζε θαη κεηαηξνπή ησλ ηθξησκάησλ 
γίλεηαη πάληνηε απφ αξκφδηα πξφζσπα ζχκθσλα κε ην 
ζρέδην δηακφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ 
αξκφδηνπ κεραληθνχ. 

 
ΚΑ4 Λα επηβεβαηψλεηο φηη έρεη γίλεη έιεγρνο ησλ 

ηθξησκάησλ θαη ησλ θνξεηώλ ζθαιώλ απφ ην 
αξκφδην πξφζσπν πξνηνχ ηα ρξεζηκνπνηήζεηο θαη έρνπλ 
εληνπηζηεί πηζαλά πξνβιήκαηα/βιάβεο. 

 
ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο κφλν ηα αζθαιή κέζα πξφζβαζεο. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ιθξηώκαηα 

Κεηαιιηθά  
Μχιηλα 
Δμέδξεο εξγαζίαο 

ΠΔ2  Φνξεηέο ζθάιεο 
Κεηαιιηθέο 
Αινπκηλέληεο 
Μχιηλεο 

ΠΔ3  Πξνβιήκαηα/βιάβεο 
Νμείδσζε κεηαιιηθψλ κεξψλ 
Πρηζκέο/ξσγκέο ζε μχιηλα 
κέξε 
Ξξνβιεκαηηθά/αιινησκέλα 
επηκέξνπο ζηνηρεία 
Αζηαζήο ή/θαη αθαηάιιειε 
ζηήξημε 

ΠΔ4  Έιεγρνο ηθξησκάησλ 
θαη θνξεηώλ ζθαιώλ 

γηή πιηθά επαξθνχο αληνρήο 
Θαζαξφ θαη πιήξεο δάπεδν 
εξγαζίαο ρσξίο αλσκαιίεο 
Ξιεπξηθή πξνζηαζία 
πεξηκεηξηθά ηνπ δαπέδνπ 
εξγαζίαο 
Αζθαιήο πξφζβαζε 
Πηήξημε ηθξησκάησλ ζε 
θαηάιιεια πέικαηα 
Αζθαιήο ζχλδεζε ηθξησκάησλ 
κε ηελ θαηαζθεπή  
Θαηάιιειε θιίζε 
Πηεξέσζε ζηε βάζε θαη ηελ 
θνξπθή 
Ξξνέθηαζε ηεο ζθάιαο 
ηνπιάρηζηνλ έλα κέηξν πάλσ 
απφ ηελ πςειφηεξε βαζκίδα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ6.3 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 πψο γίλεηαη ν έιεγρνο ηνπνζέηεζεο θαη επζηάζεηαο ηθξησκάησλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα πξφηππα βάζεη λνκνζεζίαο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα ηθξηψκαηα. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα αξκφδηα πξφζσπα γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε, απνζπλαξκνιφγεζε ησλ 

ηθξησκάησλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πψο γίλεηαη ν έιεγρνο ησλ ηθξησκάησλ θαη ησλ θνξεηψλ ζθαιψλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα/βιάβεο ζε ηθξηψκαηα θαη θνξεηέο ζθάιεο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ θάπνην αηχρεκα. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΔΣΟ6 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ6.4 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 έρεηο πξφζβαζε ζηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ νπζηψλ 

θαη ζηα Γειηία Γεδνκέλσλ ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ 
πνπ ρξεζηκνπνηείο. 

 
ΚΑ2 Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο 

γχξσ απφ ζέζεηο θηλδύλνπ. 
 
ΚΑ3 Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο ζηνπο ρψξνπο θνπήο θαη ηνπνζέηεζεο 
ησλ ξάβδσλ Σάιπβα Νπιηζκνχ Πθπξνδέκαηνο.   

 
ΚΑ4 Λα κε ρξεζηκνπνηείο πιηθά πνπ εκπεξηέρνπλ 

θίλδπλν αλ δελ είζαη ελήκεξνο γηα ηνπο θηλδχλνπο 
απφ ηε ρξήζε ηνπο θαη ηα κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεηο. 

 
ΚΑ5 Λα έρεηο πξφζβαζε ζηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείο. 
 
ΚΑ6 Λα εθηηκάο ηνλ θίλδπλν γηα ηε δηθή ζνπ αζθάιεηα, 

ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ θαζψο θαη ηελ 
αζθάιεηα ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ πηζαλφλ λα 
επεξεαζηνχλ απφ ηελ εξγαζία ζνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Θέζεηο θηλδύλνπ 

Νπέο 
Άθξα πιαθψλ/ζηεγψλ 
Γιηζηεξέο επηθάλεηεο 
Ζιεθηξηθά θαιψδηα 
Κεραλήκαηα θνπήο ζε ιεηηνπξγία 

ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο 
Ξξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο 
Θηγθιηδψκαηα  
Ξξνεηδνπνηεηηθέο ηαηλίεο  
Φσηηζκφο αζθάιεηαο 

ΠΔ3  Μέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 

Πηνιέο εξγαζίαο 
Ξαπνχηζηα αζθάιεηαο 
Θξάλνο 
Γάληηα 
Γπαιηά αζθάιεηαο 
Ξξνζηαηεπηηθά αθνήο 
Κάζθεο 
Δπηγνλαηίδεο, 
Ξξνζηαηεπηηθά εξγαιείσλ θαη 
κεραλψλ 
Γηαθφπηεο αζθάιεηαο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο 
Εψλεο/ζρνηληά αζθάιεηαο 

ΠΔ4  Τιηθά πνπ εκπεξηέρνπλ 
θίλδπλν 

Αθκέο ξάβδσλ 
Απνθφκκαηα ξάβδσλ 
Αθκέο θαη απνθφκκαηα 
μπιφηππνπ 
Δμαξηήκαηα ζηεξέσζεο  

ΠΔ5  Γειηία δεδνκέλσλ 
ρεκηθώλ νπζηώλ 

Ραπηφηεηα ρεκηθήο νπζίαο θαη 
παξαζθεπαζηή 
Ραμηλφκεζε θαη επηζήκαλζε 
ρεκηθήο νπζίαο 
Νδεγίεο αζθαινχο ρξήζεο 
Φπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο νπζίαο 
Ξιεξνθνξίεο γηα παξαγσγή θαη 
ρξήζε ρεκηθήο νπζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ6.4 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 ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηα Γειηία Γεδνκέλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη αηπρήκαηνο ζην ρψξν εξγαζίαο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ιακβάλνληαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα γχξσ απφ 

ζέζεηο θηλδχλνπ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείο θαηά ηελ 

θνπή θαη ηνπνζέηεζε ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο.  
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα πιηθά ζην ρψξν εξγαζίαο ελδέρεηαη λα εκπεξηέρνπλ θίλδπλν. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ δηαθφξσλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείο γηα ηελ θνπή θαη ηνπνζέηεζε ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ6 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ6.5 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

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

ΚΑ1 Λα κπνξείο λα απνηξέπεηο ηε ξχπαλζε θαη γεληθφηεξα 
ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ιακβάλνληαο φια 
ηα  αλαγθαία γηα ην ζθνπφ απηφ πξνιεπηηθά κέηξα ζηνλ 
ρώξν εξγαζίαο.  

ΚΑ2 Λα κεξηκλάο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο 
απφ πιηθά πνπ εκπεξηέρνπλ θίλδπλν θαη ηηο 
δηάθνξεο κνξθέο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη εηδηθφηεξα απφ ηε ξχπαλζε θαη ηηο νριήζεηο.  

ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη 
ελεξγνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ ζηα ζέκαηα 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηε ζσζηή 
πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υώξνο εξγαζίαο 

Αθάιππηνο ρψξνο 
Πηεγαζκέλνο 
πφγεηνο 
Όξνθνη, πιάθα νξνθήο, ζηέγε 

 
ΠΔ2  Μνξθέο ππνβάζκηζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο: 

Οχπαλζε απφ ρεκηθά απφβιεηα 
Ζρνξχπαλζε  
Νμεηδσκέλα ζίδεξα 
Πθνππίδηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ6.5 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

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

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ κνξθψλ ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο απνζήθεπζεο θαη απνκάθξπλζεο απνβιήησλ.    

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία πεξηζπιινγήο ζθνππηδηψλ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηα ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 
πιεζπζκνχ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ7 Ρνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Απνζηαηήξεο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξνχλ ηνλ νπιηζκφ ζηελ επηζπκεηή απφζηαζε απφ ηνπο 
μπιφηππνπο ή ηελ  ηδεαηή ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ιεηηνπξγψληαο σο 
ζηεξίγκαηα, ππνζέκαηα θιπ θαη ηα νπνία, δηαζέηνληαο ην θαηάιιειν κέγεζνο (χςνο), 
εμαζθαιίδνπλ ην επηβαιιφκελν θαη θαζνξηδφκελν απφ ηε κειέηε πάρνο επηθάιπςεο ησλ 
νπιηζκψλ.  

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΔΣΟ7.1 Δίδε απνζηαηήξσλ 

 

ΔΣΟ7.2 Γηάηαμε απνζηαηήξσλ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ7 Ρνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ   
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ7.1 Δίδε απνζηαηήξσλ   

 

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

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα  δηάθνξα είδε απνζηαηήξσλ, 
αλαιφγσο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα απνξξίπηεηο 
απηνχο πνπ ε ρξήζε ηνπο είλαη επηδήκηα γηα ηελ 
θαηαζθεπή. 

ΚΑ2 Λα εληνπίδεηο ηνπο παξάγνληεο  πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
επηινγή ηνπ είδνπο θαη ηε δηάηαμε ηνπ απνζηαηήξα. 

ΚΑ3 Λα ειέγρεηο φηη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα 
απνζηαηήξσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηαβάζκηζε χςνπο 
αλά 5mm. 

ΚΑ4 Λα κελ επηηξέπεηο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 
απνζηαηήξεο παξεκβιήκαηα απνηεινχκελα απφ 
ξάβδνπο νπιηζκνχ (αλ πξφθεηηαη λα έξζνπλ ζε επαθή 
κε ηνλ μπιφηππν ή ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα), ισξίδεο 
κνλσηηθψλ πιηθψλ, ηεκάρηα πιαζηηθψλ (ή άιινπ 
ηχπνπ) ζσιήλσλ, ηεκάρηα καξκάξνπ, θεξακηθά, 
ηνχβια, μχια θιπ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δίδε απνζηαηήξσλ 

Πεκεηαθνί 
Γξακκηθνί 

 
ΠΔ2  Παξάγνληεο επηινγήο 
είδνπο  

Βάξνο νπιηζκνχ 
Γηάκεηξν ξάβδσλ 
Δίδνο δνκηθνχ ζηνηρείνπ πνπ 
ελζσκαηψλνληαη  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ7.1 Δίδε απνζηαηήξσλ 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο απνζηαηήξσλ ζεκεηαθνχο θαη γξακκηθνχο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο φηη νη απνζηαηήξεο κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιαζηηθά πιηθά 
εθηφο απφ PVC.  Απνζηαηήξεο απφ ηζηκεληνθνλίακα κε ελζσκαησκέλν ζχξκα. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο φηη πξέπεη λα κπνξνχλ λα πεξηβιεζνχλ ηθαλνπνηεηηθφο απφ ζθπξφδεκα. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο φηη πξέπεη λα αληέρνπλ ζηα θνξηία πνπ ζα θιεζνχλ, έζησ θαη πξνζσξηλψλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο φηη πξέπεη λα κελ παξνπζηάδνπλ εππάζεηα ζε αλαηξνπή. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο φηη πξέπεη λα κελ αληηδξνχλ ρεκηθψο κε ην ζθπξφδεκα θαη ηνλ νπιηζκφ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο φηη πξέπεη λα κελ δεκηνπξγνχλ έληνλα ίρλε ή ζεκαληηθέο αζπλέρεηεο ζηελ 
επηθάλεηα ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο φηη πξέπεη λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηελ δηάζηξσζε θαη δφλεζε/ζπκπχθλσζε 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο φηη πξέπεη λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ ελδερφκελε επεμεξγαζία 
ησλ επηθαλεηψλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα). 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ7 Ρνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ  
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ7.2 Γηάηαμε απνζηαηήξσλ   

 

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

ΚΑ1 Λα εληνπίδεηο ηνπο παξάγνληεο  πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
επηινγή ηνπ είδνπο θαη ηε δηάηαμε ηνπ απνζηαηήξα. 

ΚΑ2 Λα ειέγρεηο φηη νη απνζηαηήξεο δηαηάζζνληαη  ζηηο 
πιάθεο ζηηο θάησ ξάβδνπο. 

ΚΑ3 Λα ειέγρεηο φηη ζηηο δνθνχο νη απνζηαηήξεο 
δηαηάζζνληαη ζηνπο ζπλδεηήξεο. 

ΚΑ4 Λα ειέγρεηο φηη ζηα ππνζηπιψκαηα θαη παζζάινπο νη 
απνζηαηήξεο δηαηάζζνληαη ζηνπο ζπλδεηήξεο θαηά 
πξνηίκεζε ή ζηηο δηακήθεηο ξάβδνπο. 

ΚΑ5 Λα ειέγρεηο φηη ζηα ηνηρψκαηα νη απνζηαηήξεο 
δηαηάζζνληαη ζηηο εμσηεξηθέο ξάβδνπο. 

ΚΑ6 Λα ειέγρεηο φηη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απνζηαηήξσλ  
απνθεχγεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ππνινίπσλ ζε ζηνηρείν κε 
δηαθνξεηηθή απαίηεζε πάρνπο  επηθαιχςεσο νπιηζκψλ, 
δειαδή ρξήζε ζε δνθνχο απνζηαηήξσλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε πιάθεο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Παξάγνληεο επηινγήο 
δηάηαμεο  

