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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ ακααάειζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ιέζς πνμβναιιαηζζιέκςκ ηαζ ζοζηδιαηζηχκ εκενβεζχκ
απμηεθεί ημκ αηνμβςκζαίμ θίεμ ζηδκ πνμζπάεεζα βζα αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ αεθηίςζδ
ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηδξ ηοπνζαηήξ μζημκμιίαξ. Νοζζαζηζηυ νυθμ ζηδκ πνμζπάεεζα αοηή
ακαιέκεηαζ κα δζαδναιαηίζεζ δ εβηαείδνοζδ ηαζ θεζημονβία ςζηήμαηορ Δπαγγελμαηικών
Πποζόνηυν ζηδκ Θφπνμ, ηδκ μπμία ημ ηνάημξ έπεζ εέζεζ ζηζξ πνμηεναζυηδηεξ ημο. Ν ζδιακηζηυξ
αοηυξ ζηναηδβζηυξ ζηυπμξ απμηεθεί δέζιεοζδ ηδξ Θφπνμο έκακηζ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ έπεζ
πενζθδθεεί ζημ Δεκζηυ Ππέδζμ Γνάζδξ βζα ηδκ Απαζπυθδζδ ηαζ ημ Ππέδζμ Γνάζδξ βζα ηδ Πηναηδβζηή
ηδξ Ιζζζααυκαξ, ηαεχξ ηαζ ζημ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Απαζσόληζη, Ανθπώπινο
Κεθάλαιο και Κοινυνική ςνοσή, 2007-2013».
Ζ εθανιμβή ημο Ποζηήιαημξ Δπαββεθιαηζηχκ Ξνμζυκηςκ ζηδκ Θφπνμ οπμαθήεδηε ηαζ εβηνίεδηε
απυ ημ Δςπυπαφκό Κοινυνικό Σαμείο ςξ ζοβπνδιαημδμημφιεκμ Ένβμ βζα ηδκ Ξνμβναιιαηζηή
Ξενίμδμ 2007-2013. Ρμ Δονςπασηυ Θμζκςκζηυ Ραιείμ είκαζ ημ ααζζηυ πνδιαημδμηζηυ ιέζμ ηδξ
Δονςπασηήξ Έκςζδξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ απαζπυθδζδξ ζηα ηνάηδ ιέθδ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ
πνμχεδζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ.
Ζ Απσή Ανάπηςξηρ Ανθπώπινος Γςναμικού Κύππος έπεζ μνζζηεί ςξ μ ανιυδζμξ Φμνέαξ βζα
πνμχεδζδ ημο Ποζηήιαημξ Δπαββεθιαηζηχκ Ξνμζυκηςκ. Πημπυξ ημο Ποζηήιαημξ είκαζ δ
ακααάειζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ιέζς ημο μνζζιμφ Ξνυηοπςκ Δπαββεθιαηζηχκ Ξνμζυκηςκ
ηαζ ηδξ ελέηαζδξ ηαζ πζζημπμίδζδξ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ αηυιςκ κα απμδχζμοκ
απμηεθεζιαηζηά ζε ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ Δπαββεθιαηζημφ Ξνμζυκημξ.
Ζ ελέηαζδ εα βίκεηαζ
ζε Δλεηαζηζηά Θέκηνα (Ηδνφιαηα Θαηάνηζζδξ ηαζ Δπζπεζνήζεζξ/ Ννβακζζιμφξ) ηα μπμία εα
ηοβπάκμοκ ηδξ έβηνζζδξ ηδξ Ανπήξ.
Ξνυζεεηα, ηα Ππόηςπα Δπαγγελμαηικά Πποζόνηα ακαιέκεηαζ κα αλζμπμζδεμφκ
βζα
πνμζανιμβή ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηδξ ηεπκζηήξ/επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ, ηαεχξ ηαζ
άθθςκ οπμζοζηδιάηςκ, υπςξ είκαζ ημ Πφζηδια Καεδηείαξ, ηα Ραπφννοεια Ξνμβνάιιαηα ελ
πανπήξ Θαηάνηζζδξ ηαζ άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ. Ρμ Πφζηδια Δπαββεθιαηζηχκ Ξνμζυκηςκ
ακαιέκεηαζ κα εκηαπεεί ζημ Δεκζηυ Ξθαίζζμ Ξνμζυκηςκ, ημ μπμίμ εα είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε ημ
Δονςπασηυ Ξθαίζζμ Ξνμζυκηςκ ηαζ ακαιέκεηαζ κα έπεζ επζπηχζεζξ ζηδ δζα αίμο ιάεδζδ ηαζ ζηδκ
ηζκδηζηυηδηα ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ.
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1.

ΔΙΑΓΩΓΗ

Ζ Μεηαποιηηική Βιομησανία απμηεθεί έκακ ζδιακηζηυ ηθάδμ ηδξ μζημκμιίαξ ιε ιεβάθεξ
πνμμπηζηέξ. Ζ Κεηαπμίδζδ ιαγί ιε ημκ Ρμονζζιυ ήηακ μζ ααζζημί ιμπθμί ακάπηολδξ ηδξ ηοπνζαηήξ
μζημκμιίαξ ιεηά ημ 1974. Ρα ηεθεοηαία πνυκζα δ Κεηαπμζδηζηή Βζμιδπακία ακηζιεηςπίγεζ
πνμαθήιαηα ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ βζ αοηυ ημ ζημπυ έπμοκ ζπεδζαζεεί εζδζηά ιέηνα βζα εκίζποζδ
ηαζ ακάπηολή ηδξ ιε ηδκ εζζαβςβή ορδθήξ ηαζ επανημφξ ηεπκμθμβίαξ ζηδ παναβςβή ηαεχξ ηαζ
εηζοβπνμκζζιυ ηαζ ακαζοβηνυηδζδ ηδξ παναδμζζαηήξ αζμιδπακίαξ.
Ζ ΑκΑΓ ιε ηδκ εβηαείδνοζδ ηαζ θεζημονβία ημο ςζηήμαηορ Δπαγγελμαηικών Πποζόνηυν
ακαιέκεηαζ κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ ακάπηολδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ζοκεπχξ ζηδ αεθηίςζδ
ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ζηδκ Κεηαπμζδηζηή Βζμιδπακία.
Πηδκ έηδμζδ αοηή ακαπηφζζεηαζ ημ Δπαγγελμαηικό Πεδίο πμο αθμνά ηδκ «Δπιπλοποιία»
(επίπεδα 2 και 3).
Ανπζηά, θαίκεηαζ μ Ποκμπηζηυξ Ξίκαηαξ ηςκ Ρμιέςκ Δνβαζίαξ ημο Δπαββεθιαηζημφ Ξεδίμο ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα πανμοζζάγεηαζ δ Γμιή ημο Δπαββεθιαηζημφ Ξεδίμο ηαηά επίπεδμ, υπμο βίκεηαζ πενζβναθή
ημο ηάεε Ξνυηοπμο Δπαββεθιαηζημφ Ξνμζυκημξ ηαζ πανμοζίαζδ ηςκ Ρμιέςκ Δνβαζίαξ/Δνβαζζχκ
ηαζ ηςκ Κεευδςκ Δλέηαζδξ Απυδμζδξ. Αημθμφεςξ, βίκεηαζ ακάθοζδ ηςκ Tμιέςκ Eνβαζίαξ υπμο
ηαηαβνάθμκηαζ ηα Θνζηήνζα Απυδμζδξ, ηα Ξεδία Δθανιμβήξ ηαζ μζ Απαναίηδηεξ Γκχζεζξ. Πημ ηέθμξ
ηδξ έηδμζδξ, εκζςιαηχκμκηαζ ςξ Ξανανηήιαηα ημ βθςζζάνζμ βζα επελήβδζδ θέλεςκ ηαζ εκκμζχκ
ηςκ Ξνυηοπςκ ηαζ δ πενζβναθή ηςκ πέκηε επζπέδςκ ημο Ποζηήιαημξ.
Ν Ννζζιυξ ημο Δπαββεθιαηζημφ Ξεδίμο έβζκε ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ οπδνεζζχκ ακαδυπμο ηαζ
ζοββναθέα ηαζ ιε ηδκ ειπθμηή ηςκ Θμζκςκζηχκ Δηαίνςκ, ηδ ζοιιεημπή ανιμδίςκ πμονβείςκ,
Ννβακζζιχκ, Δπαββεθιαηζηχκ Ποκδέζιςκ ηαζ άθθςκ ειπεζνμβκςιυκςκ, ζημ πθαίζζμ ενβαζζχκ
ημιεαηήξ Ρεπκζηήξ Δπζηνμπήξ Δπαββεθιαηζηχκ Ξνμζυκηςκ, ηα ιέθδ ηδξ μπμίαξ μνίγμκηαζ, βζα ημ
ζημπυ αοηυ, απυ ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηδξ ΑκΑΓ.
Ρα Ξνυηοπα Δπαββεθιαηζηά Ξνμζυκηα ακαιέκεηαζ κα ακαεεςνμφκηαζ, ακ ηαζ υηακ ηνζεεί ζηυπζιμ,
ιεηά απυ ζπεηζηή απυθαζδ ηδξ ανιυδζαξ ημιεαηήξ Ρεπκζηήξ Δπζηνμπήξ Δπαββεθιαηζηχκ
Ξνμζυκηςκ.
Ζ ηεθζηή έβηνζζδ ηςκ Ξνυηοπςκ Δπαββεθιαηζηχκ Ξνμζυκηςκ βίκεηαζ απυ ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ
ηδξ ΑκΑΓ ςξ δ ανιυδζα Ανπή.
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3.

ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ

3.1.

Δπιπλοποιία - Δπίπεδο 2

3.1.1. Πεπιγπαθή Ππόηςπος Δπαγγελμαηικού Πποζόνηορ
Ζ Δπζπθμπμζία ζημ επίπεδμ 2, δζαθαιαάκεζ ηδκ επζθμβή, ηειαπζζιυ ηαζ επελενβαζία λοθείαξ ιε ημκ
πεζνζζιυ λοθμονβζηχκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ενβαθείςκ πεζνυξ, ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ πνχηςκ οθχκ, ηδ
ζοκανιμθυβδζδ ηςκ δζαθυνςκ ιενχκ, ηδκ πνμεημζιαζία βζα απμπενάηςζδ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ
δζαθυνςκ ελανηδιάηςκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή επίπθςκ ζφιθςκα ιε ημ ηεπκζηυ/ηαηαζηεοαζηζηυ ζπέδζμ.
Δπίζδξ δζαθαιαάκεζ ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ ηαηαζηεοχκ βζα απμπενάηςζδ ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ
εθανιμβή ημοξ ζηδκ μζημδμιή. Ξνμτπυεεζδ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ απνυζημπηδ νμή
ζηδκ παναβςβή είκαζ μ πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ μνβάκςζδ ιέζςκ ηαζ πχνμο ενβαζίαξ ηαεχξ ηαζ
εθανιμβή ηδξ κμιμεεζίαξ βζα αζθάθεζα ηαζ οβεία ηαζ μ ζεααζιυξ/πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ.
3.1.2. Σομείρ Δπγαζίαρ/Δπγαζίερ
Τποσπευηικοί Σομείρ
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΔΞΙ1

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

Αζθάθεζα ηαζ οβεία ζημ
πχνμ ενβαζίαξ ηαζ
πνμζηαζία ημο
πενζαάθθμκημξ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

Ρήνδζδ Ξμθζηζηήξ Αζθάθεζαξ ηαζ
βείαξ ζηδκ ενβαζία, Λμιμεεζίαξ
ηαζ Θαθήξ Ξναηηζηήξ

16

ΔΞΙ1.2

Ακαβκχνζζδ πζεακχκ ηζκδφκςκ ζημ
πχνμ ενβαζίαξ, εηηίιδζδ ηζκδφκςκ
ηαζ θήρδ πνμθδπηζηχκ ηαζ
πνμζηαηεοηζηχκ ιέηνςκ

19

ΔΞΙ1.3

Αζθαθήξ πνήζδ ιεηαθμνζημφ ή
ακορςηζημφ ελμπθζζιμφ,
ιδπακδιάηςκ, ζοζηεοχκ, ηζκδηχκ
ηθζιάηςκ ή άθθμο ελμπθζζιμφ
ενβαζίαξ

22

ΔΞΙ1.5

ΔΞΙ1.6
Δνβαζζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ
μνβάκςζδ ενβαζίαξ

Βαζζηή ζοκηήνδζδ
ιδπακδιάηςκ ηαζ
ελμπθζζιμφ

Δκένβεζεξ ζε πενζπηχζεζξ
αηοπδιάηςκ ηαζ έηηαηηςκ
ηαηαζηάζεςκ
Ακαβκχνζζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ
ηζκδφκςκ απυ ηδκ ενβαζία πμο
έπμοκ ζπέζδ ιε ημ πενζαάθθμκ
Κείςζδ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ
επζπηχζεςκ απυ ηδκ ενβαζία πνμξ
ημ πενζαάθθμκ

24

26

28

ΔΞΙ2.1

Δνβαζζαηυ πενζαάθθμκ

32

ΔΞΙ2.2

Ννβάκςζδ ενβαζίαξ

34

ΔΞΙ3.1

ΔΞΙ3

ΔΛ.

ΔΞΙ1.1

ΔΞΙ1.4

ΔΞΙ2

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΞΙ3.2
ΔΞΙ3.3
ΔΞΙ3.4

5

Ξνμβναιιαηζζιυξ πνμθδπηζηήξ
ζοκηήνδζδξ ιδπακδιάηςκ ηαζ
ελμπθζζιμφ
Ιίπακζδ ηαζ ζοκηήνδζδ
ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ
Γζμνεςηζηή ζοκηήνδζδ ηαζ θήρδ
ιέηνςκ
Θαηαβναθή ηαηαπχνδζδ
ζοκηδνήζεςκ ηαζ αθααχκ

38
40
42
44

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΔΞΙ4

Ακάβκςζδ ηαζ ηαηακυδζδ
απθμφ ηαηαζηεοαζηζημφ
ζπεδίμο

ΔΞΙ4.1

ΔΞΙ5

Κεθέηδ ηαζ ηαηακυδζδ
ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο

ΔΞΙ5.1

ΔΞΙ4.2

ΔΞΙ5.2
ΔΞΙ6.1

ΔΞΙ6

Ξνμβναιιαηζζιυξ ηαζ
μνβάκςζδ ηςκ ιέζςκ ηαζ
ημο πχνμο ενβαζίαξ

ΔΞΙ6.2

ΔΞΙ7.1
ΔΞΙ7.2

ΔΞΙ7

Δπζθμβή, ηειαπζζιυξ ηαζ
επελενβαζία αηυθζαξ ηαζ
ηεπκδηήξ λοθείαξ ζηδ
αάζδ ηαηαζηεοαζηζημφ
ζπεδίμο

ΔΞΙ7.3

ΔΞΙ7.4
ΔΞΙ8.1

ΔΞΙ8

Δπζηυθθδζδ ηαζ
δζαιυνθςζδ πενζεςνίςκπήπεςκ

ΔΞΙ8.2
ΔΞΙ8.3
ΔΞΙ8.4
ΔΞΙ9.1

ΔΞΙ9

Δημζιαζία ιενχκ βζα
ζοκανιμθυβδζδ
(Θαηαζηεοή ζοκδέζεςκ:
ηνφπδια, λειμνζάνζζια
ηθπ)

ΔΞΙ9.2
ΔΞΙ9.3
ΔΞΙ9.4

ΔΞΙ10

Ξνμεημζιαζία επζθακεζχκ
βζα απμπενάηςζδ

ΔΞΙ10.1
ΔΞΙ10.2

6

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Ακάβκςζδ, ηαηακυδζδ ηαζ ενιδκεία
ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο
Δλαβςβή ηαζ ζοθθμβή ηςκ
απαναίηδηςκ πθδνμθμνζχκ
Ακάβκςζδ, ηαηακυδζδ ηαζ ενιδκεία
ημο ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο
Δλαβςβή ηαζ ζοθθμβή ηςκ
απαναίηδηςκ πθδνμθμνζχκ
Θαεμνζζιυξ ηαζ μνβάκςζδ ηςκ
απαζημφιεκςκ ηεπκμθμβζηχκ
δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ παναβςβή ηςκ
πνμσυκηςκ
Θαεμνζζιυξ ηςκ απαζηήζεςκ ζε
παναβςβζηυ ελμπθζζιυ, ιδπακέξ,
ενβαθεία, ακενχπμοξ,
εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ιέζα ηαζ
μνβάκςζδ αοηχκ
Ακαβκχνζζδ ηςκ ααζζηχκ εζδχκ
λοθείαξ
Δπζθμβή ημο ηαηάθθδθμο είδμοξ
λοθείαξ βζα ηδκ μνεή αλζμπμίδζή
ηδξ
Θαηακυδζδ ηςκ ηεπκζηχκ/
ηαηαζηεοαζηζηχκ ζπεδίςκ επίπθςκ
ηαζ ζπεδζαζιυξ αλζμπμίδζδξ ηςκ
οθζηχκ ζηδ ηαηαζηεοή ηςκ
επίπθςκ
Ρειαπζζιυξ ηαζ επελενβαζία ηδξ
αηυθζαξ ηεπκδηήξ λοθείαξ ιε πνήζδ
αηυθζαξ/
ηςκ ζπεηζηχκ ιδπακδιάηςκ ηαζ
ενβαθείςκ
Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ
Α
Δνβαζίαξ
Δπζθμβή ηφπςκ ηαζ ιεευδςκ
επζηυθθδζδξ πενζεςνίςκ-πήπεςκ
Ξνμεημζιαζία ηςκ ιδπακχκ,
οθζηχκ ηαζ ενβαθείςκ
Γζαιυνθςζδ πενζεςνίςκ - πήπεςκ
Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ
Α
Δνβαζίαξ
Ξνμεημζιαζία ιδπακχκ, οθζηχκ ηαζ
ενβαθείςκ
Δπζθμβή ηςκ ηνυπςκ ηαζ ηεπκζηχκ
ζφκδεζδξ
Δθανιμβή ηαζ εηηέθεζδ ηςκ
ηνυπςκ ηαζ ηεπκζηχκ ζφκδεζδξ
Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ
Α
Δνβαζίαξ
Δημζιαζία ηςκ επζθακεζχκ βζα ηδκ
απμπενάηςζδ

ΔΛ.
48
50
54
56
60

62

66
68

70

72
76
78
80
82
86
88
90
92
96
98

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΔΞΙ11.1

ΔΞΙ11

Ποκανιμθυβδζδ επίπθςκ
ΔΞΙ11.2
ΔΞΙ12.1

ΔΞΙ12

Δθανιμβή ααζζηχκ
ελανηδιάηςκ βεκζηήξ
επζπθμπμζίαξ

ΔΞΙ12.2
ΔΞΙ12.3

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ
Α
Δνβαζίαξ

102

Ποκανιμθυβδζδ ηςκ επζιένμοξ
ζημζπείςκ ηαζ έθεβπμξ ηδξ μνεήξ
εθανιμβήξ
Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ
Α
Δνβαζίαξ
Έθεβπμξ ηαζ εημζιαζία ηςκ
ελανηδιάηςκ
Δθανιμβή ηαζ ημπμεέηδζδ ηςκ
ελανηδιάηςκ ζφιθςκα ιε ηζξ
ακάθμβεξ πνμδζαβναθέξ

104
108
110
112

Ππόζθεηοι Σομείρ Δπγαζίαρ
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΔΞΙ19.1

ΔΞΙ19

Ρμπμεέηδζδ ηαζ εθανιμβή
ηαηαζηεοχκ ζηδκ
μζημδμιή

ΔΞΙ19.2
ΔΞΙ19.3
ΔΞΙ19.4

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

Ννβάκςζδ αημιζηήξ ενβαζίαξ
Ξνμεημζιαζία ημο πχνμο ενβαζίαξ
βζα ημπμεέηδζδ
Δημζιαζία ηςκ ηαηαζηεοχκ βζα
ημπμεέηδζδ
Ρμπμεέηδζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ
ηαηαζηεοχκ

174
176
178
180

3.1.3. Μέθοδοι Δξέηαζηρ Απόδοζηρ
H Δλέηαζδ ηςκ δελζμηήηςκ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ βκχζεςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ απμκμιήξ ημο
Δπαββεθιαηζημφ Ξνμζυκημξ «Δπζπθμπμζία - Δπίπεδμ 2» δζεκενβείηαζ ιε ηδ πνήζδ ηςκ πζμ ηάης ιεευδςκ
ελέηαζδξ:


Παπακολούθηζη ηδξ εηηέθεζδξ ηδξ ενβαζίαξ κάηυ από ππαγμαηικέρ ζςνθήκερ επγαζίαρ.



Παπακολούθηζη ηδξ εηηέθεζδξ ηδξ ενβαζίαξ ζε ζςνθήκερ πποζομοίυζηρ.



Πποθοπική Δξέηαζη ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ παναημθμφεδζδξ ηδξ εηηέθεζδξ ηδξ ενβαζίαξ.



Γπαπηή Δξέηαζη ιε ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ ηαζ ζςζηυ/θάεμξ.
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3.2.