Βάξνο νπιηζκνχ 
Γηάκεηξνο ξάβδσλ 
Δίδνο δνκηθνχ ζηνηρείνπ πνπ 
ελζσκαηψλνληαη 

 
ΠΔ2  Γηάηαμε απνζηαηήξσλ  

Ξιάθεο:  ζηηο θάησ ξάβδνπο 
Γνθνί:  ζηνπο ζπλδεηήξεο 
πνζηπιψκαηα:  ζηνπο 
ζπλδεηήξεο 
Ρνηρψκαηα:  ζηηο εμσηεξηθέο 
ξάβδνπο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ7.2 Γηάηαμε απνζηαηήξσλ 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο ειάρηζηεο θαη  κέγηζηεο απνζηάζεηο δηάηαμεο απνζηαηήξσλ γηα πιάθεο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο απνζηάζεηο δηάηαμεο απνζηαηήξσλ γηα ηνηρία. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο φηη γηα δνθνχο κέρξη πάρνπο 40 cm ζπλίζηαηαη λα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ 
απνζηαηήξαο ζηνλ ππζκέλα ηεο δηαηνκήο ηεο δνθνχ. Γηα δνθνχο κεγαιχηεξνπ πάρνπο, ε 
απφζηαζε κεηαμχ ησλ απνζηαηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 40 cm θαη ε δε απφζηαζε 
απφ ηε γσλία ηνπ ζπλδεηήξα ηα 15 cm. Γηα ηηο παξεηέο ηεο δνθνχ ζπλίζηαηαη έλαο 
ηνπιάρηζηνλ απνζηαηήξαο αλά παξεηά αλά ειεχζεξν χςνο απφ 20 έσο 60 cm. Γηα 
κεγαιχηεξα χςε, ε απφζηαζε κεηαμχ απνζηαηήξσλ παξεηάο είλαη ζθφπηκν λα κελ 
ππεξβαίλεη ηα 50 cm. Θαηά ηε  δηεχζπλζε ηνπ κήθνπο ηεο δνθνχ, ε απφζηαζε ησλ 
απνζηαηήξσλ ζπληζηάηαη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 1.00m.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο φηη γηα ππνζηπιψκαηα θαη παζζάινπο ζπληζηάηαη νη απνζηαηήξεο ζε κηα 
δηαηνκή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 γηα νξζνγψληνπο ζηχινπο κε κέγηζηε πιεπξά 60 cm, θαη 
ηνπιάρηζηνλ 3 γηα θπθιηθά ζηνηρεία δηακέηξνπ κέρξη 40 cm. Γηα κεγαιχηεξα ζηνηρεία ε 
απφζηαζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 50 cm Θαηά ηε δηεχζπλζε ηνπ χςνπο ηνπ 
ζηνηρείνπ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ απνζηαηήξσλ ζπληζηάηαη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 
1.00m.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ8 Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ θνπήο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Βάζεη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ δεκηνπξγείηαη θαηάινγνο/νη θνπήο ξάβδσλ ράιπβα 
νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο  πνπ πεξηγξάθεη ην είδνο, ην κήθνο θαη ην ιχγηζκα θάζε ξάβδνπ. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΔΣΟ8.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

 

ΔΣΟ8.2 Γεκηνπξγία πίλαθα ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο   
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ8 Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ θνπήο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ8.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνλ ηύπν εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα 
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηύπν εξγαζίαο. 

ΚΑ3 Αλάγλσζε θαηαζθεπαζηηθώλ θαη αξρηηεθηνληθώλ 
ζρεδίσλ.  

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 

ΠΔ1  Σύπνο εξγαζίαο 
Αλάγλσζε ζρεδίσλ 
Θαηάινγνο – πίλαθεο θνπήο 
ζηδεξνχ νπιηζκνχ 

 
ΠΔ2  Καηαζθεπαζηηθά θαη 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

Θαηφςεηο 
Αλφςεηο 
Ρνκέο 
Όςεηο 
Θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ8.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ππνινγηζηηθήο ηζέπεο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο επηκήθπλζεο, έλσζεο θαη θάκςεο νπιηζκνχ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ8 Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ θνπήο ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ8.2 Γεκηνπξγία πίλαθα ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο   

 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

 

ΚΑ1 Λα ππνινγίδεηο ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε 
δηαηνκή. 

ΚΑ2 Λα ππνινγίδεηο ηα κήθε ησλ ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ιηγφηεξε 
δπλαηή θχξα. 

ΚΑ3 Λα ππνβάιιεηο ηνλ πίλαθα θνπήο ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο  πξνο έγθξηζε. 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 

ΠΔ1  Τιηθά 
Δπζχγξακκεο ξάβδνη  
Ρζέξθηα 
Καλδχεο 
Ξιέγκαηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ8.2 Γεκηνπξγία πίλαθα ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο   

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ αλάγλσζε θαη λα θαηαλνείο πιήξσο ηα ζηαηηθά ζρέδηα ηνπ έξγνπ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ θαη επαλάγλσζησλ πηλάθσλ ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο. 

 

 



66



67

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ9 Αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε αξρηηεθηνληθψλ θαη ζηαηηθψλ ζρεδίσλ ηνπνζέηεζεο ράιπβα 
νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο απφ ζρέδηα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, αξρηηεθηνληθά θαη εηδηθά ζηαηηθά ζρέδηα 
πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηφςεηο, πίλαθεο θαη ιεπηνκέξεηεο ηνπνζέηεζεο ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο.  Δπίζεο θαηαλφεζε επηπξφζζεησλ ζθίηζσλ θαη πξνθνξηθψλ νδεγηψλ απφ ηνπο 
κειεηεηέο. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΔΣΟ9.1 Αλάγλσζε ζρεδίσλ  θαη ζσζηή εθαξκνγή 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ9 Αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε αξρηηεθηνληθψλ θαη ζηαηηθψλ ζρεδίσλ ηνπνζέηεζεο ράιπβα 
νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο απφ ζρέδηα 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ9.1 Αλάγλσζε ζρεδίσλ θαη ζσζηή εθαξκνγή 

 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο ζπλεζέζηεξεο θιίκαθεο  πνπ 
δηέπνπλ έλα ζρέδην. 

ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ζρέδηα πνπ απεπζχλνληαη ζην 
ζηδεξά θαη λα θαηαλνείο ηα ζχκβνια γηα ηνλ νπιηζκφ. 

ΚΑ3 Λα θαηαλνείο φηη ε πηλαθίδα ησλ ζρεδίσλ είλαη ζεκαληηθφ 
ζηνηρείν, θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο 
ηηο ζεκεηψζεηο  θαη πιεξνθνξίεο πνπ  αλαθέξνληαη. 

ΚΑ4 Λα θαηαλνείο πιήξσο ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο επηκέξνπο 
ιεπηνκέξεηεο θαζψο θαη λα είζαη ζε ζέζε λα ηηο 
εθαξκφζεηο αθξηβψο.  Πε πεξίπησζε πνπ ζα αληηιεθζείο 
θελά, αλ ππάξρνπλ,  λα δεηήζεηο δηεπθξηλίζεηο. 

  

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 

ΠΔ1  ρέδηα 
Αξρηηεθηνληθά θαη εηδηθά ζηαηηθά 

Θαηφςεηο 
Αλφςεηο 
Ρνκέο 
Όςεηο 
Θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

 

ΠΔ2  Κιίκαθεο ζρεδίσλ  
1:50 ε 1:100 γηα ζρέδηα 
εθαξκνγήο 
1:20 ή 1:10 ε 1:25 γηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ9.1 Αλάγλσζε ζρεδίσλ θαη ζσζηή εθαξκνγή 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα ζχκβνια γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο νπιηζκνχ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ δηαζηάζεσλ ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο απφ ζρέδηα θαη ιεπηνκέξεηεο ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ππνινγηζηηθήο ηζέπεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ10 Ξξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο έξγνπ, ζπκπιήξσζε εκεξνινγίνπ εξγνηαμίνπ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ξξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα γίλνπλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά , ζε θαζνξηζκέλν 
ρξφλν θαη ζε ζπληνληζκφ κε εξγαζίεο άιισλ επαγγεικάησλ.  Έιεγρνο γηα ηελ νξζφηεηα θαη 
αθξίβεηα ησλ εξγαζηψλ.  Ππκπιήξσζε ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ εξγνηαμίνπ.  