Δπιπλοποιία - Δπίπεδο 3

3.2.1. Πεπιγπαθή Ππόηςπος Δπαγγελμαηικού Πποζόνηορ
Ζ Δπζπθμπμζία δζαθαιαάκεζ ηδκ επζθμβή, ηειαπζζιυ ηαζ επελενβαζία λοθείαξ ιε ημκ πεζνζζιυ
λοθμονβζηχκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ενβαθείςκ πεζνυξ, ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ πνχηςκ οθχκ, ηδ
ζοκανιμθυβδζδ ηςκ δζαθυνςκ ιενχκ, ηδκ πνμεημζιαζία βζα απμπενάηςζδ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ
δζαθυνςκ ελανηδιάηςκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή επίπθςκ ζφιθςκα ιε ημ ηεπκζηυ/ηαηαζηεοαζηζηυ ζπέδζμ.
Δπίζδξ δζαθαιαάκεζ ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ ηαηαζηεοχκ βζα απμπενάηςζδ ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ
εθανιμβή ημοξ ζηδκ μζημδμιή. Ξνμτπυεεζδ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ απνυζημπηδ νμή
ζηδκ παναβςβή είκαζ μ πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ μνβάκςζδ ιέζςκ ηαζ πχνμο ενβαζίαξ ηαεχξ ηαζ
εθανιμβή ηδξ κμιμεεζίαξ βζα αζθάθεζα ηαζ οβεία ηαζ μ ζεααζιυξ/πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ.
Ζ Δπζπθμπμζία επζπέδμο 3, πνυζεεηα δζαθαιαάκεζ πνμβναιιαηζζιυ/ζοκημκζζιυ ηαζ έθεβπμ ηδξ
παναβςβήξ, μνβάκςζδ/επμπηεία ηαζ ηαεμδήβδζδ ημο πνμζςπζημφ, εκημπζζιυ ηαζ επίθοζδ
πνμαθδιάηςκ, δζελαβςβή πμζμηζημφ εθέβπμο ηαζ πανάδμζδ ενβαζίαξ. Δπίζδξ απαζηείηαζ ζηακυηδηα
ημζημθυβδζδξ ηαζ εημζιαζίαξ πνμζθμνχκ ζφιθςκα ιε ηα ανπζηεηημκζηά ζπέδζα.

3.2.2. Σομείρ Δπγαζίαρ/Δπγαζίερ
Τποσπευηικοί Σομείρ Δπγαζίαρ
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΔΞΙ1.1

ΔΞΙ1.2

ΔΞΙ1

Αζθάθεζα ηαζ οβεία ζημ
πχνμ ενβαζίαξ ηαζ
πνμζηαζία ημο
πενζαάθθμκημξ

ΔΞΙ1.3
ΔΞΙ1.4
ΔΞΙ1.5
ΔΞΙ1.6

ΔΞΙ2

Δνβαζζαηυ πενζαάθθμκ
ηαζ μνβάκςζδ ενβαζίαξ

Βαζζηή ζοκηήνδζδ
ιδπακδιάηςκ ηαζ
ελμπθζζιμφ

Ρήνδζδ Ξμθζηζηήξ Αζθάθεζαξ ηαζ βείαξ
ζηδκ ενβαζία, Λμιμεεζίαξ ηαζ Θαθήξ
Ξναηηζηήξ
Ακαβκχνζζδ πζεακχκ ηζκδφκςκ ζημ
πχνμ ενβαζίαξ, εηηίιδζδ ηζκδφκςκ ηαζ
θήρδ πνμθδπηζηχκ ηαζ πνμζηαηεοηζηχκ
ιέηνςκ
Αζθαθήξ πνήζδ ιεηαθμνζημφ ή
ακορςηζημφ ελμπθζζιμφ, ιδπακδιάηςκ,
ζοζηεοχκ, ηζκδηχκ ηθζιάηςκ ή άθθμο
ελμπθζζιμφ ενβαζίαξ
Δκένβεζεξ ζε πενζπηχζεζξ αηοπδιάηςκ
ηαζ έηηαηηςκ ηαηαζηάζεςκ
Ακαβκχνζζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηζκδφκςκ
απυ ηδκ ενβαζία πμο έπμοκ ζπέζδ ιε
ημ πενζαάθθμκ
Κείςζδ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ επζπηχζεςκ
απυ ηδκ ενβαζία πνμξ ημ πενζαάθθμκ

ΔΛ.

16

19

22
24
26
28

ΔΞΙ2.1

Δνβαζζαηυ πενζαάθθμκ

32

ΔΞΙ2.2

Ννβάκςζδ ενβαζίαξ

34

ΔΞΙ3.1
ΔΞΙ3

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΞΙ3.2
ΔΞΙ3.3
ΔΞΙ3.4

8

Ξνμβναιιαηζζιυξ πνμθδπηζηήξ
ζοκηήνδζδξ ιδπακδιάηςκ ηαζ
ελμπθζζιμφ
Ιίπακζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ιδπακδιάηςκ
ηαζ ελμπθζζιμφ
Γζμνεςηζηή ζοκηήνδζδ ηαζ θήρδ
ιέηνςκ
Θαηαβναθή ηαηαπχνδζδ ζοκηδνήζεςκ
ηαζ αθααχκ

38
40
42
44

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΔΞΙ4

Ακάβκςζδ ηαζ ηαηακυδζδ
απθμφ ηαηαζηεοαζηζημφ
ζπεδίμο

ΔΞΙ4.1

ΔΞΙ5

Κεθέηδ ηαζ ηαηακυδζδ
ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο

ΔΞΙ6

ΔΞΙ7

ΔΞΙ4.2
ΔΞΙ5.1
ΔΞΙ5.2

ΔΞΙ9

Δημζιαζία ιενχκ βζα
ζοκανιμθυβδζδ
(Θαηαζηεοή ζοκδέζεςκ:
ηνφπδια, λειμνζάνζζια
ηθπ)

ΔΞΙ11

Ξνμεημζιαζία επζθακεζχκ
βζα απμπενάηςζδ

Ποκανιμθυβδζδ επίπθςκ

54
56

ΔΞΙ6.2

Θαεμνζζιυξ ηςκ απαζηήζεςκ ζε
παναβςβζηυ ελμπθζζιυ, ιδπακέξ,
ενβαθεία, ακενχπμοξ, εβηαηαζηάζεζξ,
ιέζα ηαζ μνβάκςζδ αοηχκ

62

ΔΞΙ7.1

Ακαβκχνζζδ ηςκ ααζζηχκ εζδχκ λοθείαξ

66

ΔΞΙ7.2

ΔΞΙ7.3

ΔΞΙ8.2
ΔΞΙ8.3

Δπζθμβή ημο ηαηάθθδθμο είδμοξ
λοθείαξ βζα ηδκ μνεή αλζμπμίδζή ηδξ
Θαηακυδζδ ηςκ ηεπκζηχκ,
ηαηαζηεοαζηζηχκ ζπεδίςκ επίπθςκ ηαζ
ζπεδζαζιυξ αλζμπμίδζδξ ηςκ οθζηχκ
ζηδ ηαηαζηεοή ηςκ επίπθςκ
Ρειαπζζιυξ ηαζ επελενβαζία ηδξ
αηυθζαξ ηαζ ηεπκδηήξ λοθείαξ ιε πνήζδ
ζπεηζηχκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ενβαθείςκ
Βαζζηή μνβάκςζδ αημιζηήξ ενβαζίαξ
Δπζθμβή ηφπςκ ηαζ ιεευδςκ
επζηυθθδζδξ πενζεςνίςκ-πήπεςκ
Ξνμεημζιαζία ηςκ ιδπακχκ, οθζηχκ ηαζ
ενβαθείςκ

68

70

72
76
78
80

ΔΞΙ8.4

Γζαιυνθςζδ πενζεςνίςκ - πήπεςκ

82

ΔΞΙ9.1

Βαζζηή μνβάκςζδ αημιζηήξ ενβαζίαξ

86

ΔΞΙ9.2
ΔΞΙ9.3
ΔΞΙ9.4

ΔΞΙ10

50

60

ΔΞΙ8.1
ΔΞΙ8

48

ΔΞΙ6.1

ΔΞΙ7.4

Δπζηυθθδζδ ηαζ
δζαιυνθςζδ
πενζεςνίςκ-πήπεςκ

Ακάβκςζδ, ηαηακυδζδ ηαζ ενιδκεία ημο
ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο
Δλαβςβή ηαζ ζοθθμβή ηςκ απαναίηδηςκ
πθδνμθμνζχκ
Ακάβκςζδ, ηαηακυδζδ ηαζ ενιδκεία ημο
ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο
Δλαβςβή ηαζ ζοθθμβή ηςκ απαναίηδηςκ
πθδνμθμνζχκ

ΔΛ.

Θαεμνζζιυξ ηαζ μνβάκςζδ ηςκ
απαζημφιεκςκ ηεπκμθμβζηχκ
δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ παναβςβή ηςκ
πνμσυκηςκ

Ξνμβναιιαηζζιυξ ηαζ
μνβάκςζδ ηςκ ιέζςκ ηαζ
ημο πχνμο ενβαζίαξ

Δπζθμβή, ηειαπζζιυξ ηαζ
επελενβαζία αηυθζαξ ηαζ
ηεπκδηήξ λοθείαξ ζηδ
αάζδ ηαηαζηεοαζηζημφ
ζπεδίμο

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

Ξνμεημζιαζία ιδπακχκ, οθζηχκ ηαζ
ενβαθείςκ
Δπζθμβή ηςκ ηνυπςκ ηαζ ηεπκζηχκ
ζοκδεζιμθμβίαξ
Δθανιμβή ηαζ εηηέθεζδ ηςκ ηνυπςκ ηαζ
ηεπκζηχκ ζφκδεζδξ

88
90
92

ΔΞΙ10.1

Βαζζηή μνβάκςζδ αημιζηήξ ενβαζίαξ

96

ΔΞΙ10.2

Δημζιαζία ηςκ επζθακεζχκ βζα ηδκ
απμπενάηςζδ

98

ΔΞΙ11.1

Βαζζηή μνβάκςζδ αημιζηήξ ενβαζίαξ

102

ΔΞΙ11.2

Ποκανιμθυβδζδ ηςκ επζιένμοξ
ζημζπείςκ ηαζ έθεβπμξ ηδξ μνεήξ
εθανιμβήξ

104

9

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΔΞΙ12

ΔΞΙ13

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

Δθανιμβή ααζζηχκ
ελανηδιάηςκ βεκζηήξ
επζπθμπμζίαξ

Θμζημθυβδζδ
ενβαζίαξ/ηαηαζηεοήξ ηαζ
εημζιαζία πνμζθμνχκ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

Απμηεθεζιαηζηή πνήζδ/
αεθηζζημπμίδζδ πνχηςκ
οθχκ

Βαζζηή μνβάκςζδ αημιζηήξ ενβαζίαξ

108

ΔΞΙ12.2

Έθεβπμξ ηαζ εημζιαζία ηςκ
ελανηδιάηςκ

110

ΔΞΙ12.3

Δθανιμβή ηαζ ημπμεέηδζδ ηςκ
ελανηδιάηςκ ζφιθςκα ιε ηζξ ακάθμβεξ
πνμδζαβναθέξ

112

ΔΞΙ13.1

Ένεοκα ηδξ αβμνάξ ηαζ ζοβηέκηνςζδ
πνμζθμνχκ ηςκ οθζηχκ ηαζ ελμπθζζιμφ

116

ΔΞΙ13.2

Θαεμνζζιυξ ημο ακηίζημζπμο πνυκμο ηαζ
ηυζημοξ

118

ΔΞΙ13.3

Ξνμαθήιαηα δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ
ιέζςκ παναβςβήξ

120

ΔΞΙ13.4

Θμζημθυβδζδ ηδξ ενβαζίαξ ή ηδξ
ηαηαζηεοήξ

122

ΔΞΙ13.5

Δημζιαζία ηςκ πνμζθμνχκ

124

ΔΞΙ14.2
ΔΞΙ14.3
ΔΞΙ14.4
ΔΞΙ15.1

ΔΞΙ15

ΔΞΙ16

ΔΞΙ17

Ννβάκςζδ, επμπηεία,
ηαεμδήβδζδ/ ηαηάνηζζδ
πνμζςπζημφ

Ξνμβναιιαηζζιυξ,
ζοκημκζζιυξ ηαζ έθεβπμξ
παναβςβήξ

Δκημπζζιυξ ηαζ επίθοζδ
πνμαθδιάηςκ
παναβςβήξ

ΔΛ.

ΔΞΙ12.1

ΔΞΙ14.1
ΔΞΙ14

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΞΙ15.2

Ξαναθααή ηαζ έθεβπμξ ηςκ πνχηςκ ηαζ
αμδεδηζηχκ οθχκ
Απμηεθεζιαηζηή πνήζδ πνχηςκ ηαζ
αμδεδηζηχκ οθχκ
Βεθηζζημπμίδζδ ηςκ πνχηςκ ηαζ
αμδεδηζηχκ οθχκ
Θαεμνζζιυξ ηςκ πμζμηήηςκ ηαζ ηφπςκ
πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ
Αημιζηή ηαζ μιαδζηή μνβάκςζδ
ενβαζίαξ, μιαδζηή ζοκενβαζία
Δπμπηεία ημο θάζιαημξ ηςκ ενβαζζχκ
ηαζ ηαεμδήβδζδ ημο ακενχπζκμο
δοκαιζημφ

128
130
132
134
138
140

ΔΞΙ15.3

Θαηάνηζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ

142

ΔΞΙ16.1

Ξνμβναιιαηζζιυξ ηδξ παναβςβήξ, ηςκ
δζαδζηαζζχκ αοηήξ ηαζ ημο ακενχπζκμο
δοκαιζημφ

146

ΔΞΙ16.2

Ποκημκζζιυξ ημο θάζιαημξ ηςκ
παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ

148

ΔΞΙ16.3

Ξαναημθμφεδζδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ
έθεβπμξ ηδξ παναβςβήξ

150

ΔΞΙ17.1

Ν εκημπζζιυξ ηαζ δ δζάβκςζδ ηςκ
πνμαθδιάηςκ ηδξ παναβςβήξ.

154

ΔΞΙ17.2

Ννβάκςζδ δζμνεςηζηχκ εκενβεζχκ ηαζ
επίθοζδ ηεπκζηχκ πνμαθδιάηςκ

157

ΔΞΙ17.3

Ννβάκςζδ δζμνεςηζηχκ εκενβεζχκ ηαζ
επίθοζδ πνμαθδιάηςκ πνμζςπζημφ

160

10

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΔΞΙ18.1

ΔΞΙ18

Ξμζμηζηυξ έθεβπμξ ηαζ
πανάδμζδ ενβαζίαξ

ΔΞΙ18.2
ΔΞΙ18.3
ΔΞΙ18.4

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Θέζπζζδ ηνζηδνίςκ ηαζ ιεευδςκ
εθέβπμο
Δθανιμβή πμζμηζηχκ εθέβπςκ
πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ
Δθανιμβή ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ
πνμσυκηςκ/ενβαζζχκ
ςκ
ςκ/ενβαζζχκ
Δθανιμβή ιεευδςκ πανάδμζδξ
πνμσυκηςκ ενβαζζχκ
πνμσυκηςκ/

ΔΛ.
164
166
168
170

Ππόζθεηοι Σομείρ Δπγαζίαρ
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΔΞΙ19

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

Ρμπμεέηδζδ ηαζ
εθανιμβή ηαηαζηεοχκ
ζηδκ μζημδμιή

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

ΔΞΙ19.1

Ννβάκςζδ αημιζηήξ ενβαζίαξ

174

ΔΞΙ19.2

Ξνμεημζιαζία ημο πχνμο ενβαζίαξ βζα
ημπμεέηδζδ

176

ΔΞΙ19.3

Δημζιαζία ηςκ ηαηαζηεοχκ βζα
ημπμεέηδζδ

178

ΔΞΙ19.4

Ρμπμεέηδζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ
ηαηαζηεοχκ

180

3.2.3. Μέθοδοι Δξέηαζηρ Απόδοζηρ
H Δλέηαζδ ηςκ δελζμηήηςκ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ βκχζεςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ απμκμιήξ ημο
Δπαββεθιαηζημφ Ξνμζυκημξ «Δπζπθμπμζία - Δπίπεδμ 3» δζεκενβείηαζ ιε ηδ πνήζδ ηςκ πζμ ηάης ιεευδςκ
ελέηαζδξ:


Παπακολούθηζη ηδξ εηηέθεζδξ ηδξ ενβαζίαξ ζε ππαγμαηικέρ ζςνθήκερ επγαζίαρ.



Παπακολούθηζη ηδξ εηηέθεζδξ ηδξ ενβαζίαξ ζε ζςνθήκερ πποζομοίυζηρ.



Πποθοπική εξέηαζη ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παναημθμφεδζδξ ηδξ εηηέθεζδξ ηδξ ενβαζίαξ.



Γπαπηή εξέηαζη ιε ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ, ζςζηυ/θάεμξ ηαζ πενζβναθζημφ ηφπμο.



Πποζυπική ζςνένηεςξη.



Δηοιμαζία και παποςζίαζη μελέηηρ πεπίπηυζηρ.
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4.

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1

ΙΙ.

Αζθάθεζα ηαζ οβεία ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρήνδζδ ηςκ ηακμκζζιχκ πενί αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ, ακαβκχνζζδ πζεακχκ
ηζκδφκςκ ηαζ δ θήρδ ηςκ ακαβηαίςκ ιέηνςκ ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ κμιμεεζίαξ ζοκεζζθένμκηαξ
βζα οβζεζκυ, αζθαθέξ ηαζ ηαεανυ πενζαάθθμκ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ1.1

Ρήνδζδ Ξμθζηζηήξ Αζθάθεζαξ ηαζ βείαξ ζηδκ ενβαζία, Λμιμεεζίαξ ηαζ Θαθήξ
Ξναηηζηήξ

ΔΠΛ1.2

Ακαβκχνζζδ πζεακχκ ηζκδφκςκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, εηηίιδζδ ηζκδφκςκ ηαζ θήρδ
πνμθδπηζηχκ ηαζ πνμζηαηεοηζηχκ ιέηνςκ.

EΠΛ1.3

Αζθαθήξ πνήζδ ιεηαθμνζημφ ή ακορςηζημφ ελμπθζζιμφ, ιδπακδιάηςκ, ζοζηεοχκ,
ηζκδηχκ ηθζιάηςκ ή άθθμο ελμπθζζιμφ ενβαζίαξ.

ΔΠΛ1.4

Δκένβεζεξ ζε πενζπηχζεζξ αηοπδιάηςκ ηαζ έηηαηηςκ ηαηαζηάζεςκ.

ΔΠΛ1.5

Ακαβκχνζζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηζκδφκςκ απυ ηδκ ενβαζία πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημ
πενζαάθθμκ.

ΔΠΛ1.6

Κείςζδ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ επζπηχζεςκ απυ ηδκ ενβαζία πνμξ ημ πενζαάθθμκ.

15

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1

ΙΙ.

Αζθάθεζα ηαζ οβεία ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ.1.1

Ρήνδζδ Ξμθζηζηήξ Αζθάθεζαξ ηαζ βείαξ ζηδκ ενβαζία, Λμιμεεζίαξ ηαζ Θαθήξ Ξναηηζηήξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Υώπορ επγαζίαρ
πνέπεζ:
 Αηάθοπημξ πχνμξ
 Πηεβαζιέκμξ
ΚΑ1 Λα δζαηδνείξ ηαεανυ ημ σώπο επγαζίαρ ηαζ  πυβεζμξ
εθεφεενμ ημ σώπο διακίνηζηρ.
 Όνμθμζ, πθάηα μνμθήξ, ζηέβδ
ΠΔ2 Υώπορ διακίνηζηρ
ΚΑ2 Λα απμιαηνφκεζξ ειπυδζα ηαζ άπνδζηα οθζηά απυ ημ  Δνβμζηάζζμ
σώπο επγαζίαρ ηαζ κα ηα ημπμεεηείξ ζημοξ  Δνβμηάλζμ
πνμηαεμνζζιέκμοξ πχνμοξ.
 Γνυιμξ
 Γζάδνμιμξ ενβαζίαξ
ΚΑ3 Λα ακορχκεζξ ηαζ κα ιεηαηζκείξ ιε ημκ ηαηάθθδθμ  Ηηνζχιαηα/ηζκδηέξ ηθίιαηεξ
ηνυπμ εθαθνζά θμνηία ιε ημ πένζ.
 Θθζιαημζηάζζμ
 Ακμίβιαηα
ΚΑ4 Λα ακορχκεζξ ή/ηαζ κα ιεηαηζκείξ ιε ημκ ηαηάθθδθμ
ΠΔ3 Πποζηαηεςηικά μέζα
ηνυπμ αανζά θμνηία ιε πνήζδ ιδπακζηχκ ή
 Πημθέξ ενβαζίαξ
δθεηηνμηίκδηςκ ιέζςκ.
 Ξαπμφηζζα αζθάθεζαξ
 Θνάκμξ
ΚΑ5 Λα πνδζζιμπμζείξ ιε ημκ ηαηάθθδθμ ηνυπμ δθεηηνζηά
 Γοαθζά αζθάθεζαξ
ενβαθεία ηαζ ιδπακήιαηα.
 Ξνμζηαηεοηζηά αημήξ
ΚΑ6 Λα πνδζζιμπμζείξ ηα πποζηαηεςηικά μέζα ακάθμβα  Γάκηζα
 Κάζηεξ
ιε ηδκ ηάεε ενβαζία.
 Ξμδζέξ
ΚΑ7 Λα
ακηζθαιαάκεζαζ
ηζξ
έηηαηηεξ
δζαδζηαζίεξ  Ξνμζηαηεοηζηά ενβαθείςκ ηαζ
ζηαιαηήιαημξ
ιδπακδιάηςκ,
ελμπθζζιμφ
ηαζ
ιδπακχκ
ενβαθείςκ.
 Γζαηυπηεξ αζθάθεζαξ δθεηηνζημφ
νεφιαημξ
ΚΑ8 Λα ακαβκςνίγεζξ ηα ζήμαηα αζθάλειαρ.
 Εχκεξ/ζπμζκζά αζθάθεζαξ
 Φςζθμνίγμκηα βζθέηα
ΚΑ9 Λα
εθανιυγεζξ
ζοζηδιαηζηά
ημοξ
κανόνερ
ΠΔ4 Κανόνερ αζθάλειαρ και ςγείαρ
αζθάλειαρ και ςγείαρ ηαζ ημοξ ηακυκεξ αημιζηήξ
 Λα είζαζ εκήιενμξ βζα ηζξ μδδβίεξ
ηαεανζυηδηαξ ηαζ οβζεζκήξ.
πνήζδξ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ ηαζ ηζξ
μδδβίεξ πνμθφθαλδξ ηςκ δεθηίςκ
ΚΑ10 Λα θνμκηίγεζξ βζα ηδκ αζθάθεζα ημο δθεηηνμθμβζημφ
δεδμιέκςκ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ
ελμπθζζιμφ ηαεχξ ηαζ ηδκ εκαπυεεζδ ηαζ πνήζδ
πμο πνδζζιμπμζείξ
πδιζηχκ μοζζχκ.
 Λα είζαζ εκήιενμξ βζα ηζξ μδδβίεξ
πνήζδξ ημο ελμπθζζιμφ πμο
ΚΑ11 Λα ακηζθαιαάκεζαζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα πνήζδξ ηςκ
πνδζζιμπμζείξ
πονμζαεζηήνςκ.
 Λα ιδκ πνδζζιμπμζείξ ελμπθζζιυ ή
ΚΑ12 Λα ακηζθαιαάκεζαζ ηα είδδ νφπςκ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ
μοζίεξ ακ δεκ είζαζ εκήιενμξ βζα
δζάεεζδξ.
ημοξ ηίκδοκμοξ απυ ηδ πνήζδ ημοξ
ηαζ ηα ιέηνα πμο πνέπεζ κα
ΚΑ13 Λα λένεζξ ηδκ εέζδ ηαζ ηδκ θεζημονβία ηςκ
εθανιυζεζξ
αοηυιαηςκ δζαημπηχκ δζαννμήξ (RCDs).
 Λα εηηζιάξ ημκ ηίκδοκμ βζα ηδκ δζηή
ζμο αζθάθεζα, ηδκ αζθάθεζα ηςκ
ζοκαδέθθςκ ζμο ηαεχξ ηαζ ηδκ
αζθάθεζα ηνίηςκ πνμζχπςκ πμο
πζεακχκ κα επδνεαζημφκ απυ ηδκ
ενβαζία ζμο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1

ΙΙ.