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΔΣΟ10.1  Έιεγρνο ηειεησκέλεο εξγαζίαο θαη ζπκπιήξσζε εκεξνινγίνπ  

ΔΣΟ10.2  Ππλεξγαζία κε ζπλππάξρνληα επαγγέικαηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ10 Ξξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο έξγνπ, ζπκπιήξσζε εκεξνινγίνπ εξγνηαμίνπ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ10.1 Έιεγρνο ηειεησκέλεο εξγαζίαο θαη ζπκπιήξσζε εκεξνινγίνπ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ έγθαηξε παξαθνινχζεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγγειίαο θαη παξαιαβήο ησλ πιηθώλ 
θαηά ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο κειέηεο.  

ΚΑ2 Λα θξνληίδεηο γηα ηνλ έγθαηξν έιεγρν θαη 
παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο, θαηά ηηο 
απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο κειέηεο. 

ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο γηα ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ εξγαζηψλ 
ψζηε ην απνηέιεζκα λα ζπλάδεη κε ηα θαηαζθεπαζηηθά 
ζρέδηα. 

ΚΑ4 Λα ζπκπιεξψλεηο ην εκεξνιφγην ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 

Δπζχγξακκεο ξάβδνη  
Θνπινχξεο  
Δπζπγξακκηζκέλα πξντφληα 
Ξιέγκαηα 

 
ΠΔ2  Έγθαηξν έιεγρν 

Ξηζηνπνηεηηθψλ πιηθψλ 
Απαηηήζεσλ κειέηεο 
Θαλνληζκψλ κειέηεο  
Αλαδήηεζε ιεπηνκεξεηψλ 
Δπάξθεηα δηαζέζηκνπ ρξφλνπ  

 

 

 
 
 



73

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ10.1 Έιεγρνο ηειεησκέλεο εξγαζίαο θαη ζπκπιήξσζε εκεξνινγίνπ 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνλ έιεγρν ηεο θαζαξφηεηαο ησλ νπιηζκψλ απφ ηπρφλ πξντφληα δηάβξσζεο, 
ιάδηα, ιάζπεο ή άιιεο αθαζαξζίεο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε δπλαηφηεηα απαηηνχκελσλ δηνξζψζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ ηεο φπιηζεο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζπκπιήξσζε Ζκεξνιφγηνπ ηνπ Έξγνπ.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ θαηαλφεζε θαη ην ζπγθξηηηθφ έιεγρν κεηαμχ νινθιεξσκέλεο εξγαζίαο κε 
ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο επηηξεπφκελεο αλνρέο:  επζχγξακκν ηκήκα/θακθζείζα ξάβδνο/ 
απνζηάζεηο ξάβδνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ10 Ξξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο έξγνπ, ζπκπιήξσζε εκεξνινγίνπ εξγνηαμίνπ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ10.2   Ππλεξγαζία κε ζπλππάξρνληα επαγγέικαηα 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 

ΚΑ1 Λα παξαθνινπζείο έγθαηξα ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο 
θαηαζθεπήο γηα ηνλ άκεζν ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία 
ησλ ζπλππαξρόλησλ επαγγεικάησλ. 

ΚΑ2 Λα κειεηάο ηα ζρέδηα γηα ηνλ απνδνηηθφηεξν ζπληνληζκφ 
θαη ζπλεξγαζία ησλ ζπλππαξρόλησλ επαγγεικάησλ. 

ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ θαζεκεξηλή ελεκέξσζε ησλ 
εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη έλα ζπλεξγείν.         

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 

ΠΔ1  πλππάξρνληα 
επαγγέικαηα  

Θαινππεληδήδεο 
Ζιεθηξνιφγνη 
δξαπιηθνί  
Θηίζηεο 

 

 
 
 
 
 



75

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ10.2 Ππλεξγαζία κε ζπλππάξρνληα επαγγέικαηα 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πιήξσο ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο  επηθνηλσλίαο κε ην πξνζσπηθφ ησλ ζπλππαξρφλησλ 
επαγγεικάησλ θαζψο θαη κε ηνλ αληίζηνηρν κειεηεηή. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπληνληζκφ γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ 
ζπλππαξρφλησλ επαγγεικάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ETΟ11 Νξγάλσζε, επνπηεία, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νξγάλσζε πξνζσπηθνχ κε θαζεκεξηλφ πξφγξακκα εξγαζίαο ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν. 
Ξαξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.  Λα δίλνληαη νδεγίεο θαη λα γίλεηαη 
εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ, ηφζν ζηνλ ηφπν εξγαζίαο φζν θαη εθηφο εξγνηαμίνπ.  

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΔTΟ11.1  Νξγάλσζε πξνζσπηθνχ κε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ. 

ΔTΟ11.2  Δπνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ. 

ΔTΟ11.3  Θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ11 Νξγάλσζε, επνπηεία, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ11.1 Νξγάλσζε πξνζσπηθνχ κε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ελεκεξψλεζαη θαη λα θαηαλέκεηο  ηηο εξγαζίεο πνπ       

ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

ΚΑ2 Λα ελεκεξψλεζαη αλαιπηηθά γηα ην πθηζηάκελν 
πξνζσπηθφ. 

ΚΑ3 Λα θξίλεηο αλ ην δηαηηζέκελν πξνζσπηθφ επαξθεί γηα ην 
ζχλνιν ησλ εξγαζηώλ πνπ πξφθεηηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

ΚΑ4 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ ηειηθή πιεξφηεηα ζε εμνπιηζκφ 
θαη αξηζκφ πξνζσπηθνχ. 

ΚΑ5 Λα θαηαλέκεηο ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ.  

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαζίεο 

Ξαξαιαβή πιηθψλ 
Κεηαθνξά πιηθψλ 
Ξξνζηαζία πιηθψλ 
Απνζήθεπζε πιηθψλ 
Θνπή ξάβδσλ ράιπβα 
νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 
Ρνπνζέηεζε ξάβδσλ ράιπβα 
νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 
Ρνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ 
Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ11.1 Νξγάλσζε πξνζσπηθνχ κε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο γεληθά ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο  γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην ζπλεξγείν ηνπ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπλεξγείσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ11 Νξγάλσζε, επνπηεία, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ11.2 Δπνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα παξαθνινπζείο ελδειερψο ηηο εθηεινχκελεο 

εξγαζίεο. 

ΚΑ2 Λα δηαβάδεηο ηα ζπληαρζέληα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπ 
έξγνπ. 

ΚΑ3 Λα πξνβιέπεηο πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 
εκθαληζηνχλ. 

ΚΑ4 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ απνθπγή ή ηελ επίιπζε ησλ 
ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ΚΑ5 Λα θαηαλνείο ηνλ ξπζκφ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 

ΚΑ6 Λα πξνβιέπεηο ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαη 
λα ζπγθξίλεηο κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

ΚΑ7 Λα πξνβαίλεηο ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ηειηθψο ζχκπησζε ηνπ 
πξαγκαηνπνηνχκελνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 
κε απηφ ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαζίεο 

Ξαξαιαβή πιηθψλ 
Κεηαθνξά πιηθψλ 
Ξξνζηαζία πιηθψλ 
Απνζήθεπζε πιηθψλ 
Θνπή ξάβδσλ ράιπβα νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο 
Ρνπνζέηεζε ξάβδσλ ράιπβα 
νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 
Ρνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ 
Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ 

 
ΠΔ2  Πξνβιήκαηα 

Αλεπαξθήο εμνπιηζκφο 
Θαθή θαηαλφεζε εξγαζίαο 
Διιηπήο αξηζκφο αηφκσλ 
Διιηπήο θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ11.2 Δπνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηξφπνπο αλαδήηεζεο γηα ηερλίηεο θαη εξγάηεο γεληθψλ θαη εηδηθψλ 

θαηαζθεπψλ θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο 
ηνπο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο γηα ηελ επνπηεία πξνζσπηθνχ.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ρξνλνδηαγξακκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ11 Νξγάλσζε, επνπηεία, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ11.3 Θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ελεκεξψλεηο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ γηα ηπρφλ 

αιιαγέο ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ην έξγν. 
 