Αζθάθεζα ηαζ οβεία ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ.1.1

Ρήνδζδ Ξμθζηζηήξ Αζθάθεζαξ ηαζ βείαξ ζηδκ ενβαζία, Λμιμεεζίαξ ηαζ Θαθήξ Ξναηηζηήξ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 ήμαηα αζθάλειαρ
 Μόνιμα (οπμπνέςζδξ,
απαβυνεοζδξ, πνμεζδμπμίδζδξ,
πονμζαεζηζηυ οθζηυ, δζάζςζδξ,
ζήιακζδξ ειπμδίςκ, επζζήιακζδ
δμπείςκ ηαζ ζςθδκχζεςκ)
 Πεπιζηαζιακή ζήμανζη (δπδηζηά,
θςηεζκά, πεζνμκμιίεξ, ακαημζκχζεζξ)
ζημ πχνμ ενβαζίαξ

17

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1.1

Ρήνδζδ Ξμθζηζηήξ Αζθάθεζαξ ηαζ βείαξ ζηδκ ενβαζία, Λμιμεεζίαξ ηαζ Θαθήξ Ξναηηζηήξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηδκ ζδιαζία δζαηήνδζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ηαεανμφ ημο πχνμο ενβαζίαξ ηαζ
εθεφεενμο ημο πχνμο δζαηίκδζδξ θμνηίςκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ αζθαθμφξ πναηηζηήξ ακφρςζδξ, ιεηαηίκδζδξ θμνηίςκ ηαζ πνήζδξ
ζηνζςιάηςκ ηαζ ηζκδηχκ ηθζιάηςκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηαζ κα πνδζζιμπμζείξ ημκ ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ αζθάθεζαξ βζα ηάεε ενβαζία.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηα ζήιαηα αζθάθεζαξ πμο ανίζημκηαζ ζημ πχνμ ενβαζίαξ.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ ηα δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο ενβαγμιέκμο βζα Αζθάθεζα ηαζ βεία ζηδκ
ενβαζία.

ΑΓ6

Λα βκςνίγεζξ ηα πενί ηδξ Ρήνδζδξ ηδξ εηαζνζηήξ Ξμθζηζηήξ Ξνμζηαζίαξ ηαζ κα ζοιιμνθχκεζαζ
ιε ηα πνυηοπα OHSAS 18001, ISO 14001 ηηθ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1

ΙΙ.

Αζθάθεζα ηαζ οβεία ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1.2

Ακαβκχνζζδ πζεακχκ ηζκδφκςκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, εηηίιδζδ ηζκδφκςκ ηαζ θήρδ
πνμθδπηζηχκ ηαζ πνμζηαηεοηζηχκ ιέηνςκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ΠΔ1 Θέζειρ κινδύνος
ηδκ ενβαζία εα πνέπεζ:
 Αζςνμφιεκα ή
 Κεηαηζκμφιεκα θμνηία
ΚΑ1 Λα ακηζθαιαάκεζαζ ηαζ κα ακαθένεζξ  Κδπακήιαηα/ελμπθζζιυξ
ζημκ άιεζα πνμσζηάιεκυ ζμο ή  Δνβαθεία ζε θεζημονβία
μπμζμδήπμηε
άιεζα
ειπθεηυιεκμ  Ζθεηηνζηά ηαθχδζα
πνυζςπμ πιθανούρ κινδύνοςρ ζημ  Νθζζεδνέξ επζθάκεζεξ
πχνμ ενβαζίαξ.
 θζηά πμο ειπενζέπμοκ ηίκδοκμ (εοθθεηηα,
ακαεοιζάζεζξ ηθπ)
ΚΑ2 Λα θαιαάκεζξ ηα απαναίηδηα μέηπα
αζθάλειαρ
βφνς
απυ
θέζειρ ΠΔ2 Υώποι επγαζιών
κινδύνος.
 Δνβαθεζμιδπακέξ
 Κμκηανίζιαηα ηαζ ζοβημθθήζεζξ
ΚΑ3 Λα θαιαάκεζξ ηα απαναίηδηα μέηπα  Βαθείμ
αζθάλειαρ ζημοξ σώποςρ δζαθυνςκ  Ακεβένζεςκ
επγαζιών.
 Φμνημεηθυνηςζδξ ηαζ εκαπυεεζδξ
ΚΑ4

ΚΑ5

ΚΑ6

ΚΑ7

Λα
ακαβκςνίγεζξ
ςλικά
πος
ΠΔ3 Μέηπα αζθάλειαρ
εμπεπιέσοςν κίνδςνο ηαζ κα ηα
 Ξνμεζδμπμζδηζηέξ πζκαηίδεξ
πνδζζιμπμζείξ ιε αζθάθεζα ζημ πχνμ
 Θζβηθζδχιαηα (ιεηαθθζηά, λφθζκα, πθαζηζηά)
ενβαζίαξ ζμο.
 Ξνμεζδμπμζδηζημί ηχκμζ
 Ξνμεζδμπμζδηζηέξ ηαζκίεξ
Λα γδηάξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ πνήζδ
 Φςηζζιυξ αζθάθεζαξ
οθζηχκ ηα μπμία δεκ ακαβκςνίγεζξ ή ηα
 ΚΑΞ (Κέηνα Αημιζηήξ Ξνμζηαζίαξ)
μπμία δεκ θένμοκ ζήιακζδ.
 Γεθηίμ δεδμιέκςκ πδιζηχκ μοζζχκ
Λα πνδζζιμπμζείξ ηζξ μδδβίεξ πμο
πενζθαιαάκμκηαζ ζηα δεθηία δεδμιέκςκ ΠΔ4 Τλικά πος εμπεπιέσοςν κίνδςνο
ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ πμο πνδζζιμπμζείξ.  Αένζα
 Απυαθδηα ηαηενβαζζχκ
Λα είζαζ εκήιενμξ βζα ηζξ μδδβίεξ  Ιζπακηζηά ηαζ ροηηζηά έθαζα
πνήζδξ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ ηαζ ηζξ  Ξνμσυκηα ααθήξ
μδδβίεξ πνμθφθαλδξ ηςκ δεθηίςκ  Ξεηνεθαζμεζδή
δεδμιέκςκ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ πμο  Ακηαθθαηηζηά ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ
πνδζζιμπμζείξ.

ΚΑ8

ΠΔ5 Πιθανοί κίνδςνοι
Λα είζαζ εκήιενμξ βζα ηζξ μδδβίεξ  Aηνςηδνζαζιυξ, πανάθοζδ απυ εναφζιαηα
απυ αηάθοπημ ιδπάκδια/ενβαθείμ
πνήζδξ
ημο
ελμπθζζιμφ
πμο
πνδζζιμπμζείξ.
 Tφθθςζδ, ακαθοθαλία, εβηαφιαηα απυ θάεμξ
πνήζδ πδιζηχκ μοζζχκ
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Kαηαπθάηςζδ απυ αανζά ακηζηείιεκα

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1

ΙΙ.

Αζθάθεζα ηαζ οβεία ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1.2

Ακαβκχνζζδ πζεακχκ ηζκδφκςκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, εηηίιδζδ ηζκδφκςκ ηαζ θήρδ
πνμθδπηζηχκ ηαζ πνμζηαηεοηζηχκ ιέηνςκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)
Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή
ηδκ ενβαζία εα πνέπεζ:
ΚΑ9

Λα ιδκ πνδζζιμπμζείξ ελμπθζζιυ ή
μοζίεξ ακ δεκ είζαζ εκήιενμξ βζα ημοξ
ηίκδοκμοξ απυ ηδ πνήζδ ημοξ ηαζ ηα
ιέηνα πμο πνέπεζ κα εθανιυζεζξ.

ΚΑ10 Λα εηηζιάξ ημκ ηίκδοκμ βζα ηδκ δζηή
αζθάθεζα,
ηδκ
αζθάθεζα
ζοκαδέθθςκ ζμο ηαεχξ ηαζ
αζθάθεζα ηνίηςκ πνμζχπςκ
πζεακχκ κα επδνεαζημφκ απυ
ενβαζία ζμο.

ζμο
ηςκ
ηδκ
πμο
ηδκ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1.2

Ακαβκχνζζδ πζεακχκ ηζκδφκςκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, εηηίιδζδ ηζκδφκςκ ηαζ θήρδ
πνμθδπηζηχκ ηαζ πνμζηαηεοηζηχκ ιέηνςκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:
ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηίκδοκμοξ αηοπήιαημξ ζημ ενβμζηάζζμ ηαζ ζημ ενβμηάλζμ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημοξ θυβμοξ θήρδξ πνμζηαηεοηζηχκ ιέηνςκ βφνς απυ εέζεζξ ηζκδφκμο.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηα οθζηά ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηα μπμία ειπενζέπμοκ ηίκδοκμ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ανπέξ πνυθδρδξ.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ βζα ηζξ μδδβίεξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηα δεθηία δεδμιέκςκ ηςκ πδιζηχκ
μοζζχκ πμο πνδζζιμπμζείξ.

ΑΓ6

Λα βκςνίγεζξ βζα ηζξ μδδβίεξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηα εβπεζνίδζα ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ
πμο πνδζζιμπμζείξ.

ΑΓ7

Λα βκςνίγεζξ βζα ηδκ φπανλδ ηαζ ηδκ πνμκζηή πνήζδ ηςκ ημπζηχκ ζοζηδιάηςκ
ζοθθμβήξ ηαζ απαβςβήξ ηδξ ζηυκδξ ηαζ ημο λφθμο ηαεχξ ηαζ ηςκ μνβακζηχκ δζαθοηχκ
(αενκίηζα ιπμβζέξ).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1

ΙΙ.

Αζθάθεζα ηαζ οβεία ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1.3

Αζθαθήξ πνήζδ ιεηαθμνζημφ ή ακορςηζημφ ελμπθζζιμφ, ιδπακδιάηςκ, ζοζηεοχκ,
ηζκδηχκ ηθζιάηςκ ή άθθμο ελμπθζζιμφ ενβαζίαξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Μεηαθοπικόρ και
πνέπεζ:
ανςτυηικόρ εξοπλιζμόρ
 Βαβμκέηηα
ΚΑ1 Λα ηδνείξ ημοξ ηακυκεξ αζθάθεζαξ ζηδ πνήζδ  Ξαθθεημθυνα
μεηαθοπικού και ανςτυηικού εξοπλιζμού.
 Γενακμβέθονεξ
 Γενακμί
ΚΑ2 Λα ηδνείξ ημοξ ηακυκεξ αζθάθεζαξ ζηδ πνήζδ
ικπιυμάηυν επγαζίαρ.
ΠΔ2 Ικπιώμαηα
 Κεηαθθζηά
ΚΑ3 Λα ηδνείξ ημοξ ηακυκεξ αζθάθεζαξ ζηδ πνήζδ κινηηών  Μφθζκα
κλιμάκυν.
 Ξθαηθυνιεξ ενβαζίαξ
ΚΑ4
ΚΑ5

ΚΑ6

ΚΑ7
ΚΑ8

ΚΑ9

Λα εθέβπεζξ ημκ μπμζμδήπμηε ακςηένς ελμπθζζιυ πνζκ ΠΔ3 Κινηηέρ κ
κλίμακερ
απυ ηδ πνήζδ βζα πζεακά πποβλήμαηα/βλάβερ.
 Κεηαθθζηέξ
 Αθμοιζκίμο
Λα ακαβκςνίγεζξ ηαζ κα ακαθένεζξ ζημκ άιεζα
 Μφθζκεξ
πνμσζηάιεκυ ζμο ή μπμζμδήπμηε άιεζα ειπθεηυιεκμ
πνυζςπμ πιθανούρ κινδύνοςρ ζημ πχνμ ενβαζίαξ.
ΠΔ4 Πποβλήμαηα/βλάβερ
 Αζηαεήξ ή/ηαζ αηαηάθθδθδ
Λα είζαζ εκήιενμξ βζα ηζξ μδδβίεξ πνήζδξ ηςκ πδιζηχκ
ζηήνζλδ
μοζζχκ ηαζ ηζξ μδδβίεξ πνμθφθαλδξ ηςκ δεθηίςκ
 Φεανιέκα επζιένμοξ ζημζπεία
δεδμιέκςκ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ πμο πνδζζιμπμζείξ.
 Δθθζπήξ ζοκηήνδζδ
Λα είζαζ εκήιενμξ βζα ηζξ μδδβίεξ πνήζδξ ημο ελμπθζζιμφ
ΠΔ5 Πιθανοί κίνδςνοι
πμο πνδζζιμπμζείξ.
 Aηνςηδνζαζιυξ, πανάθοζδ απυ
εναφζιαηα απυ αηάθοπημ
Λα ιδκ πνδζζιμπμζείξ ελμπθζζιυ ή μοζίεξ ακ δεκ είζαζ
ιδπάκδια-ενβαθείμ
εκήιενμξ βζα ημοξ ηίκδοκμοξ απυ ηδ πνήζδ ημοξ ηαζ ηα
 Tφθθςζδ, ακαθοθαλία,
ιέηνα πμο πνέπεζ κα εθανιυζεζξ.
εβηαφιαηα απυ θάεμξ πνήζδ
πδιζηχκ μοζζχκ
Λα εηηζιάξ ημκ ηίκδοκμ βζα ηδκ δζηή ζμο αζθάθεζα, ηδκ
 Kαηαπθάηςζδ απυ αανζά
αζθάθεζα ηςκ ζοκαδέθθςκ ζμο ηαεχξ ηαζ ηδκ αζθάθεζα
ακηζηείιεκα
ηνίηςκ πνμζχπςκ πμο πζεακχκ κα επδνεαζημφκ απυ ηδκ
ενβαζία ζμο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1.3

Αζθαθήξ πνήζδ ιεηαθμνζημφ ή ακορςηζημφ ελμπθζζιμφ, ιδπακδιάηςκ, ζοζηεοχκ,
ηζκδηχκ ηθζιάηςκ ή άθθμο ελμπθζζιμφ ενβαζίαξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:
ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ αζθαθμφξ πνήζδξ ακορςηζημφ ηαζ ιεηαθμνζημφ ελμπθζζιμφ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ αζθαθμφξ πνήζδξ ζηνζςιάηςκ, ηθζιάηςκ ηαζ ηζκδηχκ
πθαηθυνιςκ ενβαζίαξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηα πνμαθήιαηα/αθάαεξ ζε ιεηαθμνζηυ, ακορςηζηυ ελμπθζζιυ ζηνζχιαηα,
ηθίιαηεξ ηαζ ηζκδηέξ πθαηθυνιεξ ενβαζίαξ πμο εα ιπμνμφζακ κα πνμηαθέζμοκ ηάπμζμ
αηφπδια.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ανπέξ πνυθδρδξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1

ΙΙ.

Αζθάθεζα ηαζ οβεία ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1.4

Δκένβεζεξ ζε πενζπηχζεζξ αηοπδιάηςκ ηαζ έηηαηηςκ ηαηαζηάζεςκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Πεπιζηαηικά
πνέπεζ:
 Θμπέξ
 Έβηαοια
ΚΑ1 Λα ακαβκςνίγεζξ απθά πεπιζηαηικά ή ζςμπηώμαηα  Διεηυξ
ελςηενζηχκ παεήζεςκ ή ηναοιαηζζιχκ πμο είκαζ  Ζθεηηνμπθδλία
απμηέθεζια αηοπήιαημξ.
 Θαηάβιαηα
 Ξηχζδ απυ φρμξ
ΚΑ2 Λα πνμζθένεζξ βαζικέρ ππώηερ βοήθειερ βζα απθά  Αζημπία ηαζ δοζθεζημονβία
πενζζηαηζηά ή ζοιπηχιαηα.
ελμπθζζιμφ
ΚΑ3 Λα πνμααίκεζξ ζηζξ ακαβηαίεξ εκένβεζεξ βζα εζδμπμίδζδ ΠΔ2 ςμπηώμαηα
ηςκ ανιυδζςκ βζα ηζξ πνχηεξ αμήεεζεξ.
 Αίζεδια ρφπμοξ ή γέζηδξ
ΚΑ4 Λα ακηζθαιαάκεζαζ ηζξ ακαβηαίεξ εκένβεζεξ, ζηζξ μπμίεξ
ΠΔ3 Βαζικέρ ππώηερ
εα πνμαείξ ζε πενζπηχζεζξ έκηακηυν καηαζηάζευν.
βοήθειερ
 Μέπθοια πθδβήξ
ΚΑ5 Λα ακηζθαιαάκεζαζ ηα οπεφεοκα πνυζςπα βζα ηζξ πνχηεξ
 Ξενζπμίδζδ επζθακεζαηήξ
αμήεεζεξ ηαζ ημοξ πνχημοξ αμδεμφξ.
ιζηνήξ πθδβήξ

Γζαημπή αζιμνναβίαξ
ΚΑ6 Λα είζαζ εκήιενμξ βζα ημ ζπέδζμ δνάζδξ ζε πενίπηςζδ

Ξθήνδξ
αηζκδημπμίδζδ
πονηαβζάξ ή άθθςκ έηηαηηςκ πενζζηαηζηχκ.
ΚΑ7 Λα ακηζθαιαάκεζαζ πμο ανίζημκηαζ ηα ημοηζά ιε ηα είδδ ΠΔ4 Έκηακηερ καηαζηάζειρ
 Ξονηαβζά
πνχηςκ αμδεεζχκ.
 Πεζζιυξ
ΚΑ8 Πε πενίπηςζδ αηοπήιαημξ κα εκδιενχκεζξ ημκ οπεφεοκμ  Γοζιεκείξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ
βζα ηδκ πανμπή πνχηςκ αμδεεζχκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1

ΙΙ.

Αζθάθεζα ηαζ οβεία ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1.4

Δκένβεζεξ ζε πενζπηχζεζξ αηοπδιάηςκ ηαζ έηηαηηςκ ηαηαζηάζεςκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηα απθά πενζζηαηζηά ηαζ ζοιπηχιαηα παεήζεςκ ή ηναοιαηζζιχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ πνχηεξ αμήεεζεξ βζα απθά πενζζηαηζηά ή ζοιπηχιαηα.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηνυπμοξ επζημζκςκίαξ ιε ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ ηαζ ζοκεκκυδζδξ ζε
πενζπηχζεζξ αηοπδιάηςκ/ηναοιαηζζιχκ ηαζ ηα ηδθέθςκα έηηαηηδξ ακάβηδξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηα οπεφεοκα πνυζςπα βζα ηζξ πνχηεξ αμήεεζεξ ηαζ ημοξ πνχημοξ αμδεμφξ.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ ηαζ κα εθανιυγεζξ ζε αζηήζεζξ βζα ημ ζπέδζμ δνάζδξ ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ
ή άθθςκ έηηαηηςκ πενζζηαηζηχκ.

ΑΓ6

Λα βκςνίγεζξ ηαζ κα αημθμοεείξ ηζξ μδδβίεξ βζα ηα είδδ πνχηςκ αμδεεζχκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1

ΙΙ.

Αζθάθεζα ηαζ οβεία ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1.5

Ακαβκχνζζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηζκδφκςκ απυ ηδκ ενβαζία πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημ πενζαάθθμκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία ΠΔ1 Δπικίνδςνα ςλικά
εα πνέπεζ:
 Ποβημθθδηζηέξ μοζίεξ (Νονζηή
Φμνιαθδεΰδδ U.F, Φαζκμθζηή
ΚΑ1 Λα ακηζθαιαάκεζαζ ηα επικίνδςνα ςλικά ηαζ
Φμνιαθδεΰδδ, Κεθαιζκμθμνιαθδεΰδδ,
εξοπλιζμό πμο πνδζζιμπμζείξ ζηδκ ενβαζία ζμο,
Θυθθεξ επμλζηχκ νδηζκχκ, Θυθθα μλζημφ
ηα μπμία ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ γδιζά ζημ
πμθοαζκοθίμο, Θυθθεξ επαθήξ)
πενζαάθθμκ.
 Δίδδ απμπενάηςζδξ ηαζ επζηαθοπηζηά
ιέζα (αενκίηζα, ιπμβζέξ)
ΚΑ2 Λα ακαθένεζξ ζημκ άιεζα πνμσζηάιεκυ ζμο ή  Γζαθοηζηά ιέζα (δνμβμκάκεναηεξ,
ζημκ οπεφεοκμ βζα ηα εέιαηα πενζαάθθμκημξ,
Αθημυθεξ, Δζηένεξ)
πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζξ ζημ πχνμ  Πηθδνοκηζηά ιέζα
ενβαζίαξ ηαζ ζοκζζημφκ ηζκδφκμοξ βζα ημ ΠΔ2 Δξοπλιζμόρ
πενζαάθθμκ.
 Γζζημπνίμκα
 Ραζκζμπνίμκα
ΚΑ3 Λα
εκημπίγεζξ
θακεαζιέκεξ
δζαδζηαζίεξ,  Ξθάκδ
εξοπλιζμό, επικίνδςνα ςλικά πμο έπμοκ ζπέζδ  Παμφνα
ιε ηδ δμοθεζά ζμο, ηα μπμία εα ιπμνμφζε κα  Φνέγα
πνμηαθέζμοκ αθάαεξ ζημ πενζαάθθμκ.
 Μεπμκδνζζηήναξ
 Κδπακήιαηα βζα ηνφπδια
ΚΑ4 Λα ακαθένεζξ ζημκ άιεζα πνμσζηάιεκυ ζμο ή
 Tυνκμξ
ζημκ οπεφεοκμ βζα ηα εέιαηα πενζαάθθμκημξ,
 Ποζηήιαηα ακαννυθδζδξ
μπμζεζδήπμηε δζαθμνέξ ιεηαλφ ηδξ κμιμεεζίαξ,
 Κδπακήιαηα θείακζδξ
ηακμκζζιχκ ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ, μδδβζχκ πμο
 Κδπακήιαηα ιαγζηήξ παναβςβήξ
έπεζξ βζα ηδκ ενβαζία ζμο ή ημ πχνμ ενβαζίαξ
 Δνβαθεία πεζνυξ
ζμο.
 Φμνδηά δνάπακα, δζζημπνίμκα, θνέγεξ
η.θ.π.
ΚΑ5 Λα ακηζθαιαάκεζαζ ηνυπμοξ απυεεζδξ ηςκ
ΠΔ3 Πεπιζηαηικά ή ζςμπηώμαηα
οπμθεζιιάηςκ χζηε κα ιδκ ιμθφκεηαζ ημ
 Ξενίενβεξ μζιέξ
πενζαάθθμκ απυ αοηά.
 Δζηίεξ ιυθοκζδξ
ΚΑ6 Λα
ακαβκςνίγεζξ
ααζζηά
πεπιζηαηικά ή  Θαηαζηνμθή πενζθενεζαηήξ αθάζηδζδξ
ζςμπηώμαηα πμο οπμδδθχκμοκ ηδκ έκδεζλδ  Λεηνά γχα
ΠΔ4 Βαζικέρ ππώηερ κινήζειρ
ιυθοκζδξ
 Ξενζμνζζιυξ ηδξ έηηαζδξ ηδξ ιυθοκζδξ
ΚΑ7 Λα ακηζθαιαάκεζαζ ηζξ βαζικέρ ππώηερ κινήζειρ  Δκδιένςζδ ηςκ ανπχκ ζπεηζηά ιε ηδκ
ιυθοκζδ
πμο πνέπεζ κα εηηεθεζημφκ ζε πενίπηςζδ

Απμηαηάζηαζδ ημο πχνμο
ιυθοκζδξ.

26

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1.5

Ακαβκχνζζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηζκδφκςκ απυ ηδκ ενβαζία πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημ
πενζαάθθμκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηα επζηίκδοκα βζα ημ πενζαάθθμκ ζοζηαηζηά πμο πενζέπμοκ μζ μοζίεξ πμο
πνδζζιμπμζμφιε.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ επζηίκδοκςκ οπμθεζιιάηςκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηνυπμοξ ελμοδεηένςζδξ ηςκ επζηίκδοκςκ ζοζηαηζηχκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηνυπμοξ επζημζκςκίαξ ιε ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ ηαζ ζοκεκκυδζδξ ζε
πενζπηχζεζξ δδιζμονβίαξ πνμαθδιάηςκ απυ ηδκ ιδ ζςζηή δζαπείνζζδ ηςκ επζηίκδοκςκ
οπμθεζιιάηςκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1

ΙΙ.

Αζθάθεζα ηαζ οβεία ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1.6

Κείςζδ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ επζπηχζεςκ απυ ηδκ ενβαζία πνμξ ημ πενζαάθθμκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Υώποι επγαζίαρ
πνέπεζ:
 Δζςηενζημί
 Δλςηενζημί
ΚΑ1 Λα πνδζζιμπμζείξ πυνμοξ, ελμπθζζιυ ηαζ οθζηά
απμηεθεζιαηζηά βζα πενζμνζζιυ ηδξ ζπαηάθδξ ζημοξ
ΠΔ2 Υπονική εθαπμογή
δζάθμνμοξ σώποςρ επγαζίαρ.
 Ξνμθδπηζηά
ΚΑ2 Λα εθανιυγεζξ ηζξ ζπεηζηέξ κμιμεεζίεξ αζθάθεζαξ/οβείαξ  Θαηαζηαθηζηά
ηαζ πενζαάθθμκημξ
πενζαάθθμκ
πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ ενβαζία ζμο
ζημοξ δζάθμνμοξ πχνμοξ.

ΚΑ3 Λα εθανιυγεζξ ηαζ κα αημθμοεείξ πζζηά ηζξ μδδβίεξ ηςκ
πνμιδεεοηχκ, ηαηαζηεοαζηχκ βζα ηδκ αζθαθή πνήζδ
ηαζ θφθαλδ ημο ελμπθζζιμφ ηαζ οθζηχκ ηα μπμία ιπμνεί
κα είκαζ επζηίκδοκα πνμξ ημ πενζαάθθμκ.
ΚΑ4 Λα πνμααίκεζξ ζηζξ ακαβηαίεξ εκένβεζεξ βζα εζδμπμίδζδ
ηςκ
ανιυδζςκ
βζα
ακηζιεηχπζζδ
πνμαθδιάηςκ
θαιαάκμκηαξ
οπυρδ
ηδκ
ηαηάθθδθδ
σπονική
εθαπμογή.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ1.6

Κείςζδ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ επζπηχζεςκ απυ ηδκ ενβαζία πνμξ ημ πενζαάθθμκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1 Λα βκςνίγεζξ ηδ ζπεηζηή πενζααθθμκημθμβζηή κμιμεεζία ηαζ ηζξ εζςηενζηέξ δζαδζηαζίεξ
ηακμκζζιχκ.
ΑΓ2 Λα βκςνίγεζξ ηζξ ιεευδμοξ βζα ηδ ιείςζδ ζπαηάθδξ εκένβεζαξ.
ΑΓ3 Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκεηαζ δ δζαπείνζζδ νοπμβυκςκ μοζζχκ.
ΑΓ4 Λα βκςνίγεζξ ηνυπμοξ επζημζκςκίαξ ιε ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ βζα ζοκεκκυδζδ ζε
πενζπηχζεζξ αηοπδιάηςκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ2

ΙΙ.

Δνβαζζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ μνβάκςζδ ενβαζίαξ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Γζαηήνδζδ ηαθχκ ζπέζεςκ ηαζ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ζοκαδέθθςκ, ζεααζιυξ ηδξ μνβακςηζηήξ
δμιήξ ηαζ ηςκ ηακυκςκ ενβαζίαξ ηαζ μνβάκςζδ αημιζηήξ ενβαζίαξ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ2.1

Δνβαζζαηυ πενζαάθθμκ

ΔΠΛ2.2

Ννβάκςζδ ενβαζίαξ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ2

ΙΙ.

Δνβαζζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ μνβάκςζδ ενβαζίαξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ2.1

Δνβαζζαηυ πενζαάθθμκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Οπγανυηική δομή
πνέπεζ:
 θζζηάιεκμξ
 Ποκάδεθθμξ ίζμο επζπέδμο
ΚΑ1 Λα επζδζχηεζξ ηδ ζοκενβαζία, ηδκ αθθδθμηαηακυδζδ  Ξνμσζηάιεκμξ ηδξ ίδζαξ
ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηςκ ηαθχκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ
εζδζηυηδηαξ
ζοκαδέθθςκ.
 Ξνμσζηάιεκμξ άθθδξ εζδζηυηδηαξ
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4

Λα ζέαεζαζ ηαζ κα εθανιυγεζξ ηδκ οπγανυηική δομή ΠΔ2 Κανόνερ επγαζίαρ
ηαζ ημοξ κανόνερ επγαζίαρ.
 Ρήνδζδ ζοιθςκδιέκμο ςνανίμο
 Δθανιμβή εκημθχκ
Λα ακηζθαιαάκεζαζ ηα υνζα εοεφκδξ ζμο.
 Ρήνδζδ ηακυκςκ οβείαξ ηαζ
αζθάθεζαξ ζηδκ ενβαζία
Λα ακαβκςνίγεζξ ημ νυθμ ηαζ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ημο
άιεζα πνμσζηαιέκμο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ2.1

Δνβαζζαηυ πενζαάθθμκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ μνεέξ ιεευδμοξ ζοκενβαζίαξ ηαζ αθθδθμηαηακυδζδξ ιεηαλφ ζοκαδέθθςκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ιεευδμοξ ακάπηολδξ ηαζ δζαηήνδζδξ ηαθχκ ζπέζεςκ ιε ζοκαδέθθμοξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηδκ μνβακςηζηή δμιή ηαζ ημοξ ηακυκεξ ενβαζίαξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ2

ΙΙ.

Δνβαζζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ μνβάκςζδ ενβαζίαξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ2.2

Ννβάκςζδ ενβαζίαξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία ΠΔ1 Οπγανυηική δομή
εα πνέπεζ:
 θζζηάιεκμξ
 Ποκάδεθθμξ ίζμο επζπέδμο
ΚΑ1 Λα εηηεθείξ ηδκ ενβαζία ζμο ζηα πθαίζζα ηςκ  Ξνμσζηάιεκμξ ηδξ ίδζαξ εζδζηυηδηαξ
δοκαημηήηςκ ζμο ηαζ ηςκ θμβζηχκ πνμζδμηζχκ ημο  Ξνμσζηάιεκμξ άθθδξ εζδζηυηδηαξ
ενβμδυηδ ζμο.
ΠΔ2 Κανόνερ επγαζίαρ
ΚΑ2 Λα εθαπζζημπμζείξ ηδ ζπαηάθδ οθζηχκ.
 Ρήνδζδ ζοιθςκδιέκμο ςνανίμο
 Δθανιμβή εκημθχκ
ΚΑ3 Λα πνδζζιμπμζείξ δζαεέζζιεξ ιεευδμοξ ενβαζίαξ ηαζ  Ρήνδζδ ηακυκςκ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ
ιέζα πμο ιεζχκμοκ ημ πνυκμ ενβαζίαξ.
ζηδκ ενβαζία
ΚΑ4 Λα ακηζθαιαάκεζαζ ηδκ οπγανυηική δομή ζηδκ
μπμία εκηάζζεζαζ.
ΚΑ5 Λα ακηζθαιαάκεζαζ
επγαζίαρ.

ημοξ

ααζζημφξ

κανόνερ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ2.2

Ννβάκςζδ ενβαζίαξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ιεευδμοξ ηαηαζηεοαζηζηχκ ενβαζζχκ ηαζ ζεζνά εηηέθεζδξ ενβαζίαξ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ οθζζηάιεκεξ δζαδζηαζίεξ ενβαζίαξ ενβμδυηδ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ πνμζθενυιεκεξ δζεοημθφκζεζξ απυ ημκ ενβμδυηδ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ3

ΙΙ.

Βαζζηή ζοκηήνδζδ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρνυπμζ ζοκηήνδζδξ βζα δζαηήνδζδ ηςκ ενβαθείςκ, ιδπακδιάηςκ ή ημο ελμπθζζιμφ ζε ηαθή
ηαηάζηαζδ θεζημονβίαξ ιε πνμθδπηζηέξ, δζμνεςηζηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ ηαθφηενδ απυδμζδ ηαζ
αζθάθεζα ηαηά ηδκ πνήζδ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ3.1

Ξνμβναιιαηζζιυξ πνμθδπηζηήξ ζοκηήνδζδξ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ

ΔΠΛ3.2

Ιίπακζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ

ΔΠΛ3.3

Γζμνεςηζηή ζοκηήνδζδ ηαζ θήρδ ιέηνςκ

ΔΠΛ3.4

Θαηαβναθή ηαηαπχνδζδ ζοκηδνήζεςκ ηαζ αθααχκ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ3

ΙΙ.

Βαζζηή ζοκηήνδζδ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ3.1

Ξνμβναιιαηζζιυξ πνμθδπηζηήξ ζοκηήνδζδξ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Βαζικά μησανήμαηα
πνέπεζ:
 Γζζημπνίμκα
 Ραζκζμπνίμκα
 Ξθάκδ
ΚΑ1 Λα ηαηαβνάθεζξ ηδ ζοπκυηδηα ηαζ ηδ δζαδζηαζία  Παμφνα
ζοκηήνδζδξ ημο ελμπθζζιμφ ιε αάζδ ηζξ μδδβίεξ ημο  Φνέγα
εηάζημηε ιέζμο παναβςβήξ.
 Μεπμκδνζζηήναξ
 Κδπακήιαηα βζα ηνφπδια
ΚΑ2 Λα πνμιδεεφεζαζ ηαζ κα έπεζξ δζαεέζζια ηα ιέζα ηαζ οθζηά  Tυνκμξ
πμο είκαζ απαναίηδηα βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ  Ποζηήιαηα ακαννυθδζδξ
μησανημάηυν ηαζ ημο εξοπλιζμού.
 Κδπακήιαηα θείακζδξ
 Κδπακήιαηα ιαγζηήξ
ΚΑ3 Λα εημζιάγεζξ έκα πνυβναιια ιε ηζξ διενμιδκίεξ
παναβςβήξ
ζοκηήνδζδξ αθθά ηαζ αζαθίμ ζοκηήνδζδξ βζα ημκ
εξοπλιζμό ηαζ ηα μησανήμαηα.
ΠΔ2 Φοπηηόρ εξοπλιζμόρ
ΚΑ4
ΚΑ5

ΚΑ6
ΚΑ7

ΚΑ8


Λα εημζιάγεζξ θφθθα ζοκηήνδζδξ ηα μπμία εα ανίζημκηαζ

δίπθα ή ιαγί ιε ημκ εξοπλιζμό ηαζ ηα μησανήμαηα.

Δνβαθεία πεζνυξ
Φμνδηά δνάπακα,
δζζημπνίμκα, θνέγεξ η.θ.π

Λα ακαβκςνίγεζξ ηαζ κα ακαθένεζξ ζημκ άιεζα
ΠΔ3 Πιθανοί κίνδςνοι
πνμσζηάιεκυ ζμο ή μπμζμδήπμηε άιεζα ειπθεηυιεκμ
 Αηνςηδνζαζιυξ, ηφθθςζδ,
πνυζςπμ πιθανούρ κινδύνοςρ ηαηά ηδκ ζοκηήνδζδ.
πανάθοζδ απυ εναφζιαηα
απυ αηάθοπημ ιδπάκδιαΝα είζαζ εκήιενμξ βζα ηζξ μδδβίεξ ζοκηήνδζδξ ή
ενβαθείμ
ηαεανζζιμφ ημο ελμπθζζιμφ πμο πνδζζιμπμζείξ.
 Ρφθθςζδ, ακαθοθαλία,
εβηαφιαηα απυ θάεμξ πνήζδ
Λα ιδκ πνδζζιμπμζείξ ελμπθζζιυ ή μοζίεξ ακ δεκ είζαζ
πδιζηχκ μοζζχκ
εκήιενμξ βζα ημοξ ηζκδφκμοξ απυ ηδ πνήζδ ημοξ ηαζ ηα

Θαηαπθάηςζδ απυ αανζά
ιέηνα πμο πνέπεζ κα εθανιυζεζξ.
ακηζηείιεκα
Λα εηηζιάξ ημκ ηίκδοκμ βζα ηδκ δζηή ζμο αζθάθεζα, ηδκ
αζθάθεζα ηςκ ζοκαδέθθςκ ζμο ηαεχξ ηαζ ηδκ αζθάθεζα
ηνίηςκ πνμζχπςκ πμο πζεακχκ κα επδνεαζημφκ απυ ηδκ
ενβαζία ζμο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ3.1

Ξνμβναιιαηζζιυξ πνμθδπηζηήξ ζοκηήνδζδξ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1 Λα βκςνίγεζξ ηδκ Αββθζηή μνμθμβία πμο αθμνά ζηα ιδπακήιαηα ηαζ ημκ ελμπθζζιυ.
ΑΓ2 Λα βκςνίγεζξ ηα ηεπκζηά ηείιεκα πμο αθμνμφκ ζηδ πνήζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ
ημο ελμπθζζιμφ.
ΑΓ3 Λα βκςνίγεζξ ηδκ ηαηάνηζζδ απθχκ πνμβναιιάηςκ ζοκηήνδζδξ.
ΑΓ4 Λα βκςνίγεζξ ηζξ πζεακέξ αθάαεξ πμο ζοιααίκμοκ θυβς αηεθμφξ ζοκηήνδζδξ.
ΑΓ5 Λα βκςνίγεζξ ημοξ ζοκδεέζηενμοξ ηακυκεξ ζοκηήνδζδξ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ.
ΑΓ6 Λα βκςνίγεζξ ηζξ ανπέξ πνυθδρδξ αθααχκ.
ΑΓ7 Λα βκςνίγεζξ ημοξ πζεακμφξ ηίκδοκμοξ αηοπήιαημξ ζημ ενβμζηάζζμ ηαζ ζημ ενβμηάλζμ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ3

ΙΙ.

Βαζζηή ζοκηήνδζδ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ3.2

Ιίπακζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Βαζικά μησανήμαηα
πνέπεζ:
 Γζζημπνίμκα
 Ραζκζμπνίμκα
ΚΑ1 Λα επζθέβεζξ ηα ηαηάθθδθα θζπακηζηά βζα ηδ θίπακζδ ημο  Ξθάκδ
εηάζημηε μησανήμαηορ ή άθθμο εξοπλιζμού.
 Παμφνα
 Φνέγα
ΚΑ2 Λα ακαβκςνίγεζξ ηα ιένδ ηςκ μησανημάηυν ηαζ ημο  Μεπμκδνζζηήναξ
εξοπλιζμού πμο πνεζάγμκηαζ θίπακζδ.
 Κδπακήιαηα βζα ηνφπδια
 Ρυνκμξ
ΚΑ3 Λα εθανιυγεζξ ηα θζπακηζηά αημθμοεχκηαξ ημοξ ηακυκεξ  Ποζηήιαηα ακαννυθδζδξ
αζθαθμφξ πνήζδξ.
 Κδπακήιαηα θείακζδξ
 Κδπακήιαηα ιαγζηήξ
ΚΑ4 Λα πναβιαημπμζείξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαηηζηήξ ζοκηήνδζδξ
παναβςβήξ
ηςκ μησανημάηυν ηαζ ημο εξοπλιζμού.
ΚΑ5

ΠΔ2 Φοπηηόρ εξοπλιζμόρ
Λα εθέβπεζξ ημ ιδπάκδια πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ εηηέθεζδ
 Δνβαθεία πεζνυξ
ηςκ δζαδζηαζζχκ ζοκηήνδζδξ.
 Φμνδηά ηνάπακα
 Φμνδηά δζζημπνίμκα
 Φμνδηέξ θνέγεξ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ3.2

Ιίπακζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ηαηήξ ζοκηήνδζδξ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ
ιδπακδιάηςκ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ αζθάθεζαξ ηαηά ηδ πνήζδ ηςκ οθζηχκ θίπακζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηα ζοιπθδνςιαηζηά ενβαθεία βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ημο
ελμπθζζιμφ.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ ηα ζοζηήιαηα ιεηάδμζδξ ηίκδζδξ ζηα ιδπακήιαηα ηαζ ημκ ελμπθζζιυ.

ΑΓ6

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ανπέξ πνυθδρδξ αθααχκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ3

ΙΙ.

Βαζζηή ζοκηήνδζδ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ3.3

Γζμνεςηζηή ζοκηήνδζδ ηαζ θήρδ ιέηνςκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Βαζικά μησανήμαηα
πνέπεζ:
 Γζζημπνίμκα
 Ραζκζμπνίμκα
ΚΑ1 Λα εθέβπεζξ ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ μησανημάηυν ηαζ ημο  Ξθάκδ
εξοπλιζμού.
 Παμφνα
 Φνέγα
ΚΑ2 Λα επζζηεοάγεζξ απθέξ αθάαεξ ηςκ μησανημάηυν ηαζ  Μεπμκδνζζηήναξ
ημο εξοπλιζμού.
 Κδπακήιαηα βζα ηνφπδια
 Ρυνκμξ
ΚΑ3 Λα δζαηδνείξ ηα μησανήμαηα ηαζ ημκ εξοπλιζμό ζε  Ποζηήιαηα ακαννυθδζδξ
ηαθή θεζημονβζηή ηαηάζηαζδ.
 Κδπακήιαηα θείακζδξ
 Κδπακήιαηα ιαγζηήξ
ΚΑ4 Ακηίθδρδ ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ ενβαθείςκ βζα ηδ
παναβςβήξ
ζοκηήνδζδ ηςκ μησανημάηυκ ηαζ ημο εξοπλιζμού.
ΠΔ2 Φοπηηόρ εξοπλιζμόρ
 Δνβαθεία πεζνυξ
 Φμνδηά ηνάπακα
 Φμνδηά δζζημπνίμκα,
 Φμνδηέξ θνέγεξ

42

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ3.3

Γζμνεςηζηή ζοκηήνδζδ ηαζ θήρδ ιέηνςκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ηοπζηέξ αθάαεξ πμο ζοιααίκμοκ ζηα ιδπακήιαηα ηαζ ημκ ελμπθζζιυ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηδ ζςζηή δζαδζηαζία δζάβκςζδξ αθααχκ ηαζ ακαβηαζυηδηαξ ζοκηήνδζδξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκεηαζ δ αζθαθήξ απεκενβμπμίδζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ πνζκ ηδ
ζοκηήνδζδ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ θεμνέξ πμο ζοιααίκμοκ ζηα ιένδ ημο ελμπθζζιμφ ηαζ ηςκ
ιδπακδιάηςκ.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ανπέξ πνυθδρδξ αθααχκ.

43

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ3

ΙΙ.