ΚΑ2 Λα ππνδεηθλχεηο ηα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο ζηνπο 

πθηζηακέλνπο ζνπ θαη λα θάλεηο δηνξζψζεηο ζηνλ 
ηξφπν πνπ εθηειείηαη κηα εξγαζία. 

 
ΚΑ3 Λα δίλεηο μεθάζαξεο θαη αληηθεηκεληθέο νδεγίεο, λα 

θάλεηο επνηθνδνκεηηθέο θαη ελζαξξπληηθέο εηζεγήζεηο 
θαη λα αλαηξνθνδνηείο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ έηζη 
ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηνπο. 

 
ΚΑ4 Λα εληνπίδεηο θαη θαηαγξάθεηο ηηο αλάγθεο 

θαηάξηηζεο ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ. 
 
ΚΑ5 Λα πξνγξακκαηίδεηο θαη εληνπίδεηο πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο κε βάζε ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ 
πθηζηακέλσλ ζνπ. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αιιαγέο 

Πηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
Πην σξάξην 
Πηηο δηαδηθαζίεο 
Πηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ 

 
ΠΔ2  Αλαηξνθνδόηεζε 

Ξξνθνξηθή 
Γξαπηή 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 
Ξξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε 

 
ΠΔ3  Αλάγθεο θαηάξηηζεο 

Ρερληθέο γλψζεηο 
Ξνηφηεηα 
Λέα ηερλνινγία 
Αζθάιεηα θαη πγεία 
Δπηθνηλσλία ζηελ εξγαζία 

 
ΠΔ4  Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

Αξρηθή θαηάξηηζε 
Ππλερηδφκελε θαηάξηηζε 
Θαηάξηηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ11.3 Θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηξφπνη θαζνδήγεζεο ησλ πθηζηακέλσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη αιιαγέο πνπ πηζαλφ λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλνληαη νη πθηζηάκελνη. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηξφπνη αλαηξνθνδφηεζεο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εληνπηζκνχ ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο ησλ 

πθηζηακέλσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο κνξθέο θαη ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξνληαη. 

 

 

 
 
 



84



85

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ12 Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ εληφπηζε πξνβιεκάησλ, πξέπεη λα γίλεηαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε 
απνηέιεζκα ν ηνπνζεηεκέλνο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο λα παξνπζηάδεη επαξθή αληνρή, 
δπζθακςία θαη ζηαζεξφηεηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ξάβδνη δελ ζα κεηαηνπηζζνχλ απφ 
ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζέζε ηνπο θαηά ηελ κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζθπξνδέηεζε/ 
ζπκπχθλσζε. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΔΣΟ12.1  Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ12  Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ12.1 Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 

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

ΚΑ1 Λα εμεηάδεηο ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 
γίλεηαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, λα είζαη ελήκεξνο γηα 
ηηο βαζηθέο γλψζεηο ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη λα 
είζαη ζε ζέζε λα δψζεηο επηκέξνπο ιχζεηο/φρη 
ηππνπνηεκέλεο. 

ΚΑ2 Λα ειέγρεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπνζέηεζεο ζρεηηθά κε 
ηηο απνζηάζεηο θαη ηηο ελψζεηο ησλ ξάβδσλ, κε ην 
κήθνο παξάζεζεο ή αγθχξσζεο ησλ ξάβδσλ, θαζψο θαη 
κε ηηο επηθαιχςεηο ηνπ νπιηζκνχ. 

ΚΑ3 Λα ειέγρεηο φηη νη ξάβδνη δελ ζα κεηαηνπηζζνχλ απφ 
ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζέζε ηνπο θαηά ηελ κεηαθνξά, 
ηνπνζέηεζε θαη ζθπξνδέηεζε/ζπκπχθλσζε.  

ΚΑ4 Λα επαιεζεχεηο γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ ζηαδίσλ 
ζθπξόδεζεο, ρχηεπζεο, δηάζηξσζεο θαη δφλεζεο/ 
ζπκπχθλσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

ΚΑ5 Λα ζπκκνξθψλεζαη θαη λα εθαξκφδεηο ηηο απαηηήζεηο 
ηεο εθάζηνηε κειέηεο. 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Λόγνη επίιπζεο 
πξνβιεκάησλ 

Αλζεθηηθφηεηαο  
Ππγθξάηεζε ηνπ νπιηζκνχ ζηε 
ζέζε ηνπ.  
Ππλάθεηαο 
Ξπξαζθάιεηαο 
Πσζηή εθαξκνγή ηεο κειέηεο 

 
ΠΔ2  ηάδηα ζθπξόδεζεο 

Σχηεπζε ζθπξνδέκαηνο 
Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 
Γφλεζε/ζπκπχθλσζε 

 
ΠΔ3  Απαηηήζεηο ηνπνζέηεζεο 

Απνζηάζεηο ξάβδσλ 
Δλψζεηο ξάβδσλ 
Κήθνο παξάζεζεο ξάβδσλ 
Δπηθαιχςεηο νπιηζκνχ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ12.1 Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα ζηαηηθά ηεο θαηαζθεπήο θαη λα γλσξίδεηο 
ηελ αλάγλσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο γλψζεηο ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο φηη νη  ελψζεηο θαη νη ζπλδέζεηο πξέπεη λα έρνπλ θαη’ ειάρηζηνλ αληνρή φρη 
κηθξφηεξε απφ ηελ αληνρή ηεο ξάβδνπ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο φηη φηαλ ηα δηαζέζηκα κήθε ξάβδνπ είλαη αλεπαξθή, κπνξνχλ λα 
εθαξκνζηνχλ άιινπ ηχπνπ ζπλδέζεηο φπσο π.ρ. ζπγθφιιεζε, ζχλδεζε κε κεραληθά κέζα 
θιπ, θαη φηη ζηηο θξίζηκεο πεξηνρέο δνκηθψλ ζηνηρείσλ απαγνξεχνληαη ζπγθνιιήζεηο κε 
παξάζεζε ή κε ισξίδεο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο φηη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ γίλεηαη βάζεη ησλ θαλνληζκψλ θαη ζε πεξίπησζε 
εληνπηζκνχ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο λα αλαδεηάο θαη λα παίξλεηο νδεγίεο απφ ην κειεηεηή. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ13  Αλαγλψξηζε ζπλδέζεσλ κε ζπγθφιιεζε 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Κε ηνλ φξν Ππγθφιιεζε ελλννχκε ηελ έλσζε δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ θνκκαηηψλ απφ 
πνιπθξπζηαιιηθά κέηαιια ή θξάκαηα κε ζέξκαλζε ή κε ζπκπίεζε ή θαη κε ηα δχν έηζη ψζηε λα 
δεκηνπξγείηαη αλάκεζά ηνπο θξπζηαιιηθή ζχλδεζε. Αλ δειαδή μεθηλήζνπκε απφ ην έλα 
νπνηνδήπνηε θνκκάηη πξνο ην άιιν, δηαηξέρνληαο θαη ηε δψλε ζπγθφιιεζεο (ε νπνία είλαη ην 
ζπγθφιιεκα (ξαθή) καδί κε ηηο γεηηνληθέο ηνπ πεξηνρέο ησλ ζπλδεφκελσλ θνκκαηηψλ), 
ζπλαληάκε ζπλερή θξπζηαιιηθή δνκή. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΔΣΟ13.1  Κέζνδνη, εθηέιεζε θαη έιεγρνο ζπγθνιιήζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ13 Αλαγλψξηζε ζπλδέζεσλ κε ζπγθφιιεζε  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ13.1 Κέζνδνη, εθηέιεζε θαη έιεγρνο ζπγθνιιήζεσλ 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ηα είδε  ζπλδέζεσλ κε 

ζπγθόιιεζε. 