Βαζζηή ζοκηήνδζδ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ3.4

Θαηαβναθή ηαηαπχνδζδ ζοκηδνήζεςκ ηαζ αθααχκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Βαζικά μησανήμαηα
πνέπεζ:
 Γζζημπνίμκα
 Ραζκζμπνίμκα
 Ξθάκδ
ΚΑ1 Λα ζοκηάζζεζξ δεθηία ζοκηήνδζδξ βζα ηάεε ιδπακζηυ
 Παμφνα
ιέζμ παναβςβήξ.
 Φνέγα
ΚΑ2 Λα ηναηάξ αζαθία ζοκηήνδζδξ ημο εξοπλιζμού ηαζ ηυν  Μεπμκδνζζηήναξ
μησανημάηυν ζηα μπμία εα ακαβνάθεηαζ υθμ ημ  Κδπακήιαηα βζα ηνφπδια
 Ρυνκμξ
ζζημνζηυ ηςκ αθααχκ ηαζ πανειαάζεςκ ζε αοηά.
 Ποζηήιαηα ακαννυθδζδξ
ΚΑ3 Λα ιενζικάξ βζα ηδκ θεπημιενή ηαηαβναθή ηςκ αθααχκ  Κδπακήιαηα θείακζδξ
ηαζ πανειαάζεςκ ζηα μησανήμαηα ηαζ ημκ εξοπλιζμό.  Κδπακήιαηα ιαγζηήξ
παναβςβήξ
ΚΑ4 Λα αλζμθμβείξ ηα δεδμιέκα πμο οπάνπμοκ ζπεηζηά ιε ηζξ
αθάαεξ ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ κα ΠΔ2 Φοπηηόρ εξοπλιζμόρ
 Δνβαθεία πεζνυξ
πνμηείκεζξ ζπεηζηέξ αθθαβέξ ή βεκζηυηενεξ πανειαάζεζξ.
 Φμνδηά ηνάπακα
 Φμνδηά δζζημπνίμκα
 Φμνδηέξ θνέγεξ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ3.4

Θαηαβναθή ηαηαπχνδζδ ζοκηδνήζεςκ ηαζ αθααχκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζ είκαζ ηα αζαθία ζοκηήνδζδξ αθααχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ πμζα είκαζ δ ααζζηή πνήζδ H/Y ηαζ αάζεςκ δεδμιέκςκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ανπεζμεέηδζδξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ανπέξ πνυθδρδξ αθααχκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ4

ΙΙ.

Ακάβκςζδ ηαζ ηαηακυδζδ απθμφ ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ ζηακυηδηα ακάβκςζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο βζα ζοθθμβή ηςκ
απαναίηδηςκ πθδνμθμνζχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηαζ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ4.1

Ακάβκςζδ, ηαηακυδζδ ηαζ ενιδκεία ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο
Α

ΔΠΛ4.2

Δλαβςβή ηαζ ζοθθμβή ηςκ απαναίηδηςκ πθδνμθμνζχκ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ4

ΙΙ.

Ακάβκςζδ ηαζ ηαηακυδζδ απθμφ ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ4.1

Ακάβκςζδ, ηαηακυδζδ ηαζ ενιδκεία ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 σέδιο επίπλος
πνέπεζ:
 Γναιιζηυ
 Ρεπκζηυ
ΚΑ1 Λα είζαζ ζε εέζδ κα ιεθεηάξ ημ ηαηαζηεοαζηζηυ ζσέδιο  Θαηαζηεοαζηζηυ
επίπλος.
ΠΔ2 Καηαζκεςαζηικό ζσέδιο
ΚΑ2 Λα είζαζ ζε εέζδ κα ακαθφεζξ ημ καηαζκεςαζηικό  Ννεμβναθζηή πνμαμθή
ζσέδιο ζηα επζιένμοξ ζημζπεία, θεπημιένεζεξ.
 Ξθάβζα πνμαμθή
 Ηζμιεηνζηή πνμαμθή
ΚΑ3 Λα ενιδκεφεζξ δζαζηαζζμθμβζηά ημ καηαζκεςαζηικό  Θάημρδ
ζσέδιο.
 Όρεζξ
 Ρμιέξ
ΚΑ4 Λα ηαηαζηεοάγεζξ ζηανζθήιαηα ηςκ ιενχκ ημο επίπθμο  Ιεπημιένεζεξ
εθανιυγμκηαξ
ημοξ
βεκζημφξ
ηακυκεξ
ημο
καηαζκεςαζηικού ζσεδίος.
ΚΑ5

Λα πνμζδζμνίγεζξ ηαζ κα επελδβείξ ιε αηνίαεζα ηζξ
ηαηαζηεοαζηζηέξ θεπημιένεζεξ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ4.1

Ακάβκςζδ, ηαηακυδζδ ηαζ ενιδκεία ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηα πενί ημο βναιιζημφ, ηεπκζημφ, εθεφεενμο, ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηα είδδ ηδξ ηθίιαηαξ ηαζ ηςκ ιμκάδςκ ιέηνδζδξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ πμζα είκαζ δ ααζζηή πνήζδ H/Y ηαζ αάζεςκ δεδμιέκςκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηα ζφιαμθα ηαζ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ4

ΙΙ.

Ακάβκςζδ ηαζ ηαηακυδζδ απθμφ ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ4.2

Δλαβςβή ηαζ ζοθθμβή ηςκ απαναίηδηςκ πθδνμθμνζχκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 σέδιο επίπλος
πνέπεζ:
 Γναιιζηυ
 Ρεπκζηυ
ΚΑ1 Λα ακαβκςνίγεζξ εάκ ηα ααζζηά βζα ηδκ ενβαζία ζμο  Θαηαζηεοαζηζηυ
ζημζπεία είκαζ απμηοπςιέκα ζημ ζσέδιο.
ΠΔ2 Καηαζκεςαζηικό ζσέδιο
ΚΑ2 Λα ακαβκςνίγεζξ ηα ζφιαμθα ηαζ ηζξ ζοκημιμβναθίεξ ημο  Ννεμβναθζηή πνμαμθή
καηαζκεςαζηικού ζσεδίος.
 Ξθάβζα πνμαμθή
 Ηζμιεηνζηή πνμαμθή
ΚΑ3 Λα ακαβκςνίγεζξ ηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ οθζηχκ πμο  Θάημρδ
μνίγμκηαζ ζημ ζσέδιο.
 Όρεζξ
 Ρμιέξ
ΚΑ4 Λα οπμθμβίγεζξ ιε αηνίαεζα ηζξ απαζημφιεκεξ πμζυηδηεξ  Ιεπημιένεζεξ
ηαηαζηεοχκ ηαζ οθζηχκ.
 Θαηάθμβμξ οθζηχκ
 Θαηάθμβμξ ηειαπζζιμφ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ4.2

Δλαβςβή ηαζ ζοθθμβή ηςκ απαναίηδηςκ πθδνμθμνζχκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ βεκζηά ιαεδιαηζηά.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκμκηαζ μζ ιεηνήζεζξ-επζιεηνήζεζξ (ιήηδ, πθάηδ, ειααδά).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ5

ΙΙ.

Κεθέηδ ηαζ ηαηακυδζδ ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ ζηακυηδηα ιεθέηδξ, ενιδκείαξ ηαζ ηαηακυδζδξ ηδξ ηεπκζηήξ βθχζζαξ ημο ανπζηεηημκζημφ
ζπεδίμο βζα ζοθθμβή ηςκ απαναίηδηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ μδδβζχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ
πνμεημζιαζία ηαζ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ5.1

Ακάβκςζδ, ηαηακυδζδ ηαζ ενιδκεία ημο ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο

ΔΠΛ5.2

Δλαβςβή ηαζ ζοθθμβή ηςκ απαναίηδηςκ πθδνμθμνζχκ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ5

ΙΙ.

Κεθέηδ ηαζ ηαηακυδζδ ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ5.1

Ακάβκςζδ, ηαηακυδζδ ηαζ ενιδκεία ημο ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Απσιηεκηονικό ζσέδιο
πνέπεζ:
 Θάημρδ
 Όρεζξ
ΚΑ1 Λα είζαζ ζε εέζδ κα ιεθεηάξ ημ απσιηεκηονικό  Ρμιέξ
ζσέδιο.
 Ιεπημιένεζεξ
ΚΑ2

Λα είζαζ ζε εέζδ κα ακαθφεζξ ημ ανπζηεηημκζηυ ζπέδζμ
ζηζξ επζιένμοξ ηαηαζηεοέξ, θεπημιένεζεξ.

ΚΑ3

Λα ενιδκεφεζξ δζαζηαζζμθμβζηά ημ απσιηεκηονικό
ζσέδιο.

ΚΑ4

Λα ηαηαζηεοάγεζξ ζηανζθήιαηα ηςκ ηαηαζηεοχκ
εθανιυγμκηαξ
ημοξ
βεκζημφξ
ηακυκεξ
ημο
ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο.

ΚΑ5

Λα πνμζδζμνίγεζξ ηαζ κα επελδβείξ ιε αηνίαεζα ηζξ
ηαηαζηεοαζηζηέξ θεπημιένεζεξ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ5.1

Ακάβκςζδ, ηαηακυδζδ ηαζ ενιδκεία ημο ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηα ααζζηά ζημζπεία ημο ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηα είδδ ηδξ ηθίιαηαξ ηαζ ηςκ ιμκάδςκ ιέηνδζδξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ημο Ζ/.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ βζα ηα ζφιαμθα ηαζ ηζξ μδδβίεξ ημο ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ ημο ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ5

ΙΙ.

Κεθέηδ ηαζ ηαηακυδζδ ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ5.2

Δλαβςβή ηαζ ζοθθμβή ηςκ απαναίηδηςκ πθδνμθμνζχκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Απσιηεκηονικό ζσέδιο
πνέπεζ:
 Θάημρδ
 Όρεζξ
ΚΑ1 Λα ακαβκςνίγεζξ εάκ ηα ααζζηά βζα ηδκ ενβαζία ζμο  Ρμιέξ
ζημζπεία είκαζ απμηοπςιέκα ζημ απσιηεκηονικό  Ιεπημιένεζεξ
ζσέδιο.
ΚΑ2

Λα ακαβκςνίγεζξ ηα απσιηεκηονικά ζύμβολα ηαζ ηζξ
ζοκημιμβναθίεξ ημο ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο.

ΚΑ3

Λα ακαβκςνίγεζξ ηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ οθζηχκ πμο
μνίγμκηαζ ζημ ζπέδζμ.

ΚΑ4

Λα οπμθμβίγεζξ ιε αηνίαεζα ηζξ απαζημφιεκεξ πμζυηδηεξ
ηαηαζηεοχκ ηαζ οθζηχκ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ5.2

Δλαβςβή ηαζ ζοθθμβή ηςκ απαναίηδηςκ πθδνμθμνζχκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ βεκζηά ιαεδιαηζηά.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ ημο ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ηαηαζηεοχκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ
ενβαζίαξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ πμο είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ.

ΑΓ6

Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκμκηαζ μζ ιεηνήζεζξ - επζιεηνήζεζξ (ιήηδ, πθάηδ, ειααδά).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ6

ΙΙ.

Ξνμβναιιαηζζιυξ ηαζ μνβάκςζδ ηςκ ιέζςκ ηαζ ημο πχνμο ενβαζίαξ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ μνβάκςζδ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ εειάηςκ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, ιέζα παναβςβήξ,
πχνμξ ηαζ πνυκμξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή πνμσυκηςκ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ6.1

Θαεμνζζιυξ ηαζ μνβάκςζδ ηςκ απαζημφιεκςκ ηεπκμθμβζηχκ δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ
παναβςβή ηςκ πνμσυκηςκ.

ΔΠΛ6.2

Θαεμνζζιυξ ηςκ απαζηήζεςκ ζε παναβςβζηυ ελμπθζζιυ, ιδπακέξ, ενβαθεία,
ακενχπμοξ, εβηαηαζηάζεζξ, ιέζα ηαζ μνβάκςζδ αοηχκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ6

ΙΙ.

Ξνμβναιιαηζζιυξ ηαζ μνβάκςζδ ηςκ ιέζςκ ηαζ ημο πχνμο ενβαζίαξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ6.1

Θαεμνζζιυξ ηαζ μνβάκςζδ ηςκ απαζημφιεκςκ ηεπκμθμβζηχκ δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ παναβςβή
ηςκ πνμσυκηςκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία ΠΔ1 Υώποι παπαγυγήρ
εα πνέπεζ:
 Δνβμζηάζζμ
 Δνβμηάλζμ
ΚΑ1 Λα ακαβκςνίγεζξ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ενβαζίαξ.
 Δνβαζηήνζμ
ΚΑ2

Λα πνμβναιιαηίγεζξ ηζξ ηζκήζεζξ βζα ηδκ μνβάκςζδ
ηδξ ενβαζίαξ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηυζμ ημοξ
σώποςρ παπαγυγήρ υζμ ηαζ ημοξ σώποςρ
εθαπμογήρ.

ΚΑ3

Λα
απμηοπχκεζξ
πνμβναιιαηζζιμφ.

ηα

απμηεθέζιαηα
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ημο

ΠΔ2 Υώποι εθαπμογήρ
 Νζηία
 Δπαββεθιαηζηυξ πχνμξ
 Ύπαζενμξ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ6.1

Θαεμνζζιυξ ηαζ μνβάκςζδ ηςκ απαζημφιεκςκ ηεπκμθμβζηχκ δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ
παναβςβή ηςκ πνμσυκηςκ.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ απαζηήζεζξ αζθάθεζαξ ημο δζαεέζζιμο ελμπθζζιμφ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ααζζηά ζημζπεία μνβάκςζδξ ηαζ πνμβναιιαηζζιμφ παναβςβήξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ααζζηά ζημζπεία απμηφπςζδξ ζπδιάηςκ νμήξ παναβςβήξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ6

ΙΙ.

Ξνμβναιιαηζζιυξ ηαζ μνβάκςζδ ηςκ ιέζςκ ηαζ ημο πχνμο ενβαζίαξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ6.2

Θαεμνζζιυξ ηςκ απαζηήζεςκ ζε παναβςβζηυ ελμπθζζιυ, ιδπακέξ, ενβαθεία,
ακενχπμοξ, εβηαηαζηάζεζξ, ιέζα ηαζ μνβάκςζδ αοηχκ.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Υώπορ παπαγυγήρ
πνέπεζ:
 Δνβμζηάζζμ
 Δνβμηάλζμ
ΚΑ1 Λα
α πνμεημζιάγ
πνμεημζιάγεζξ ημκ απαναίηδημ πχνμ ενβαζίαξ  Δνβαζηήνζμ
θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηυζμ ημ σώπο παπαγυγήρ υζμ
ηαζ ημ σώπο εθαπμογήρ.
ΠΔ2 Υώπορ εθαπμογήρ
 Νζηία
ΚΑ2 Λα επζθέβεζξ ημκ ηαηάθθδθμ ηαζ απαναίηδημ ελμπθζζιυ  Δπαββεθιαηζηυξ πχνμξ
θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηυζμ ημ σώπο παπαγυγήρ υζμ  Ύπαζενμξ
ηαζ ημ σώπο εθαπμογήρ.
ΚΑ3

Λα επζθέβεζξ ημ ηαηάθθδθμ ηαζ απαναίηδημ ακενχπζκμ
δοκαιζηυ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηυζμ ημ
σώπο
παπαγυγήρ υζμ ηαζ ημ σώπο εθαπμογήρ.

ΚΑ4

Λα πνδζζιμπμζείξ ηαηάθθδθα ηα δζαεέζζια ιέζα βζα ηδκ
πναβιαημπμίδζδ ηδξ ενβαζίαξ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηυζμ
ημ σώπο παπαγυγήρ υζμ ηαζ ημ σώπο εθαπμογήρ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ6.2

Θαεμνζζιυξ ηςκ απαζηήζεςκ ζε παναβςβζηυ ελμπθζζιυ, ιδπακέξ, ενβαθεία,
ακενχπμοξ, εβηαηαζηάζεζξ, ιέζα ηαζ μνβάκςζδ αοηχκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ απαζηήζεζξ αζθάθεζαξ ημο δζαεέζζιμο ελμπθζζιμφ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηα ηαηάθθδθα βζα ηδκ ενβαζία οθζηά.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ημκ ηαηάθθδθμ πεζνζζιυ ηςκ οθζηχκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο δζαεέζζιμο ελμπθζζιμφ ηαζ ζςζηή αλζμπμίδζδ ημο.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο δζαεέζζιμο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ μνεμθμβζζηζηή
αλζμπμίδζδ ημο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ7

ΙΙ.

Δπζθμβή, ηειαπζζιυξ ηαζ επελενβαζία αηυθζαξ ηαζ ηεπκδηήξ λοθείαξ ζηδ αάζδ
ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νζ ζηακυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ επζθμβή, ηειαπζζιυ ηαζ επελενβαζία αηυθζαξ ηαζ
ηεπκδηήξ λοθείαξ ιε αάζδ ημ ηαηαζηεοαζηζηυ ζπέδζμ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ7.1

Ακαβκχνζζδ ηςκ ααζζηχκ εζδχκ λοθείαξ

ΔΠΛ7.2

Δπζθμβή ημο ηαηάθθδθμο είδμοξ λοθείαξ βζα ηδκ μνεή αλζμπμίδζή ηδξ

ΔΠΛ7.3

Θαηακυδζδ ηςκ ηεπκζηχκ/ηαηαζηεοαζηζηχκ ζπεδίςκ επίπθςκ ηαζ ζπεδζαζιυξ
αλζμπμίδζδξ ηςκ οθζηχκ ζηδ ηαηαζηεοή ηςκ επίπθςκ

ΔΠΛ7.4

Ρειαπζζιυξ ηαζ επελενβαζία ηδξ αηυθζαξ/ηεπκδηήξ λοθείαξ ιε πνήζδ ηςκ ζπεηζηχκ
ιδπακδιάηςκ ηαζ ενβαθείςκ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ7

ΙΙ.

Δπζθμβή, ηειαπζζιυξ ηαζ επελενβαζία αηυθζαξ ηαζ ηεπκδηήξ λοθείαξ ζηδ αάζδ
ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ7.1

Ακαβκχνζζδ ηςκ ααζζηχκ εζδχκ λοθείαξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 ςμπαγήρ ξςλεία
πνέπεζ:
 Ξνζζηή
 Ζιίπνζζηδ
 Μδναιέκδ
ΚΑ1 Λα ακαβκςνίγεζξ ιαηνμζημπζηά ηα ααζζηά είδδ  Αηιζζιέκδ
ζςμπαγούρ (ιαζίθ) ξςλείαρ.
 Διπμηζζιέκδ
ΚΑ2

Λα ακαβκςνίγεζξ ιαηνμζημπζηά ηα ζύνθεηα πποφόνηα ΠΔ2 ύνθεηα πποφόνηα ξύλος
ξύλος.
 Κμνζμπθάηεξ
 Ηκμπθάηεξ
 Ακηζημθθδηά
 Δπζημθθδηυ λφθμ
 OSB
 πυθμζπα ζφκεεηα πνμσυκηα
λφθμο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ7.1

Ακαβκχνζζδ ηςκ ααζζηχκ εζδχκ λοθείαξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηα ααζζηά ειπμνζηά είδδ λφθμο ηαζ ημο δζαζηαζζμθυβζμο ιε ημ μπμίμ δζαηίεεκηαζ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ επελενβαζίεξ αεθηίςζδξ ηδξ ζοιπαβμφξ λοθείαξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηα ζφκεεηα πνμσυκηα λφθμο, ηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηζξ ηθάζεζξ πμζυηδηαξ ημοξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ7

ΙΙ.

Δπζθμβή, ηειαπζζιυξ ηαζ επελενβαζία αηυθζαξ ηαζ ηεπκδηήξ λοθείαξ ζηδ αάζδ
ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδίμο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ7.2

Δπζθμβή ημο ηαηάθθδθμο είδμοξ λοθείαξ βζα ηδκ μνεή αλζμπμίδζή ηδξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 ςμπαγήρ ξςλεία
πνέπεζ:
 Ξνζζηή
 Ζιίπνζζηδ
ΚΑ1 Λα αλζμπμζείξ ηαηάθθδθα ηζξ ααζζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ  Μδναιέκδ
ζςμπαγούρ ηαζ ζύνθεηηρ ξςλείαρ ζηδκ εηάζημηε  Αηιζζιέκδ
ενβαζία.
 Διπμηζζιέκδ
ΚΑ2

ΚΑ3

Λα ζοβηνίκεζξ ιε επζηοπία ηα δζάθμνα πνμσυκηα ΠΔ2 ύνθεηα πποφόνηα ξύλος
ζςμπαγούρ ή ζύνθεηηρ ξςλείαρ ηαζ κα επζθέβεζξ  Κμνζμπθάηεξ
ημ αέθηζζημ βζα ηδκ εηάζημηε ενβαζία.
 Ηκμπθάηεξ
 Ακηζημθθδηά
Λα ακαβκςνίγεζξ ιαηνμζημπζηά ααζζηά πμζμηζηά  Δπζημθθδηυ λφθμ
παναηηδνζζηζηά ημο ζςμπαγούρ ξύλος ηαζ ηδξ  OSB
ζύνθεηηρ ξςλείαρ.
 πυθμζπα ζφκεεηα πνμσυκηα λφθμο

ΚΑ4

Λα επζθέβεζξ ηζξ ηαηάθθδθεξ δζαζηάζεζξ λφθμο ή
ζφκεεηςκ πνμσυκηςκ λφθμο βζα ηδκ εηάζημηε ενβαζία.

ΚΑ5

Λα επζθέβεζξ ημ ηαηαθθδθυηενμ είδμξ ιε αάζδ ηαζ ηδ
ζπέζδ ηζιήξ/απυδμζδξ βζα ηδκ εηάζημηε ηαηαζηεοή.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ7.2

Δπζθμβή ημο ηαηάθθδθμο είδμοξ λοθείαξ βζα ηδκ μνεή αλζμπμίδζή ηδξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ααζζηέξ ζδζυηδηεξ ημο λφθμο ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ λφθμο πμο επδνεάγμοκ ηδκ
ηαηενβαζία ημοξ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηα πζεακά ζθάθιαηα ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο λφθμο ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ
λφθμο.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ ηαηενβαζίαξ
ηα μπμία επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα ηςκ πνμξ ηαηενβαζία οθζηχκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ βεκζηά ηζξ ηζιέξ δζάεεζδξ ηςκ εζδχκ ζοιπαβμφξ λφθμο ηαζ ζοβημθθδιέκςκ
πνμσυκηςκ λφθμο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ7 Δπζθμβή, ηειαπζζιυξ ηαζ επελενβαζία αηυθζαξ ηαζ ηεπκδηήξ λοθείαξ ζηδ αάζδ ηαηαζηεοαζηζημφ
ζπεδίμο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ7.3

Θαηακυδζδ ηςκ ηεπκζηχκ/ηαηαζηεοαζηζηχκ ζπεδίςκ επίπθςκ ηαζ ζπεδζαζιυξ αλζμπμίδζδξ
ηςκ οθζηχκ ζηδ ηαηαζηεοή ηςκ επίπθςκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 ςμπαγήρ ξςλεία
 Ξνζζηή
Λα ηαηακμείξ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ζπεδίςκ.
 Ζιίπνζζηδ
 Μδναιέκδ
Λα επζθέβεζξ ηζξ ηαηάθθδθεξ πνχηεξ φθεξ (ζςμπαγήρ ξςλεία  Αηιζζιέκδ
ή ζύνθεηα πποφόνηα ξύλος) ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ  Διπμηζζιέκδ
ζπεδίςκ.
ΠΔ2 ύνθεηα πποφόνηα
Λα ζπεδζάγεζξ ηδκ άνζζηδ ημπή ηςκ πνχηςκ οθχκ είηε αοηά ξύλος
είκαζ ζςμπαγήρ ξςλεία ή ζύνθεηα πποφόνηα ξύλος, βζα  Κμνζμπθάηεξ
ηδκ αέθηζζηδ αλζμπμίδζή ημοξ βζα ηδκ εηάζημηε ηαηαζηεοή.
 Ηκμπθάηεξ
 Ακηζημθθδηά
Λα οπμθμβίγεζξ ηδκ πμζμηζηή απυδμζδ παναβςβήξ  Δπζημθθδηυ λφθμ
ηαηαζηεοχκ.
 OSB
 πυθμζπα ζφκεεηα πνμσυκηα
Λα πνμααίκεζξ ζε αεθηζςηζηέξ ηζκήζεζξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ
λφθμο
πμζμηζηήξ απυδμζδξ.

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα πνέπεζ:
ΚΑ1
ΚΑ2

ΚΑ3

ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

Λα αλζμπμζείξ ηαηά ημ δοκαηυ οπμθείιιαηα απυ άθθεξ
ηαηαζηεοέξ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ7.3

Θαηακυδζδ ηςκ ηεπκζηχκ/ηαηαζηεοαζηζηχκ ζπεδίςκ επίπθςκ ηαζ ζπεδζαζιυξ
αλζμπμίδζδξ ηςκ οθζηχκ ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ επίπθςκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ ηοπμπμίδζδξ ηςκ ζπεδίςκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηδ ζφκηαλδ απθχκ βναιιζηχκ ζπεδίςκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ απθέξ ιαεδιαηζηέξ πνάλεζξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ οπμθμβζζιμφ ηαζ αφλδζδξ ηδξ πμζμηζηήξ απυδμζδξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ7 Δπζθμβή, ηειαπζζιυξ ηαζ επελενβαζία αηυθζαξ ηαζ ηεπκδηήξ λοθείαξ ζηδ αάζδ ηαηαζηεοαζηζημφ
ζπεδίμο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ7.4

Ρειαπζζιυξ
ιυξ ηαζ επελενβαζία ηδξ αηυθζαξ
αηυθζαξ/ηεπκδηήξ λοθείαξ ιε πνήζδ ηςκ ζπεηζηχκ
ιδπακδιάηςκ ηαζ ενβαθείςκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Βαζικά μησανήμαηα
πνέπεζ:
 Γζζημπνίμκα
 Ραζκζμπνίμκα
ΚΑ1 Λα πνμεημζιάγεζξ ηαηάθθδθα ηα βαζικά μησανήμαηα-  Ξθάκδ
θοπηηό εξοπλιζμό ηαζ ηα βοηθήμαηα σπήζηρ ημοξ  Παμφνα
βζα ηδκ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ ενβαζίαξ.
 Φνέγα
 Μεπμκδνζζηήναξ
ΚΑ2 Λα πεζνίγεζαζ βαζικά μησανήμαηα ηαζ θοπηηό  Κδπακήιαηα βζα ηνφπδια
εξοπλιζμό ηαηενβαζίαξ.
 Ρυνκμξ
 Ποζηήιαηα ακαννυθδζδξ
ΚΑ3 Λα θαιαάκεζξ ηα ηαηάθθδθα μέηπα πποζηαζίαρ.
 Κδπακήιαηα θείακζδξ
 Κδπακήιαηα ιαγζηήξ παναβςβήξ
ΚΑ4 Λα εθέβπεζξ ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ πνχηςκ
οθχκ ηαηά ηδκ επελενβαζία ημοξ ηαζ κα πνμααίκεζξ ζε ΠΔ2 Φοπηηόρ εξοπλιζμόρ
δζμνεςηζηέξ ηζκήζεζξ ζε πενζπηχζεζξ απυηθζζδξ απυ ημ  Δνβαθεία πεζνυξ
επζεοιδηυ απμηέθεζια.
 Φμνδηά ηνάπακα, δζζημπνίμκα,
θνέγεξ
ΚΑ5 Λα ηαεανίγεζξ επανηχξ ηα ιδπακήιαηα ιεηά ηδ πνήζδ.
ΚΑ6

Λα απμννίπηεζξ αζθαθχξ ηα υπμζα οπμθείιιαηα.

ΠΔ3 Βοηθήμαηα σπήζηρ
 Νδδβμί
 Ξνμθοθαηηήνεξ
ΠΔ4 Μέηπα πποζηαζίαρ
 Πημθέξ ενβαζίαξ
 Ξαπμφηζζα αζθάθεζαξ
 Θνάκμξ
 Γοαθζά αζθάθεζαξ
 Ξνμζηαηεοηζηά αημήξ
 Γάκηζα
 Κάζηεξ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ7.4

Ρειαπζζιυξ ηαζ επελενβαζία ηδξ αηυθζαξ/ηεπκδηήξ λοθείαξ ιε πνήζδ ηςκ ζπεηζηχκ
ιδπακδιάηςκ ηαζ ενβαθείςκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ ανπέξ θεζημονβίαξ ηςκ ιδπακδιάηςκ
ηαηενβαζίαξ ημο λφθμο.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηαηενβαζίαξ ημο λφθμο ιε ιδπακήιαηα.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ αζθαθείαξ ηαηά ηδ πνήζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηα αμδεήιαηα πμο είκαζ δζαεέζζια ηαηά ηδ πνήζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ
ηαηενβαζίαξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ8

ΙΙ.

Δπζηυθθδζδ ηαζ δζαιυνθςζδ πενζεςνίςκ-πήπεςκ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νζ ζηακυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηδξ ενβαζίαξ, πνμεημζιαζία ηςκ ιδπακχκ,
οθζηχκ ηαζ ενβαθείςκ ηαζ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ βζα ηδκ επζηυθθδζδ ηαζ δζαιυνθςζδ ηςκ
πενζεςνίςκ-πήπεςκ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ8.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ

ΔΠΛ8.2

Δπζθμβή ηφπςκ ηαζ ιεευδςκ επζηυθθδζδξ πενζεςνίςκ-πήπεςκ

ΔΠΛ8.3

Ξνμεημζιαζία ηςκ ιδπακχκ, οθζηχκ ηαζ ενβαθείςκ

ΔΠΛ8.4

Γζαιυνθςζδ πενζεςνίςκ-πήπεςκ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ8

ΙΙ.

Δπζηυθθδζδ ηαζ δζαιυνθςζδ πενζεςνίςκ-πήπεςκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ8.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Τλικά
πνέπεζ:
 Ποκδεηζηά ιέζα
 Ξήπεζξ
ΚΑ1 Λα ηαηακμείξ ημκ ηφπμ ενβαζίαξ.
 Ξενζεχνζα
βζα ΠΔ2 Μησανήμαηα-Δπγαλεία
 Ποβημθθδηζηή πενζεςνίςκ
 Πίδενμ
ΚΑ3 Λα γδηάξ απυ ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ ηα ςλικά,  Θενιμπίζημθμ
μησανέρ
ηαζ επγαλεία πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ  Ξνέζα
 Φνέγα (Παμφνα)
ενβαζία.
 Φμνδηή ζαμφνα (Ομφηεν)
ΚΑ4 Λα γδηάξ απυ ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ ζςγκολληηικέρ  Ζθεηηνζηά ενβαθεία πενζμφ
οςζίερ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ενβαζία.
ΠΔ3 ςγκολληηικέρ οςζίερ
KA2 Λα επζημζκςκείξ ιε ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ
δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημκ ηφπμ ενβαζίαξ.


ΚΑ5 Λα ζοκηδνείξ ηαζ κα εημζιάγεζξ ηαηάθθδθα ηζξ μησανέρ,

επγαλεία ηαζ κα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ημοξ βζα ηδκ

ενβαζία.


ΚΑ6 Λα μνβακχκεζξ ημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ κα πνμβναιιαηίγεζξ

ηδ ζεζνά ενβαζίαξ.
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Νονζηή Φμνιαθδεΰδδ U.F
Φαζκμθζηή Φμνιαθδεΰδδ
Κεθαιζκμθμνιαθδεΰδδ
Θυθθεξ επμλζηχκ νδηζκχκ
Θυθθα μλζημφ πμθοαζκοθίμο
Θυθθεξ επαθήξ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ8.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ απθμφξ οπμθμβζζιμφξ βζα παναββεθία οθζηχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημκ ηνυπμ παναββεθίαξ οθζηχκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ πνήζεζξ οθζηχκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ιδπακχκ/ενβαθείςκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ8

ΙΙ.

Δπζηυθθδζδ ηαζ δζαιυνθςζδ πενζεςνίςκ-πήπεςκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ8.2

Δπζθμβή ηφπςκ ηαζ ιεευδςκ επζηυθθδζδξ πενζεςνίςκ-πήπεςκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Τλικά
πνέπεζ:
 Ποκδεηζηά ιέζα
 Ξήπεζξ
ΚΑ1 Λα ακαβκςνίγεζξ ημοξ ηφπμοξ ηςκ πενζεςνίςκ-πήπεςκ.  Ξενζεχνζα
KA2
ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5

ΚΑ6

ΠΔ2 Μησανήμαηα-Δπγαλεία
Λα επζθέβεζξ ημκ ηαηάθθδθμ ηφπμ ηαζ ηδ ιέεμδμ
 Ποβημθθδηζηή πενζεςνίςκ
εθανιμβήξ πενζεςνίμο-πήπδ βζα ηδκ εηάζημηε ενβαζία.
 Πίδενμ
Λα επζθέβεζξ ηα ςλικά ηαζ μησανέρ-επγαλεία πμο  Θενιμπίζημθμ
 Ξνέζα
απαζημφκηαζ βζα ηδκ ενβαζία.
 Φνέγα (Παμφνα)
Λα επζθέβεζξ ζςγκολληηικέρ οςζίερ πμο απαζημφκηαζ  Φμνδηή ζαμφνα (Ομφηεν)
 Ζθεηηνζηά ενβαθεία πενζμφ
βζα ηδκ ενβαζία.
ΠΔ3 ςγκολληηικέρ οςζίερ
Λα ζοκηδνείξ ηαζ κα εημζιάγεζξ ηαηάθθδθα ηζξ  Νονζηή Φμνιαθδεΰδδ U.F
μησανέρ-επγαλεία ηαζ κα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ημοξ  Φαζκμθζηή Φμνιαθδεΰδδ
βζα ηδκ ενβαζία.
 Κεθαιζκμθμνιαθδεΰδδ
 Θυθθεξ επμλζηχκ νδηζκχκ
Λα μνβακχκεζξ ημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ κα
 Θυθθα μλζημφ πμθοαζκοθίμο
πνμβναιιαηίγεζξ ηδ ζεζνά ενβαζίαξ.
 Θυθθεξ επαθήξ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ8.2

Δπζθμβή ηφπςκ ηαζ ιεευδςκ επζηυθθδζδξ πενζεςνίςκ-πήπεςκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηφπμοξ πενζεςνίςκ-πήπεςκ, ηζξ ζδζυηδηεξ ημοξ ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημοξ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημκ ηνυπμ παναββεθίαξ οθζηχκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ημκ ελμπθζζιυ πμο είκαζ απαναίηδημξ βζα ηδκ εθανιμβή πενζεςνίςκ-πήπεςκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ8

ΙΙ.

Δπζηυθθδζδ ηαζ δζαιυνθςζδ πενζεςνίςκ-πήπεςκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ8.3

Ξνμεημζιαζία ηςκ ιδπακχκ, οθζηχκ ηαζ ενβαθείςκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Τλικά
πνέπεζ:
 Ποκδεηζηά ιέζα
 Ξήπεζξ
ΚΑ1 Λα πνμααίκεζξ ζε νφειζζδ ηςκ μησανημάηυν-  Ξενζεχνζα
επγαλείυν ακάθμβα ιε ηα πθάημξ ηαζ ημ πάπμξ ηςκ
ΠΔ2 Μησανήμαηα-Δπγαλεία
πήπεςκ–πενζεςνίςκ πμο εα επζημθθδεμφκ
 Ποβημθθδηζηή πενζεςνίςκ
 Πίδενμ
ΚΑ2 Λα επζθέβεζξ ηα ηαηάθθδθα ςλικά πμο εα πνεζαζηείξ ηαηά
 Θενιμπίζημθμ
ηδκ υθδ δζαδζηαζία.
 Ξνέζα
Κ
ΚΑ3
Λα επζθέβεζξ ζςγκολληηικέρ οςζίερ πμο εα  Φνέγα (Παμφνα)
πνεζαζηείξ ηαηά ηδκ υθδ δζαδζηαζία.
 Φμνδηή ζαμφνα (Ομφηεν)
 Ζθεηηνζηά ενβαθεία πενζμφ
KA4 Λα πναβιαημπμζείξ έθεβπμ ηαζ κα εέηεζξ ζε θεζημονβία ημ
ΠΔ3 ςγκολληηικέρ οςζίερ
ζφζηδια εένιακζδξ
εένιακζδξ–
–ηήλδξ
–
ηήλδξ ηδξ ζοβημθθδηζηήξ μοζίαξ.
 Νονζηή Φμνιαθδεΰδδ U.F
ΚΑ5 Λα ημπμεεηείξ ηαηά ημκ μνευ ηνυπμ ημοξ πήπεζξ ή ηα  Φαζκμθζηή Φμνιαθδεΰδδ
 Κεθαιζκμθμνιαθδεΰδδ
πενζεχνζα ζηδκ ηαηάθθδθδ οπμδμπή.
 Θυθθεξ επμλζηχκ νδηζκχκ
ΚΑ6 Λα επζθέβεζξ ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοβημθθδηζηέξ μοζίεξ βζα ηδκ  Θυθθα μλζημφ πμθοαζκοθίμο
 Θυθθεξ επαθήξ
εηάζημηε ενβαζία.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ8.3

Ξνμεημζιαζία ηςκ ιδπακχκ, οθζηχκ ηαζ ενβαθείςκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ιδπακδιάηςκ ζοβηυθθδζδξ πενζεςνίςκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηα είδδ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ζοβημθθδηζηχκ μοζζχκ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ εθανιμβή πενζεςνίςκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηα ζοκδεέζηενα πνμαθήιαηα πμο ζοκακηχκηαζ ηαηά ηδκ εθανιμβή
πενζεςνίςκ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζήξ ημοξ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ8

ΙΙ.

Δπζηυθθδζδ ηαζ δζαιυνθςζδ πενζεςνίςκ-πήπεςκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ8.4

Γζαιυνθςζδ πενζεςνίςκ-πήπεςκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Μησανήμαηα-Δπγαλεία
πνέπεζ:
 Ποβημθθδηζηή πενζεςνίςκ
 Πίδενμ
ΚΑ1 Λα πνμεημζιάγεζξ ηαηάθθδθα ηα πενζεχνζα-πήπεζξ πνζκ  Θενιμπίζημθμ
ηδ δζαιυνθςζή ημοξ.
 Ξνέζα
 Φνέγα (Παμφνα)
KA2 Λα νοειίγεζξ ηαηάθθδθα ηα μησανήμαηα-επγαλεία πμο  Φμνδηή ζαμφνα (Ομφηεν)
πνεζάγμκηαζ βζα ηδκ δζαιυνθςζδ πενζεςνίςκ-πήπεςκ.
 Ζθεηηνζηά ενβαθεία πενζμφ
ΚΑ3

Λα πεζνίγεζαζ ιε αζθάθεζα ηα μησανήμαηα-επγαλεία
βζα ηδκ δζαιυνθςζδ πενζεςνίςκ-πήπεςκ.

ΚΑ4

Λα ακαβκςνίγεζξ ηδκ
πενζεςνίςκ-πήπεςκ.

ΚΑ5

Λα δζμνεχκεζξ ηα υπμζα ζθάθιαηα πνμηφπημοκ ηαηά ηδ
δζαιυνθςζδ ηςκ πενζεςνίςκ-πήπεςκ.

πμζυηδηα

δζαιυνθςζδξ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ8.4

Γζαιυνθςζδ πενζεςνίςκ-πήπεςκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ πενζεςνίςκ-πήπεςκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηα ιδπακήιαηα ηαζ ενβαθεία βζα ηδκ δζαιυνθςζδ ηςκ πενζεςνίςκ-πήπεςκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ δζαιμνθςιέκςκ πενζεςνίςκ-πήπεςκ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ9 Δημζιαζία ιενχκ βζα ζοκανιμθυβδζδ (Θαηαζηεοή ζοκδέζεςκ: ηνφπδια, λειμνζάνζζια ηθπ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νζ ζηακυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εημζιαζία ηςκ δζαθυνςκ ιενχκ ηςκ επίπθςκ βζα
ζοκανιμθυβδζδ ιε ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ δζάθμνςκ ηφπςκ ζοκδέζεςκ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ9.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ.

ΔΠΛ9.2

Ξνμεημζιαζία ιδπακχκ, οθζηχκ ηαζ ενβαθείςκ.

ΔΠΛ9.3

Δπζθμβή ηςκ ηνυπςκ ηαζ ηεπκζηχκ ζφκδεζδξ.

ΔΠΛ9.4

Δθανιμβή ηαζ εηηέθεζδ ηςκ ηνυπςκ ηαζ ηεπκζηχκ ζφκδεζδξ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ9 Δημζιαζία ιενχκ βζα ζοκανιμθυβδζδ (Θαηαζηεοή ζοκδέζεςκ: ηνφπδια, λειμνζάνζζια ηθπ)

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ9.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 ςνδεηικά ςλικά
πνέπεζ:
 Φονάιζα
 Σεθζδμκμμονέξ
ΚΑ1 Λα ηαηακμείξ ημκ ηφπμ ενβαζίαξ.
 Θααίθζεξ
 Άθθα ιέζα
ΚΑ2 Λα ακαβκςνίγεζξ ηαζ κα βκςνίγεζξ ημοξ ααζζημφξ
ηφπμοξ ζςνδέζευν.
ΠΔ2 ςνδέζειρ
 Ποκδέζεζξ ιήημοξ
KA3 Λα επζημζκςκείξ ιε ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ βζα  Ποκδέζεζξ πθάημοξ
δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημκ ηφπμ ενβαζίαξ.
 Ποκδέζεζξ βςκζχκ
 Ποκδέζεζξ ναθζχκ
ΚΑ4 Λα γδηάξ απυ ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ ηα ζςνδεηικά  Ποκδέζεζξ ηνεζχκ
ςλικά ηαζ επγαλεία πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ  Ποκδέζεζξ δζαζηαονχζεςκ
ενβαζία.
 Ποκδέζεζξ ηζαςηίςκ
ΚΑ5 Λα ζοκηδνείξ ηαζ κα εημζιάγεζξ ηαηάθθδθα ηα
ΠΔ3 Δπγαλεία
επγαλεία ηαζ κα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ημοξ βζα ηδκ
 Όνβακα ιέηνδζδξ
ενβαζία.
 Κδπακήιαηα ηαηενβαζίαξ
ΚΑ6 Λα μνβακχκεζξ ημ πχνμ ενβαζίαξ
πνμβναιιαηίγεζξ ηδ ζεζνά ενβαζίαξ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ9.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ απθμφξ οπμθμβζζιμφξ βζα παναββεθία οθζηχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημκ ηνυπμ παναββεθίαξ οθζηχκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ πνήζεζξ οθζηχκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ιδπακχκ/ενβαθείςκ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ9 Δημζιαζία ιενχκ βζα ζοκανιμθυβδζδ (Θαηαζηεοή ζοκδέζεςκ: ηνφπδια, λειμνζάνζζια ηθπ)

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ9.2

Ξνμεημζιαζία ιδπακχκ, οθζηχκ ηαζ ενβαθείςκ.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Μησανήμαηα-επγαλεία
πνέπεζ:
 Δπζηναπέγζμ ηνάπακμ

ΚΑ1 Λα επζθέβεζξ ηα ηαηάθθδθα μησανήμαηα- επγαλεία ζε

ηάεε πενίπηςζδ.

ΚΑ2 Λα επζθέβεζξ ηζξ ηαηάθθδθεξ ανίδεξ βζα ημ εηάζημηε

ηνφπδια.