ΚΑ2 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο 
ζπλδέζεσλ γηα ηνπο ζπγθνιιήζηκνπο ράιπβεο 
νπιηζκνχ.  

ΚΑ3 Λα εληνπίδεηο  φια ηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ν 
νπηηθόο έιεγρνο ησλ ζπγθνιιήζεσλ. 

ΚΑ4 Λα ειέγρεηο ηελ εξγαζία ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 
ειεθηξνζπγθνιιεηή φζνλ αθνξά ηε γεσκεηξία 
(κήθνο ξαθήο, πάρνο ξαθήο) θαη ηελ θαηαιιειφηεηα 
ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ειεθηξνδίσλ ζπγθφιιεζεο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δίδε ζπλδέζεσλ κε 
ζπγθόιιεζε 

Φέξνπζεο:  ζπλδέζεηο νη νπνίεο 
κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ 
δχλακε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 
πιήξε αληνρή ηεο ξάβδνπ, 
πιελ ησλ ξαβδσηψλ 
ζπλδέζεσλ 
Κε θέξνπζεο:  ζπλδέζεηο ησλ 
νπνίσλ ε αληνρή δελ 
ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ 
ζρεδηαζκφ 

 
ΠΔ2  Σύπνη ζπλδέζεσλ  

Κεησπηθή 
Θαηά παξάζεζε  
Κε ισξίδεο 
Πηαπξσηή  
Κε άιια ζηνηρεία απφ 
ζπγθνιιήζηκν ράιπβα 

 
ΠΔ3  Οπηηθόο έιεγρνο 
ζπγθνιιήζεσλ 

Θέζε, πιήζνο, κήθνο θαη  
πάρνο ξαθψλ  
Έιεγρνο γηα ξσγκέο  
Έιεγρνο γηα έληνλν θχξησκα 
Έιεγρνο γηα αθαλφληζην ζρήκα 
Έιεγρνο γηα εμνγθψζεηο, 
θξαηήξεο 

 

 



91

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ13.1 Κέζνδνη, εθηέιεζε θαη έιεγρνο ζπγθνιιήζεσλ 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο φηη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

ζπγθφιιεζεο είλαη ε κέζνδνο ζπγθφιιεζεο, ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπγθνιιεηή, ε ηερληθή ηεο 
ζπγθφιιεζεο, ην κέηαιιν γφκσζεο, ε πξνζηαηεπηηθή αηκφζθαηξα ηεο ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο φηη νη ζπγθνιιήζεηο ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα εθηεινχληαη 
έηζη ψζηε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθνιιεκέλσλ ξάβδσλ λα κελ ππνιείπνληαη 
ησλ απαηηήζεσλ πνπ νξίδνληαη  ζηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο φηη ε ζπγθφιιεζε ζεσξείηαη εμεηδηθεπκέλε εξγαζία γη’ απηφ θαη απαηηείηαη λα 
εθηειείηαη απφ ζπγθνιιεηέο πηζηνπνηεκέλνπο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζχλδεζεο θαη ηελ 
ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ζπγθφιιεζεο.  Πε θάζε πεξίπησζε, θαη πξηλ ηελ εθηέιεζε κηαο 
ζπγθφιιεζεο ζην έξγν, ν ειεθηξνζπγθνιιεηήο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη δνθίκηα κε ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζχλδεζεο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ζπγθφιιεζεο θαη ππφ ζπλζήθεο 
πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο φηη ε ζπγθφιιεζε δελ ζα γίλεηαη φηαλ βξέρεη ή ρηνλίδεη ή φηαλ θπζάεη 
ηζρπξφο άλεκνο, εθηφο αλ ιακβάλνληαη εηδηθέο πξνθπιάμεηο.  Νη επηθάλεηεο πνπ πξφθεηηαη 
λα ζπγθνιιεζνχλ πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη ζηεγλέο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο φηη νη ζπγθνιινχκελεο ξάβδνη ζα αθήλνληαη λα ςπρζνχλ ήξεκα θαη αξγά 
ζηνλ αέξα.  Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε επηηάρπλζε ηεο ςχμεο κε ρξήζε λεξνχ ή άιισλ 
κέζσλ. 

 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηχπνπο ζπγθφιιεζεο, ην κήθνο θαη πάρνο ξαθήο θαη ηα ειεθηξφδηα. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

EΣΟ14  Σξήζε αλνμείδσηνπ ράιπβα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Αλνμείδσηνο ράιπβαο είλαη ν ράιπβαο πνπ αληέρεη ζηελ νμείδσζε ή δελ νμεηδψλεηαη θαζφινπ 
θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.  Πε πεξηπηψζεηο φπνπ ην πεξηβάιινλ ελφο έξγνπ απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα  είλαη έληνλα δηαβξσηηθφ, κπνξεί λα εμεηαζζεί ε ιήςε εηδηθψλ 
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ ή λα ρξεζηκνπνηεζεί αλνμείδσηνο ράιπβαο. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΔΣΟ14.1  Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά αλνμείδσηνπ ράιπβα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ14 Σξήζε αλνμείδσηνπ ράιπβα 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ14.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά αλνμείδσηνπ ράιπβα 

 

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

ΚΑ1 Λα θαηαλνείο φηη κε ηε ρξήζε αλνμείδσηνπ ράιπβα, 
θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ησλ νπιηζκψλ απφ 
δηάβξσζε αθφκα θαη ζε πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη 
εμφρσο δηαβξσηηθφ.  

ΚΑ2 Λα εμεηάδεηο ηνπο παξάγνληεο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο 
ζχλζεζεο, ε νπνία ππαγνξεχεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο θαη ηα 
εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο, ιακβάλνληαο ππφςε 
ην θφζηνο αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ζηηο 
απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο. 

ΚΑ3 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ηα είδε ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα.  

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δίδε αλνμείδσηνπ 
ράιπβα 

Υζηεληηηθφο 
Φεξξηηηθφο 
Καξηελζηηηθφο 
Duplex (ζπλδπαζκφο 
σζηεληηηθνχ θαη 
θεξξηηηθνχ)  

 
ΠΔ2  Παξάγνληεο 
επηινγήο   

Aπαηηήζεηο 
Eηδηθά ραξαθηεξηζηηθά 
θαηαζθεπήο 
Kφζηνο 
Γπλαηφηεηα παξαγσγήο 
ζηηο απαηηνχκελεο 
δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΔΣΟ14.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά αλνμείδσηνπ ράιπβα 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο φηη νη απαηηήζεηο γηα ηηο νλνκαζηηθέο δηαηνκέο, ηελ νλνκαζηηθή κάδα θαη ηηο 

αλνρέο ηεο, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα πξνδηαγξαθφκελα 
κεγέζε γηα ηνλ θνηλφ ράιπβα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα είδε αλνμείδσηνπ ράιπβα. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο επηινγήο γηα ρξήζε αλνμείδσηνπ ράιπβα. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο φηη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο αλνμείδσηνο ράιπβαο κε ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα, πξέπεη λα γίλεη εηδηθή παξαγγειία γηα λα έρεη ηα ίδηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά 
κε ηνλ ράιπβα Β500C.    
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ΓΛΩΑΡΙΟ 
 
Νη αθφινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
πξφηππν: 
 

Αλνμείδσηνο ράιπβαο 
Δίλαη θξάκα ζηδήξνπ-ρξσκίνπ-ληθειίνπ, ην νπνίν έρεη δχν  
ηδηφηεηεο, λα αληηζηέθεηαη ζηε δηάβξσζε θαη ην πνζνζηφ 
ρξσκίνπ ηνπ μεπεξλάεη ην 10%θ.β. 

Αλνμείδσηνο ράιπβαο 
θεξξηηηθόο 

Ξξφθεηηαη γηα θξάκα ζηδήξνπ κε θχξην θξακαηηθφ ζηνηρείν ην 
ρξψκην 11,5-27% θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα 0,10-1,5%, 
πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνθηήζεη αληνρέο ηεο ηάμεο ησλ 
650ΚΟα κε ςπρξή δηακφξθσζε. 

Αλνμείδσηνο ράιπβαο 
καξηελζηηηθόο 

Ζ ηδηφηεηα ηνπ λα απνθηά κεγάιε ζθιεξφηεηα κε 
καξηελζηηηθή βαθή πεξηγξάθεη θαη ηελ πεξηνρή εθαξκνγψλ 
ηνπ, φπνπ απμεκέλε αληνρή ζηε δηάβξσζε ζπζηάδεηαη κε ηελ 
αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα, πξνθεηκέλνπ λα 
είλαη εθηθηή ε επίηεπμε κεγάιεο ζθιεξφηεηαο.  

Αλνμείδσηνο ράιπβαο duplex 
Έρεη απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην >20% θαη 
παξνπζηάδεη θαιή ζπκπεξηθνξά έλαληη δηάβξσζεο ππφ ηάζε, 
δελ ζπληζηάηαη ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο. 

Άλνςε Ρερληθφ ζρέδην ζην νπνίν απνηππψλεηαη ε νξνθή κηαο 
θαηαζθεπήο. 

Αληνρή Αλζεθηηθφηεηα ησλ πιηθψλ. 

Αλπςσηηθή κεραλή Αλαβαηφξην, ηειεζθνπηθή κεραλή ή γεξαλφο. 

Απνζηαηήξεο 
Δίλαη ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξνχλ ηνλ νπιηζκφ ζηελ επηζπκεηή 
απφζηαζε απφ ηνπο μπιφηππνπο ή ηελ ηδεαηή ηειηθή 
επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Αξρηηεθηνληθό ζρέδην 
Ρερληθφ ζρέδην ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα θέξνληα ή κε 
ζηνηρεία ελφο θηηξίνπ κε ζθνπφ ηελ απεηθφληζε ηεο 
αξρηηεθηνληθήο ηνπ δηακφξθσζεο. 

Αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο ιηθά θαη εμνπιηζκφο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 
ηελ απνηξνπή ηξαπκαηηζκψλ. 

Άηνκν γηα πξώηεο βνήζεηεο 
πεχζπλν άηνκν ζην εξγνηάμην, αλ ππάξρεη, θαη άηνκα απφ 
αξκφδηεο ππεξεζίεο φπσο ππξνζβεζηηθή, λνζνθνκεία θαη 
θιηληθέο. 

Γνθηκή εθειθπζκνύ 

Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ 
ησλ κεηάιισλ.  Έλα θνξηίν, ηνπ νπνίνπ ε  ηηκή απμάλεηαη 
αξγά θαη βαζκηαία κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, εθαξκφδεηαη 
θάζεηα ζηελ επηθάλεηα θαη θαηά κήθνο ηνπ κεγαιχηεξνπ 
άμνλα ηνπ εμεηαδφκελνπ πιηθνχ.  Ζ κεραληθή αληαπφθξηζε 
ηνπ πιηθνχ ζηε δνθηκαζία θαηαγξάθεηαη ζηελ θακπχιε 
ηάζεο-παξακφξθσζεο ηνπ πιηθνχ. 
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Γηάβξσζε 

Θάζε απζφξκεηε, θαη’ επέθηαζε εθβηαζκέλε, ειεθηξνρεκηθήο 
θχζεσο, θαη’ επέθηαζε ρεκηθήο, θαη’ επέθηαζε κεραληθήο, 
αιινίσζε ηεο επηθάλεηαο κεηάιισλ ή θξακάησλ, ε νπνία 
νδεγεί ζε απψιεηα πιηθνχ θαη άιιεο ζπλέπεηεο. 

Γπζθακςία Ζ έιιεηςε επιπγηζίαο. 

Γπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο Αθαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Έιαζε 
Γηαδηθαζία δηακφξθσζεο ελ ζεξκψ ή ελ ςπρξψ ελφο 
κεηαιιηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηε ρξήζε αληίξξνπα 
πεξηζηξεθφκελσλ θπιίλδξσλ. 

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

Δξγνηάμην Σψξνο φπνπ γίλνληαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. 

Δθειθπζηηθή αληνρή 

Κε αχμεζε ηνπ επηβαιιφκελνπ θνξηίνπ πέξαλ ηεο  ηηκήο πνπ 
αληηζηνηρεί ζην φξην δηαξξνήο, ε αληνρή ηνπ δνθηκίνπ 
απμάλεηαη, κέρξη κηαο αλψηεξεο ηηκήο πνπ είλαη ε εθειθπζηηθή 
αληνρή. 

Κάηνςε 
Πρέδην ηνκήο πνπ ηέκλεη ην πξνο ζρεδίαζε αληηθείκελν 
παξάιιεια κε ην έδαθνο, αγλνψληαο ην κέξνο ηνπ θηηξίνπ 
απφ ην επίπεδν ηνκήο θαη πάλσ. 

Κιηκαθόκεηξν Πρεδηαζηηθφ φξγαλν γηα ηε ζρεδίαζε ή ηελ αλάγλσζε 
δηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ππφ θιίκαθα. 

Λείνο ράιπβαο νπιηζκνύ Σάιπβαο νπιηζκνχ κε πξαθηηθά ιεία επηθάλεηα. 

Μεηαβιεηή 

Νλνκάδνπκε έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρνπλ φια ηα 
ζηνηρεία ελφο ζπλφινπ, ην νπνίν παίξλεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο 
δηαρσξίδνληαο ηα ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο. Ρν ζχλνιν απηφ 
κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πξφζσπα, πξάγκαηα ή 
θαηαζηάζεηο. 

Μεηξνηαηλία 
Κηα ηαηλία απφ χθαζκα, ραξηί ή ράιπβα πνπ έρεη ραξαρηεί ζε 
κηα γξακκηθή θιίκαθα, φπσο ηηο ίληζεο ή ηα εθαηνζηφκεηξα, 
γηα ηε ιήςε κεηξήζεσλ. 

Με ηππνπνηεκέλν δνκηθό 
πιέγκα 

Γνκηθφ πιέγκα ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε  εηδηθά 
κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρνπλ ζπκθσλεζεί 
κεηαμχ παξαγσγνχ θαη ρξήζηε.  