KA3 Λα ζδιαδεφεζξ ζηα ζδιεία υπμο εα δζακμζπεμφκ μζ μπέξ ή
εα βίκεζ άθθδ ηαηενβαζία.
ΚΑ4 Λα πνδζζιμπμζείξ ηα ιέζα ζοβηνάηδζδξ ηςκ οθζηχκ βζα
ηαηενβαζία.
ΚΑ5 Λα ηάκεζξ ηζξ ηαηάθθδθεξ νοειίζεζξ ημο ηνάπακμο
ακάθμβα ιε ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ μπήξ.
ΚΑ6 Λα θαιαάκεζξ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα αζθαθείαξ.
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Ρνάπακμ ζηήθδξ
Ννζγυκηζμ ηνάπακμ
Αθοζμηνάπακμ
Μειμνζανίζηνα
Ζθεηηνζηά ενβαθεία πενζμφ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ9.2

Ξνμεημζιαζία ιδπακχκ, οθζηχκ ηαζ ενβαθείςκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηφπμοξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ηναπάκςκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηφπμοξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ηνοπακζχκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηα ιέηνα αζθαθείαξ ηαηά ημ ηνφπδια ηαζ λειμνζάνζζια.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηα αμδεδηζηά ιέζα βζα ημ ηνφπδια ηαζ λειμνζάνζζια.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ9 Δημζιαζία ιενχκ βζα ζοκανιμθυβδζδ (Θαηαζηεοή ζοκδέζεςκ: ηνφπδια, λειμνζάνζζια ηθπ)

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ9.3

Δπζθμβή ηςκ ηνυπςκ ηαζ ηεπκζηχκ ζφκδεζδξ

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 ςνδεηικά ςλικά
πνέπεζ:
 Φονάιζα
 Σεθζδμκμμονέξ
 Θααίθζεξ
 Άθθα ιέζα
ΚΑ1 Λα ακαβκςνίγεζξ ημοξ ηφπμοξ ζςνδέζευν.
KA2 Λα απμθαζίγεζξ ημκ ηαηάθθδθμ ηφπμ ζφκδεζδξ ακάθμβα ΠΔ2 ςνδέζειρ
 Ποκδέζεζξ ιήημοξ
ιε ηα οθζηά ηαζ ημ ζηυπμ ηδξ εηάζημηε ενβαζίαξ.
 Ποκδέζεζξ πθάημοξ

Ποκδέζεζξ βςκζχκ
ΚΑ3 Λα επζθέβεζξ ηα ζςνδεηικά ςλικά ηαζ επγαλεία πμο
 Ποκδέζεζξ ναθζχκ
απαζημφκηαζ βζα ηδκ ενβαζία.
 Ποκδέζεζξ ηνεζχκ
ΚΑ4 Λα μνβακχκεζξ ημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ κα πνμβναιιαηίγεζξ  Ποκδέζεζξ δζαζηαονχζεςκ
 Ποκδέζεζξ ηζαςηίςκ
ηδ ζεζνά ενβαζίαξ.
ΠΔ3 Δπγαλεία
 Όνβακα ιέηνδζδξ
 Κδπακήιαηα ηαηενβαζίαξ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ9.3

Δπζθμβή ηςκ ηνυπςκ ηαζ ηεπκζηχκ ζφκδεζδξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηφπμοξ ζοκδέζεςκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ ζοκδέζεςκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ ζημοξ δζάθμνμοξ ηφπμοξ
ζοκδέζεςκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηα ενβαθεία πμο είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ζοκδέζεςκ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ9

ΙΙ.

Δημζιαζία ιενχκ βζα ζοκανιμθυβδζδ (Θαηαζηεοή ζοκδέζεςκ: ηνφπδια, λειμνζάνζζια ηθπ)

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ9.4

Δθανιμβή ηαζ εηηέθεζδ ηςκ ηνυπςκ ηαζ ηεπκζηχκ ζφκδεζδξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 ςνδεηικά ςλικά
πνέπεζ:
 Φονάιζα
 Σεθζδμκμμονέξ
ΚΑ1 Λα μνβακχκεζξ ημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ κα πνμβναιιαηίγεζξ  Θααίθζεξ
ηδ ζεζνά ενβαζίαξ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα ζςνδεηικά  Άθθα ιέζα
ςλικά, ελμπθζζιυ ηαζ ηφπμ ζφκδεζδξ πμο εα
πναβιαημπμζήζεζξ.
ΠΔ2 ςνδέζειρ
 Ποκδέζεζξ ιήημοξ
KA2 Λα ζοκηδνείξ ηαζ κα εημζιάγεζξ ηαηάθθδθα ημκ εξοπλιζμό  Ποκδέζεζξ πθάημοξ
ηαζ κα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ημοξ βζα ηδκ ενβαζία.
 Ποκδέζεζξ βςκζχκ
 Ποκδέζεζξ ναθζχκ
ΚΑ3 Λα νοειίγεζξ ηαηάθθδθα ημκ εξοπλιζμό ηαζ ηα ενβαθεία  Ποκδέζεζξ ηνεζχκ
πμο πνεζάγμκηαζ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ζοκδέζεςκ.  Ποκδέζεζξ δζαζηαονχζεςκ
 Ποκδέζεζξ ηζαςηίςκ
ΚΑ4 Λα πεζνίγεζαζ ιε αζθάθεζα ηα ιδπακήιαηα ηαζ ημκ
ελμπθζζιυ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ζςνδέζευν.
ΠΔ3 Δξοπλιζμόρ
 Κδπακήιαηα ηαηενβαζίαξ
ΚΑ5 Λα ακαβκςνίγεζξ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ζςνδέζευν.
 Δνβαθεία ηαηενβαζίαξ
ΚΑ6 Λα δζμνεχκεζξ ηα υπμζα ζθάθιαηα πνμηφπημοκ ηαηά ηδκ  Όνβακα ιέηνδζδξ
πναβιαημπμίδζδ ηςκ ζςνδέζευν.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ9.4

Δθανιμβή ηαζ εηηέθεζδ ηςκ ηνυπςκ ηαζ ηεπκζηχκ ζφκδεζδξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ απθμφξ οπμθμβζζιμφξ ηαζ ιεηνήζεζξ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηδκ αζθαθή πνήζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ θμζπμφ απαναίηδημο ελμπθζζιμφ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ενβαθείςκ, ιδπακδιάηςκ ηαζ μνβάκςκ ιέηνδζδξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ10

ΙΙ.

Ξνμεημζιαζία επζθακεζχκ βζα απμπενάηςζδ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νζ ζηακυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ηεθζηχκ
ενβαζζχκ θείακζδξ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ επζθακεζχκ βζα απμπενάηςζδ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ10.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ

ΔΠΛ10.2

Δημζιαζία ηςκ επζθακεζχκ βζα ηδκ απμπενάηςζδ
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ10

ΙΙ.

Ξνμεημζιαζία επζθακεζχκ βζα απμπενάηςζδ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ10.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Τλικά
πνέπεζ:
 Ξθδνςηζηά οθζηά
 Κέζα θείακζδξ
ΚΑ1
KA2
ΚΑ3

Λα ηαηακμείξ ημκ ηφπμ ενβαζίαξ.

ΠΔ2 Μησανήμαηα-επγαλεία
 Ππάημοθεξ
Λα επζημζκςκείξ ιε ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ βζα  Ρνμπμί
δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημκ ηφπμ ενβαζίαξ.
 Ιεζακηζηέξ ιδπακέξ
 Γοαθμπανηζένεξ
Λα γδηάξ απυ ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ ηα ςλικά ηαζ
επγαλεία πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ενβαζία.

ΚΑ4

Λα ζοκηδνείξ ηαζ κα εημζιάγεζξ ηαηάθθδθα ηα
μησανήμαηα-επγαλεία ηαζ κα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ημοξ
βζα ηδκ ενβαζία.

ΚΑ5

Λα μνβακχκεζξ ημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ κα πνμβναιιαηίγεζξ
ηδ ζεζνά ενβαζίαξ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ10.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ απθμφξ οπμθμβζζιμφξ βζα παναββεθία οθζηχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημκ ηνυπμ παναββεθίαξ οθζηχκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ πνήζεζξ οθζηχκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ιδπακχκ/ενβαθείςκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ10

ΙΙ.

Ξνμεημζιαζία επζθακεζχκ βζα απμπενάηςζδ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ10.2

Δημζιαζία ηςκ επζθακεζχκ βζα ηδκ απμπενάηςζδ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Τλικά
πνέπεζ:
 Ξθδνςηζηά οθζηά
 Κέζα θείακζδξ
ΚΑ1 Λα εθέβπεζξ ηαζ κα εκημπίγεζξ ηα ζθάθιαηα πμο
ΠΔ2 Μησανήμαηα-επγαλεία
οπάνπμοκ ζηδκ ηαηαζηεοή πνζκ ηδκ απμπενάηςζδ.
 Ππάημοθεξ
KA2 Λα επζθέβεζξ ηαζ κα εθανιυγεζξ ηα ηαηάθθδθα πθδνςηζηά  Ρνμπμί
ςλικά βζα ηδκ επζδζυνεςζδ ηοπυκ ζθαθιάηςκ πνζκ ηδκ  Ιεζακηζηέξ ιδπακέξ
απμπενάηςζδ
πνδζζιμπμζχκηαξ
ηα
ηαηάθθδθα  Γοαθυπανηα
 Ζθεηηνζηυ ζφζηδια
μησανήμαηα-επγαλεία.
ακαννυθδζδξ
ΚΑ3 Λα θεζαίκεζξ ηζξ επζθάκεζεξ ιε ηδ πνήζδ μησανημάηυν- ΠΔ3 Μέηπα πποζηαζίαρ
επγαλείυν.
 Πημθέξ ενβαζίαξ
 Ξαπμφηζζα αζθάθεζαξ
ΚΑ4 Λα θαιαάκεζξ ηα ηαηάθθδθα μέηπα πποζηαζίαρ.
 Θνάκμξ
 Γοαθζά αζθάθεζαξ
ΚΑ5 Λα εθέβπεζξ ηδκ ηαεανυηδηα ηαζ επζπεδυηδηα ηδξ
 Ξνμζηαηεοηζηά αημήξ
ηαηαζηεοήξ.
 Γάκηζα
 Κάζηεξ
ΚΑ6 Λα εθέβπεζξ ηδκ πμζυηδηα ηςκ έημζιςκ επζθακεζχκ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ10.2

Δημζιαζία ηςκ επζθακεζχκ βζα ηδκ απμπενάηςζδ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηδκ μνμθμβία ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ επίπθςκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηα ηοπζηά ζθάθιαηα πμο ζοκακηχκηαζ πνζκ ηδκ απμπενάηςζδ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηδκ ιεεμδμθμβία ακηζιεηχπζζδξ ζθαθιάηςκ ηαηά ηαζ ιεηά ηδ δζαδζηαζία
παναβςβήξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηφπμοξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ πθδνςηζηχκ οθζηχκ ηαζ ηςκ ιέζςκ
θείακζδξ.
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100

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ11

ΙΙ.

Ποκανιμθυβδζδ επίπθςκ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νζ ζηακυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ζοκανιμθυβδζδ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ηςκ επίπθςκ
βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ11.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ

ΔΠΛ11.2

Ποκανιμθυβδζδ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ηαζ έθεβπμξ ηδξ μνεήξ εθανιμβήξ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ11

ΙΙ.

Ποκανιμθυβδζδ επίπθςκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ11.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Δπγαλεία
πνέπεζ:
 Δνβαθεία πεζνυξ
 Δλμπθζζιυξ πεζνυξ
ΚΑ1
KA2
ΚΑ3

Λα ηαηακμείξ ημκ ηφπμ ενβαζίαξ.

ΠΔ2 ςγκολληηικέρ οςζίερ
 Νονζηή Φμνιαθδεΰδδ U.F
Λα επζημζκςκείξ ιε ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ βζα  Φαζκμθζηή Φμνιαθδεΰδδ
δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημκ ηφπμ ενβαζίαξ.
 Κεθαιζκμθμνιαθδεΰδδ
 Θυθθεξ επμλζηχκ νδηζκχκ
Λα γδηάξ απυ ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ ηα οθζηά ηαζ  Θυθθα μλζημφ πμθοαζκοθίμο
επγαλεία πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ενβαζία.
 Θυθθεξ επαθήξ

ΚΑ4

Λα γδηάξ απυ ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ ηζξ
ζςγκολληηικέρ οςζίερ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ
ενβαζία.

ΚΑ5

Λα ζοκηδνείξ ηαζ κα εημζιάγεζξ ηαηάθθδθα ηα επγαλεία
ηαζ κα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ημοξ βζα ηδκ ενβαζία.

ΚΑ6

Λα μνβακχκεζξ ημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ κα πνμβναιιαηίγεζξ
ηδ ζεζνά ενβαζίαξ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ11.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ απθμφξ οπμθμβζζιμφξ βζα παναββεθία οθζηχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημκ ηνυπμ παναββεθίαξ οθζηχκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ πνήζεζξ οθζηχκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ιδπακχκ, ενβαθείςκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ11

ΙΙ.

Ποκανιμθυβδζδ επίπθςκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ11.2

Ποκανιμθυβδζδ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ηαζ έθεβπμξ ηδξ μνεήξ εθανιμβήξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα
πνέπεζ:

ΠΔ1 Δπγαλεία
 Δνβαθεία πεζνυξ
 Δλμπθζζιυξ πεζνυξ

ΚΑ1
ΚΑ2
ΚΑ3

Λα επζαεααζχκεζξ υηζ μ πχνμξ ενβαζίαξ είκαζ ηαηάθθδθα ΠΔ2 ςγκολληηικέρ οςζίερ
πνμεημζιαζιέκμξ.
 Νονζηή Φμνιαθδεΰδδ U.F
 Φαζκμθζηή Φμνιαθδεΰδδ
Λα επζθέβεζξ ηα ηαηάθθδθα επγαλεία ηαζ οθζηά πμο εα  Κεθαιζκμθμνιαθδεΰδδ
πνεζαζηείξ ζε ηάεε πενίπηςζδ.
 Θυθθεξ επμλζηχκ νδηζκχκ
 Θυθθα μλζημφ πμθοαζκοθίμο
Λα γδηάξ απυ ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ ηζξ  Θυθθεξ επαθήξ
ζςγκολληηικέρ οςζίερ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ
ενβαζία.

KA4

Λα εημζιάγεζξ ηαηάθθδθα ηαθμφπζα, υπμο αοηυ είκαζ
ακαβηαίo.

ΚΑ5

Λα νοειίγεζξ ηα επζιένμοξ ηειάπζα
πνμζανιυγεζξ ηαηά ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ.

ΚΑ6

Λα επζαεααζχκεζξ υηζ μζ δζαζηάζεζξ είκαζ ζφιθςκεξ ιε ηζξ
πνμδζαβναθέξ ηδξ ενβαζίαξ.

ΚΑ7

Λα ακηζιεηςπίγεζξ ηα πνμαθήιαηα πμο ακαηφπημοκ ηαηά
ηδ ζοκανιμθυβδζδ.

ηαζ

104

κα

ηα

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ11.2

Ποκανιμθυβδζδ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ηαζ έθεβπμξ ηδξ μνεήξ εθανιμβήξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ακάβκςζδ ζπεδίςκ ηαζ πνμδζαβναθχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ πμζεξ ιεηνήζεζξ είκαζ απαναίηδηεξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ημκ ηεθζηυ έθεβπμ ηδξ
ζοκανιμθυβδζδξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηφπμοξ ζοκδεζιμθμβίαξ πμο είκαζ δζαεέζζιεξ βζα ηδκ ζοκανιμθυβδζδ.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ ηα πνμαθήιαηα πμο ακαηφπημοκ ηαηά ηδ ζοκανιμθυβδζδ.
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106

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ12

ΙΙ.

Δθανιμβή ααζζηχκ ελανηδιάηςκ βεκζηήξ επζπθμπμζίαξ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νζ ζηακυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εθανιμβή ηαζ ημπμεέηδζδ ηςκ δζαθυνςκ ελανηδιάηςκ
θεζημονβίαξ ηςκ επίπθςκ

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ12.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ

ΔΠΛ12.2

Έθεβπμξ ηαζ εημζιαζία ηςκ ελανηδιάηςκ

ΔΠΛ12.3

Δθανιμβή ηαζ ημπμεέηδζδ ηςκ ελανηδιάηςκ ζφιθςκα ιε ηζξ ακάθμβεξ
πνμδζαβναθέξ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ12

ΙΙ.

Δθανιμβή ααζζηχκ ελανηδιάηςκ βεκζηήξ επζπθμπμζίαξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ12.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Τλικά
πνέπεζ:
 Κεκηεζέδεξ
 Θαθμφπζα
 Σενμφθζα
ΚΑ1 Λα ηαηακμείξ ημκ ηφπμ ενβαζίαξ.
 Θθεζδανζέξ
Θ
 Ρνμπμί
KA2 Λα επζημζκςκείξ ιε ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ βζα  Κδπακζζιμί
δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημκ ηφπμ ενβαζίαξ.
 Γοαθί
 Γζάθμνα άθθα ελανηήιαηα
ΚΑ3 Λα γδηάξ απυ ημκ άιεζα πνμσζηάιεκμ ηα ςλικά ηαζ
επγαλεία πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ενβαζία.
ΠΔ2 Δπγαλεία
ΚΑ4
ΚΑ5


Λα ζοκηδνείξ ηαζ κα εημζιάγεζξ ηαηάθθδθα ηα επγαλεία

ηαζ κα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ημοξ βζα ηδκ ενβαζία.


Λα μνβακχκεζξ ημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ κα πνμβναιιαηίγεζξ
ηδ ζεζνά ενβαζίαξ.
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Δνβαθεία πεζνυξ
Δλμπθζζιυξ πεζνυξ
Ζθεηηνζηά ενβαθεία

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ12.1

Βαζζηή Ννβάκςζδ Αημιζηήξ Δνβαζίαξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ απθμφξ οπμθμβζζιμφξ βζα παναββεθία οθζηχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημκ ηνυπμ παναββεθίαξ οθζηχκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ πνήζεζξ οθζηχκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ιδπακχκ/ενβαθείςκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ12

ΙΙ.

Δθανιμβή ααζζηχκ ελανηδιάηςκ βεκζηήξ επζπθμπμζίαξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ12.2

Έθεβπμξ ηαζ εημζιαζία ηςκ ελανηδιάηςκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Δξαπηήμαηα - Τλικά
πνέπεζ:
 Κεκηεζέδεξ
 Θαθμφπζα
 Σενμφθζα
Θ
ΚΑ1 Λα εθέβπεζξ ηδκ πμζυηδηα ηςκ εξαπηημάηυν- ςλικών.  Θθεζδανζέξ
 Ρνμπμί
KA2 Λα απμννίπηεζξ ηα ελανηήιαηα πμο δεκ ηαθφπημοκ ηα  Κδπακζζιμί
 Γοαθί
απαναίηδηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά.
 Γζάθμνα άθθα ελανηήιαηα
ΚΑ3 Λα επζαεααζχκεζξ υηζ ηα ηειάπζα ηδξ ηαηαζηεοήξ είκαζ ζε
ηαηάθθδθδ ηαηάζηαζδ πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ΠΔ2 Δπγαλεία
 Δνβαθεία πεζνυξ
ελανηδιάηςκ.
 Δλμπθζζιυξ πεζνυξ
ΚΑ4 Λα επζθέβεζξ ηα ηαηάθθδθα επγαλεία πμο εα πνεζαζηείξ
ηαηά ηδκ εθανιμβή ηςκ εξαπηημάηυν-ςλικών.

110

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ12.2

Έθεβπμξ ηαζ εημζιαζία ηςκ ελανηδιάηςκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηφπμοξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ααζζηχκ ελανηδιάηςκ επζπθμπμζίαξ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηα απαναίηδηα ενβαθεία ηαζ ημκ θμζπυ ελμπθζζιυ πμο είκαζ απαναίηδημξ βζα
ηδκ εθανιμβή ηςκ ελανηδιάηςκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ ελανηδιάηςκ επζπθμπμζίαξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ12

ΙΙ.

Δθανιμβή ααζζηχκ ελανηδιάηςκ βεκζηήξ επζπθμπμζίαξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ12.3

Δθανιμβή ηαζ ημπμεέηδζδ ηςκ ελανηδιάηςκ ζφιθςκα ιε ηζξ ακάθμβεξ πνμδζαβναθέξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Δξαπηήμαηα - Τλικά
πνέπεζ:
 Κεκηεζέδεξ
 Θαθμφπζα
 Σενμφθζα
ΚΑ1 Λα εθανιυγεζξ ηα εξαπηήμαηα-ςλικά ηαηάθθδθα  Θθεζδανζέξ
ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ  Ρνμπμί
πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ηαηάθθδθδ ιεεμδμθμβία ηαεχξ ηαζ  Κδπακζζιμί
 Γοαθί
ηα ηαηάθθδθα επγαλεία.
 Γζάθμνα άθθα ελανηήιαηα
KA2 Λα ηδνείξ ημοξ ηακυκεξ αζθαθείαξ ηαηά ηδκ εθανιμβή
ΠΔ2 Δπγαλεία
ηςκ εξαπηημάηυν-ςλικών.
 Δνβαθεία πεζνυξ
ΚΑ3 Λα εθέβπεζξ ηδκ πμζυηδηα ημο απμηεθέζιαημξ εθανιμβήξ  Δλμπθζζιυξ πεζνυξ
ηςκ εξαπηημάηυν-ςλικών.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ12.3

Δθανιμβή ηαζ ημπμεέηδζδ ηςκ ελανηδιάηςκ ζφιθςκα ιε ηζξ ακάθμβεξ πνμδζαβναθέξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηδκ μνμθμβία ζπεηζηά ιε ηα ελανηήιαηα επζπθμπμζίαξ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηφπμοξ ηαζ ημοξ ζημπμφξ ηςκ ελανηδιάηςκ επζπθμπμζίαξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηα οθζηά απυ ηα μπμία απμηεθμφκηαζ ηα ελανηήιαηα επζπθμπμζίαξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ζοκέπεζεξ ακεπανημφξ ημπμεέηδζδξ ηςκ ελανηδιάηςκ.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ιεευδμοξ ημπμεέηδζδξ ηαζ πεζνζζιμφ ημο ζπεηζημφ ελμπθζζιμφ.

113

114

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13

ΙΙ.