Μνλσηηθό πιηθό ιηθφ κε πςειή αληίζηαζε ζηε ξνή ζεξκφηεηαο, ηελ ερεηηθή 
αληίζηαζε θαη ηελ πγξαζία. 

Οιθή 

Τπρξή θαηεξγαζία κηαο ξάβδνπ απφ ράιπβα ε νπνία 
ειθφκελε δηέξρεηαη κέζα απφ θαηάιιειε κήηξα, κε 
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δηαηνκήο θαη ζπλαθφινπ ζε 
αχμεζε ηεο αληνρήο. 
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Οιθηκόηεηα Γεληθά ε νιθηκφηεηα απνδίδεηαη κε ην κήθνο ησλ 
παξακνξθψζεσλ ζην δηάγξακκα ηάζεσλ/παξακνξθψζεσλ. 

Ολνκαζηηθέο δηάκεηξνη Ρππνπνηεκέλεο δηάκεηξνη ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο. 

Ολνκαζηηθή δηαηνκή Ρν εκβαδφλ πιήξνπο θπθιηθήο δηαηνκήο, δηακέηξνπ  ίζεο κε 
ηελ νλνκαζηηθή. 

Ολνκαζηηθή κάδα 

Κάδα ελφο ηφληνο ή κνξίνπ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ηζφηνπν 
κάδαο ησλ πην άθζνλσλ θπζηθψλ ηζφηνπσλ ηνπ θάζε 
ζηνηρείνπ ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην 
αξηζκφ θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ θάζε 
ζηνηρείνπ. 

Οπιηζκέλν ζθπξόδεκα Πχλζεην πιηθφ πνπ απνηειείηαη απφ ζθπξφδεκα θαη ραιχβδηλν 
νπιηζκφ. 

Οξγαλσηηθή δνκή Ζ ηεξαξρία θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ απηή. 

Όξην επζύλεο Ρν ινγηθφ ζεκείν κέρξη ην νπνίν θηάλεη ε επζχλε ελφο 
αηφκνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

Όξην δηαξξνήο 

Δίλαη ην βαζηθφ κέγεζνο ζρεδηαζκνχ ζε φηη αθνξά ηηο 
κεραληθέο αληνρέο ησλ ραιχβσλ θαη θαζνξίδεηαη κε ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε δνθηκήο εθειθπζκνχ, φπνπ έλα δνθίκην 
εθειθχεηαη ζε εηδηθή κεραλή. 

Όςε ζρεδίνπ 
Πρέδην πξνβνιψλ πνπ δίλεη ηελ εηθφλα ηεο εμσηεξηθήο 
εκθάληζεο ελφο θηηξίνπ θαη ηεο κνξθνινγηθήο ηνπ 
δηακφξθσζεο. 

Πέλζα 
Έλα κηθξφ κέζν κε δχν ιαβέο θαη δχν ζαγφληα, ζπλήζσο 
καθξά θαη ηξαρπκέλα. Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θνπή, θάκςε 
θαη δηακφξθσζε ηνπ ζχξκαηνο. 

Πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο 

Έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ εζληθέο ή δηεζλείο αξρέο ή 
νξγαληζκνχο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ελφο ζπζηήκαηνο 
πηζηνπνίεζεο θαη ππνδειψλεη φηη παξέρεηαη επαξθήο 
εκπηζηνζχλε φηη έλα πξνηφλ, δηεξγαζία, δξαζηεξηφηεηα, 
νξγαληζκφο, ζχζηεκα, πξφζσπν ή ζπλδπαζκφο απηψλ 
ζπκκνξθψλεηαη πξνο έλα πξφηππν ή πξνδηαγξαθή θαη 
θαλνληζκφ. 

Πιαζηηκόηεηα 

Ζ ηθαλφηεηα ελφο θνξέα ή κηαο δηαηνκήο ή κηαο θξίζηκεο 
πεξηνρήο ζηνηρείνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα λα απνθξίλεηαη 
κε κεγάιεο κεηειαζηηθέο παξακνξθψζεηο, ρσξίο ζεκαληηθέο 
κεηψζεηο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. 

Πιέγκα 

Ξιέγκα δχν θαηεπζχλζεσλ αληνρήο, ηνπ νπνίνπ νη  δηακήθεηο 
θαη εγθάξζηεο ξάβδνη είλαη ηεο ίδηαο ηερληθήο θαηεγνξίαο κε 
θαζνξηζκέλε ζρέζε δηακέηξσλ θαη θαζνξηζκέλεο απνζηάζεηο 
ξάβδσλ θαη θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο. 

εηξά εξγαζίαο Ρξφπνο πνπ αθνινπζεί ε κηα δξαζηεξηφηεηα ηελ άιιε, γηα λα 
νινθιεξσζεί κηα εξγαζία. 
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ίδεξνο 
Υο θαζαξφο ζίδεξνο ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο θξάκα κε 
πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα θαη ινηπά θξακαηηθά ζηνηρεία 
κηθξφηεξε απφ 0,05%. 

πγθόιιεζε Ρν λα θνιιάλε θπξίσο ηα κέηαιια κεηαμχ ηνπο. 

πγθνιιήζεηο κε θέξνπζεο 
Δίλαη νη ζπλδέζεηο ησλ νπνίσλ ε ηθαλφηεηα ζχλδεζεο δελ 
ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ησλ ζρεδηαζκφ ή νη ζπγθνιιήζεηο γηα 
ηηο νπνίεο νη απαηηήζεηο είλαη κεησκέλεο. 

πγθνιιήζεηο θέξνπζεο Δίλαη νη ζπλδέζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ δχλακε 
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιήξε αληνρή ηεο ξάβδνπ. 

πκβαηηθό όξην δηαξξνήο Ζ ηάζε πνπ αληηζηνηρεί ζε παξακέλνπζα παξακφξθσζε κεηά 
ηελ απνθφξηηζε. 

Σνκή ζρεδίνπ Αληίζηνηρν ζρέδην κε ηελ θάηνςε κε ηε δηαθνξά φηη ην 
επίπεδν ηνκήο δελ είλαη νξηδφληην αιιά θαηαθφξπθν. 

Σππνπνηεκέλν δνκηθό πιέγκα 
Γνκηθφ πιέγκα ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε 
θαζνξηζκέλα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη δηαζέζηκν 
ζε απφζεκα. 

Σύπνο εξγαζίαο Δίδνο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα εθηειεζηεί κέζα ζηα πιαίζηα κηαο 
κεγαιχηεξεο εξγαζίαο. 

Φάζε 

Γνκηθά δηαθεθξηκέλε πεξηνρή ζε έλα ζχζηεκα πιηθψλ ζην 
εζσηεξηθφ θαη κέρξη ηα φξηα ηεο πεξηνρήο απηήο ηα  
ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ ππφ ζπλήζεηο 
ζπλζήθεο δελ δηαθνξνπνηνχληαη. 

Υάιπβαο Θξάκα ζηδήξνπ-άλζξαθα κε πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα έσο 
2% θαη πξνζζήθεο άιισλ ζηνηρείσλ. 

Υάιπβαο νπιηζκνύ Σάιπβαο κε θπθιηθή ή πξαθηηθά θπθιηθή δηαηνκή, γηα ηνλ 
νπιηζκφ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Υάιπβαο νπιηζκνύ κε 
λεπξώζεηο 

Σάιπβαο νπιηζκνχ κε δχν ηνπιάρηζηνλ ζεηξέο πιάγησλ 
αλάγιπθσλ λεπξψζεσλ, νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλσλ θαηά 
κήθνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ 
         EΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 
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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. 
 

 
 