Θμζημθυβδζδ ενβαζίαξ/ηαηαζηεοήξ ηαζ εημζιαζία πνμζθμνχκ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νζ ζηακυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ημζημθυβδζδ ηδξ ενβαζίαξ ή ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδκ
εημζιαζία πνμζθμνχκ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ13.1

Ένεοκα ηδξ αβμνάξ ηαζ ζοβηέκηνςζδ πνμζθμνχκ ηςκ οθζηχκ ηαζ ελμπθζζιμφ

ΔΠΛ13.2

Θαεμνζζιυξ ημο ακηίζημζπμο πνυκμο ηαζ ηυζημοξ

ΔΠΛ13.3

Ξνμαθήιαηα δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ ιέζςκ παναβςβήξ

ΔΠΛ13.4

Θμζημθυβδζδ ηδξ ενβαζίαξ ή ηδξ ηαηαζηεοήξ

ΔΠΛ13.5

Δημζιαζία ηςκ πνμζθμνχκ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13

ΙΙ.

Θμζημθυβδζδ ενβαζίαξ/ηαηαζηεοήξ ηαζ εημζιαζία πνμζθμνχκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13.1

Ένεοκα ηδξ αβμνάξ ηαζ ζοβηέκηνςζδ πνμζθμνχκ ηςκ οθζηχκ ηαζ ελμπθζζιμφ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Ππομηθεςηέρ
πνέπεζ:
 θζηχκ
 Δνβαθείςκ
 Δλμπθζζιμφ
ΚΑ1
KA2

Λα ακαγδηάξ ημοξ ηαηάθθδθμοξ
πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ζςζηέξ πδβέξ.

ππομηθεςηέρ

ΠΔ2 ςνάδελθοι-ςνεπγάηερ
 θζζηάιεκμζ

Ξνμσζηάιεκμζ
Λα ακηζθαιαάκεζαζ ηζξ κέεξ ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα ηςκ
οθζηχκ, ηαηενβαζζχκ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ πμο αθμνμφκ
ζηδκ επζπθμπμζία.

ΚΑ3

Λα ζοκενβάγεζαζ ιε ημοξ ζςναδέλθοςρ- ζςνεπγάηερ
ζμο βζα ηδκ μνεμθμβζηή ηαηαβναθή ηςκ ακαβηχκ ζε
πνμιήεεζεξ.

ΚΑ4

Λα ηαηαβνάθεζξ ιε ζαθήκεζα ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ
ηαηάθθδθδ ηςδζημπμίδζδ ηζξ ακάβηεξ βζα πνμιήεεζα ηαζ
κα γδηάξ έββναθεξ πνμζθμνέξ απυ ημοξ πνμιδεεοηέξ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13.1

Ένεοκα ηδξ αβμνάξ ηαζ ζοβηέκηνςζδ πνμζθμνχκ ηςκ οθζηχκ ηαζ ελμπθζζιμφ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηνυπμοξ ακαγήηδζδξ πνμιδεεοηχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηδκ ηοπμπμίδζδ ηςκ οθζηχκ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ ζφκηαλδξ αζηήζεςκ βζα πνμζθμνέξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13

ΙΙ.

Θμζημθυβδζδ ενβαζίαξ/ηαηαζηεοήξ ηαζ εημζιαζία πνμζθμνχκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13.2

Θαεμνζζιυξ ημο ακηίζημζπμο πνυκμο ηαζ ηυζημοξ

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Ππομηθεςηέρ
πνέπεζ:
 θζηχκ
 Δνβαθείςκ
 Δλμπθζζιμφ
ΚΑ1 Λα οπμθμβίγεζξ ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ ηαζ ηδκ απυζαεζδ
ΠΔ2 ςνεπγάηερ
ηςκ δζαεέζζιςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ.
 θζζηάιεκμζ

Ξνμσζηάιεκμζ
ΚΑ2 Λα
ακαγδηάξ
ημοξ
ηαηάθθδθμοξ
ππομηθεςηέρ
πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ζςζηέξ πδβέξ αλζμθμβχκηαξ πάκημηε
ηζξ πνμζθμνέξ ημοξ.
KA3 Λα εηηζιάξ ηδ δζάνηεζα πνήζδξ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ημο
ελμπθζζιμφ βζα ηδκ εηάζημηε ενβαζία.
ΚΑ4 Λα ζοκεηηζιάξ ημ ηυζημξ ηςκ οθζηχκ, ακάθμβα ιε ηδκ
πνμζθμνά ημο ππομηθεςηή, ζε ζπέζδ ιε ημ ηυζημξ
πνήζδξ ημο ελμπθζζιμφ ηαζ ημ ηυζημξ ακενχπζκδξ
ενβαζίαξ .
ΚΑ5 Λα ζοκενβάγεζαζ ιε ημοξ ζςναδέλθοςρ-ζςνεπγάηερ
ζςνεπγάηερ
ζμο βζα ημκ ηαεμνζζιυ ημο ακηίζημζπμο πνυκμο ηαζ
ηυζημοξ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13.2

Θαεμνζζιυξ ημο ακηίζημζπμο πνυκμο ηαζ ηυζημοξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ελμπθζζιμφ ηαζ ηςκ ιδπακδιάηςκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημ ζοκηεθεζηή δοζημθίαξ πνήζδξ ημο ελμπθζζιμφ ηαζ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ημ
απαναίηδημ βζα ηδ θεζημονβία ημοξ πνυκμ.

119

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13

ΙΙ.

Θμζημθυβδζδ ενβαζίαξ/ηαηαζηεοήξ ηαζ εημζιαζία πνμζθμνχκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13.3

Ξνμαθήιαηα δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ ιέζςκ παναβςβήξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Βαζικά Μησανήμαηα
πνέπεζ:
 Γζζημπνίμκα
 Ραζκζμπνίμκα
 Ξθάκδ
ΚΑ1 Δθέβπεζξ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ ηα  Παμφνα
ιέζα παναβςβήξ υπςξ ηάπμζα βαζικά μησανήμαηα ηαζ  Φνέγα
 Μεπμκδνζζηήναξ
μ θοπηηόρ εξοπλιζμόρ.
 Κδπακήιαηα βζα ηνφπδια
KA2 Λα εθέβπεζξ ημ πνυβναιια ζοκηήνδζδξ ημο θοπηηού  Ρυνκμξ
εξοπλιζμού ηαζ ηςκ βαζικών μησανημάηυν ηαεχξ  Ποζηήιαηα ακαννυθδζδξ
ηαζ κα πνμαθέπεζξ πζεακέξ αθάαεξ ηςκ πζμ πάκς ιέζςκ  Κδπακήιαηα θείακζδξ
 Κδπακήιαηα ιαγζηήξ
παναβςβήξ.
παναβςβήξ
ΚΑ3 Λα πνμβναιιαηίγεζξ ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ηζξ επζζηεοέξ ηςκ
ιέζςκ παναβςβήξ βζα ηδκ απμθοβή απχθεζαξ πνυκμο ΠΔ2 Φοπηηόρ εξοπλιζμόρ
 Δνβαθεία πεζνυξ
ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ.
 Φμνδηά δνάπακα,
δζζημπνίμκα, θνέγεξ ηθπ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13.3

Ξνμαθήιαηα δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ ιέζςκ παναβςβήξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ημ πνυβναιια ζοκηήνδζδξ ηςκ ιέζςκ παναβςβήξ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ πζεακέξ αθάαεξ ηςκ ιέζςκ παναβςβήξ ηαζ ημ πνυκμ απμηαηάζηαζήξ ημοξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13

ΙΙ.

Θμζημθυβδζδ ενβαζίαξ/ηαηαζηεοήξ ηαζ εημζιαζία πνμζθμνχκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13.4

Θμζημθυβδζδ ηδξ ενβαζίαξ ή ηδξ ηαηαζηεοήξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 ςζηήμαηα κοζηολόγηζηρ
πνέπεζ:
 Κέεμδμξ ηδξ απθήξ δζαίνεζδξ
 Κε ηδ πνήζδ ζοκηεθεζηχκ
 Κε ηδ πνήζδ εκυξ ιυκμ
ζοκηεθεζηή έιιεζςκ ελυδςκ
ΚΑ1 Λα πνδζζιμπμζείξ ηα ζςζηήμαηα κοζηολόγηζηρ.
ΚΑ2
KA3

Λα ηαηαβνάθεζξ ιε αηνίαεζα ηα επζιένμοξ οθζηά πμο ΠΔ2 ςνάδελθοι-ςνεπγάηερ
 θζζηάιεκμζ
είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ενβαζίαξ.
 Ξνμσζηάιεκμζ
Λα ακαθφεζξ ηζξ ενβαημχνεξ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα
ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ενβαζίαξ.

ΚΑ4

Λα πνμαθέπεζξ ηα πζεακά ζθάθιαηα πμο ιπμνεί κα
αολήζμοκ ηα ηυζημξ ηδξ ενβαζίαξ.

ΚΑ5

Λα ζοκενβάγεζαζ ιε ημοξ ζςναδέλθοςρ- ζςνεπγάηερ
ζμο βζα ηδκ μνεμθμβζηή ημζημθυβδζδ ηδξ ενβαζίαξ ή
ηδξ ηαηαζηεοήξ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13.4

Θμζημθυβδζδ ηδξ ενβαζίαξ ή ηδξ ηαηαζηεοήξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηα δζάθμνα ζοζηήιαηα ημζημθυβδζδξ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκεηαζ δ ζφκηαλδ πίκαηα οθζηχκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ημκ ηνυπμ απμηίιδζδξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηδ ιέεμδμ ιέηνδζδξ ηςκ πμζμηήηςκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηδ αανφηδηα ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ημκ απαναίηδημ βζα ηδ δζελαβςβή ημοξ πνυκμ.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ ηα ζθάθιαηα πμο ιπμνεί κα ζοιαμφκ ηαηά ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ενβαζίαξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13

ΙΙ.

Θμζημθυβδζδ ενβαζίαξ/ηαηαζηεοήξ ηαζ εημζιαζία πνμζθμνχκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13.5

Δημζιαζία ηςκ πνμζθμνχκ

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 ςζηήμαηα κοζηολόγηζηρ
πνέπεζ:
 Κέεμδμξ ηδξ απθήξ δζαίνεζδξ
 Κε ηδ πνήζδ ζοκηεθεζηχκ
 Κε ηδ πνήζδ εκυξ ιυκμ
ζοκηεθεζηή έιιεζςκ ελυδςκ
ΚΑ1 Λα ηαηαβνάθεζξ ακαθοηζηά ημ ηυζημξ πναβιαημπμίδζδξ
ηδξ
ενβαζίαξ
κοζηολόγηζηρ.

πνδζζιμπμζχκηαξ

ζςζηήμαηα

ΠΔ2 Ππομηθεςηέρ
 θζηχκ
ΚΑ2 Λα
ακαγδηάξ
ημοξ
ηαηάθθδθμοξ
ππομηθεςηέρ  Δνβαθείςκ
πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ζςζηέξ πδβέξ αλζμθμβχκηαξ πάκημηε  Δλμπθζζιμφ
ηζξ πνμζθμνέξ ημοξ.
ΠΔ3 ςνάδελθοι-ζςνεπγάηερ
KA3 Λα εημζιάγεζξ πνμηζιμθυβζα ενβαζζχκ αάζεζ ηςκ  θζζηάιεκμζ
 Ξνμσζηάιεκμζ
ζζπουκηςκ ηακμκζζιχκ.
ΚΑ4 Λα ηδνείξ ημοξ ηακμκζζιμφξ πνυπεζνςκ ηαζ ιεζμδμηζηχκ
δζαβςκζζιχκ.
ΚΑ5 Λα ζοκενβάγεζαζ ιε ημοξ ζςναδέλθοςρ-ζςνεπγάηερ
ζςνεπγάηερ
ζμο βζα ηδκ εημζιαζία ηςκ πνμζθμνχκ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ13.5

Δημζιαζία ηςκ πνμζθμνχκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ βζα ηδκ ακάβκςζδ ηςκ ανπζηεηημκζηχκ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηχκ ζπεδίςκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ ηζιμθυβδζδξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηδκ μνμθμβία ηαζ ημοξ ζπεηζημφξ ηακμκζζιμφξ ημο ηχδζηα αζαθίςκ ηαζ ζημζπείςκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακμκζζιμφξ ζπεηζηά ιε πνυπεζνμοξ ηαζ ιεζμδμηζημφξ δζαβςκζζιμφξ.

125

126

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ14

ΙΙ.

Απμηεθεζιαηζηή πνήζδ/αεθηζζημπμίδζδ πνχηςκ οθχκ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νζ ζηακυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνήζδ ηαζ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ πνχηςκ
ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ απυ ημ ζπεδζαζιυ έςξ ημ ηεθζηυ πνμσυκ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ14.1

Ξαναθααή ηαζ έθεβπμξ ηςκ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ

ΔΠΛ14.2

Απμηεθεζιαηζηή πνήζδ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ

ΔΠΛ14.3

Βεθηζζημπμίδζδ ηςκ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ

ΔΠΛ14.4

Θαεμνζζιυξ ηςκ πμζμηήηςκ ηαζ ηφπςκ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ14

ΙΙ.

Απμηεθεζιαηζηή πνήζδ/αεθηζζημπμίδζδ πνχηςκ οθχκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ14.1

Ξαναθααή ηαζ έθεβπμξ ηςκ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ΠΔ1 Υώπορ παπαλαβήρ και
ενβαζία εα πνέπεζ:
αποθήκεςζηρ ππώηυν και
βοηθηηικών ςλών.
ΚΑ1 Λα ηαηαβνάθεζξ μνεά ηαζ ιε πθδνυηδηα ηζξ  Αηάθοπημξ πχνμξ
πθδνμθμνίεξ
(ζδζυηδηεξ
ηαζ
απαζημφιεκεξ  Πηεβαζιέκμξ
πμζυηδηεξ), πμο αθμνμφκ ηζξ επζηείιεκεξ  πυβεζμξ
παναθααέξ ππώηυν ςλών.
 Όνμθμζ
ΚΑ2

KA3

Λα ηαηαβνάθεζξ μνεά ηαζ ιε πθδνυηδηα ηζξ ΠΔ2 Ππώηερ ύλερ
πθδνμθμνίεξ
(ζδζυηδηεξ
ηαζ
απαζημφιεκεξ  Δίδδ λοθείαξ
πμζυηδηεξ), πμο αθμνμφκ ηζξ επζηείιεκεξ  Ξνμσυκηα λφθμο
παναθααέξ βοηθηηικών ςλών.
ΠΔ3 Βοηθηηικέρ ύλερ
Λα επζαεααζχκεζξ ηδκ δζαεεζζιυηδηα ημο  Πζδδνζηά
ελμπθζζιμφ παναθααήξ ηαζ εηθυνηςζδξ ηςκ  Θανθζά
οθζηχκ, υπςξ ηαζ ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηαζ  Θυθθεξ
ηαηαθθδθυηδηα ημο σώπος παπαλαβήρ και  Ιμφζηνα
εκθόπηυζηρ..
 θάζιαηα

ΚΑ4

Λα ζοιπθδνχκεζξ μνεά ηαζ έβηαζνα ηα
πνμαθεπυιεκα έκηοπα παναθααήξ ηςκ ππώηυν
αθθά και βοηθηηικών ςλών.

ΚΑ5

Λα εκδιενχκεζξ ηα ζημζπεία παναβςβήξ ιε ηα
είδδ ηαζ ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ πμο
παναθήθεδηακ.

ΚΑ6

Λα εθέβπεζξ υηζ έπμοκ ημ ζςζηυ ηφπμ, πμζυηδηα
ηαζ πμζυηδηα, ιε αάζδ ηα ζημζπεία ηδξ
παναθααήξ.

ΚΑ7

Λα ηαηαβνάθεζξ ηαζ κα ακαθένεζξ ηοπυκ πμζμηζηά
ή πμζμηζηά πνμαθήιαηα ζηζξ ππώηερ και
βοηθηηικέρ ύλερ πμο παναθήθεδηακ.

ΚΑ8

Λα ιεηαθένεζξ ηαζ κα απμεδηεφεζξ ηζξ
εζζενπυιεκεξ ππώηερ και βοηθηηικέρ ύλερ
ζηζξ πνμδζαβεβναιιέκεξ εέζεζξ.

ΚΑ9

Λα εθέβπεζξ ηζξ ζοκεήηεξ (εενιμηναζία, ζπεηζηή
οβναζία) ζημοξ πχνμοξ απμεήηεοζδξ.

128

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ14.1

Ξαναθααή ηαζ έθεβπμξ ηςκ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηεπκμθμβίαξ οθζηχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ααζζημφξ ηακυκεξ δζαηήνδζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ηαεανμφ πχνμο απμεήηεοζδξ
ηαζ εθεφεενμο πχνμο δζαηίκδζδξ θμνηίςκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ αζθαθμφξ πναηηζηήξ ακφρςζδξ ηαζ ιεηαηίκδζδξ θμνηίςκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ααζζημφξ ηακυκεξ ηοπμπμίδζδξ, πμζμηζημφ εθέβπμο, ιεηνήζεςκ.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ ααζζηέξ ανπέξ πνήζδξ Ζ/.

ΑΓ6

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ιεευδμοξ οπμθμβζζιμφ οθζηχκ (ηαηά υβημ, ηαηά αάνμξ ή ιε ημ ηειάπζμ).
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I.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ14

II.

Απμηεθεζιαηζηή πνήζδ/αεθηζζημπμίδζδ πνχηςκ οθχκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ14.2

Απμηεθεζιαηζηή πνήζδ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ΠΔ1 Υώπορ επγαζίαρ
ενβαζία εα πνέπεζ:
 Πηεβαζιέκμξ
 πυβεζμξ
 Όνμθμζ
ΚΑ1 Λα επζθέβεζξ ηα είδδ ηαζ ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ
ππώηυν ςλών ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια ΠΔ2 Υώπορ αποθήκεςζηρ
παναβςβήξ.
 Πηεβαζιέκμξ
ΚΑ2 Λα επζθέβεζξ ηα είδδ ηαζ ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ  πυβεζμξ
βοηθηηικών ςλών ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια  Όνμθμζ
παναβςβήξ.

KA3

ΚΑ4
ΚΑ5

ΠΔ3 Ππώηερ ύλερ
Λα εκημπίγεζξ ημοξ σώποςρ αποθήκεςζηρ ημο  Δίδδ λοθείαξ
οθζημφ, πμο πνμμνίγεηαζ άιεζα βζα εζζαβςβή  Ξνμσυκηα λφθμο
ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία.
ΠΔ4 Βοηθηηικέρ ύλερ

Πζδδνζηά
Λα επζθέβεζξ ηαζ κα πνμεημζιάγεζξ ημ ηαηάθθδθμ
 Θανθζά
σώπο επγαζίαρ.
 Θυθθεξ
Λα ημπμεεηείξ ηα οθζηά ζε ζςζηή πμζυηδηα  Ιμφζηνα
ακάθμβα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ παναβςβζηήξ  θάζιαηα
δζαδζηαζίαξ.

ΚΑ6

Λα επζαεααζχκεζξ υηζ οπάνπεζ επάνηεζα οθζημφ βζα
ηδκ αδζάημπδ θεζημονβία ηδξ παναβςβζηήξ
δζαδζηαζίαξ.

ΚΑ7

Λα πανάβεζξ ημκ απαζημφιεκμ ηφπμ ηαζ πμζυηδηα
πνμσυκημξ, ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια
παναβςβήξ.

ΚΑ8

Λα ιενζικάξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνήζδ ηςκ
οθζηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παναβςβζηήξ
δζαδζηαζίαξ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ14.2

Απμηεθεζιαηζηή πνήζδ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:
ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηεπκμθμβίαξ οθζηχκ (ηαλζκυιδζδ οθζηχκ, θοζζημπδιζηέξ
ζδζυηδηεξ λφθμο ηαζ πνμσυκηςκ, ζδζυηδηεξ αμδεδηζηχκ οθχκ).

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ααζζηέξ ανπέξ ηοπμπμίδζδξ, πμζμηζηυ έθεβπμ ηαζ ιεηνήζεζξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηδ θεζημονβία ηςκ αζμιδπακζηχκ ιμκάδςκ (μνβάκςζδ, δζάβναιια νμήξ
ενβαζζχκ, δείηηεξ απυδμζδξ).

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ βζα ηδκ αεθηζζημπμίδζδ ημπήξ, ζοκδεζιμθμβίαξ, ζοβημθθήζεςκ.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ βζα ηδκ επίαθερδ πμζμηζηχκ εθέβπςκ – Έθεβπμξ πμζυηδηαξ εζζενπμιέκςκ,
ελενπμιέκςκ.
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I.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ14

II.

Απμηεθεζιαηζηή πνήζδ/αεθηζζημπμίδζδ πνχηςκ οθχκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ14.3

Βεθηζζημπμίδζδ ηςκ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ΠΔ1 Υώπορ επγαζίαρ και
ενβαζία εα πνέπεζ:
αποθήκεςζηρ
 Πηεβαζιέκμξ
 πυβεζμξ
ΚΑ1 Λα απμεδηεφεζξ ηαζ κα ζοκηδνείξ ηζξ ππώηερ  Όνμθμζ
ύλερ ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ
ζπεηζηήξ οβναζίαξ.
ΠΔ2 Ππώηερ ύλερ
ΚΑ2 Λα απμεδηεφεζξ ηαζ κα ζοκηδνείξ ηζξ  Δίδδ λοθείαξ
βοηθηηικέρ ύλερ ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ  Ξνμσυκηα λφθμο
εενιμηναζίαξ ηαζ ζπεηζηήξ οβναζίαξ.

ΚΑ3
ΚΑ4
KA5

Λα ακαβκςνίγεζξ ηα ζθάθιαηα ημο λφθμο ηαζ ηζξ ΠΔ3 Βοηθηηικέρ ύλερ
 Πζδδνζηά
ζδζυηδηεξ ηςκ αμδεδηζηχκ οθχκ.
 Θανθζά
Λα επζθέβεζξ ηαζ κα πνμεημζιάγεζξ ημκ ηαηάθθδθμ  Θυθθεξ
 Ιμφζηνα
σώπο επγαζίαρ και αποθήκεςζηρ.
 θάζιαηα
Λα εέηεζξ ηαζ κα ηνμπμπμζείξ παναιέηνμοξ
θεζημονβίαξ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, χζηε
κα ιδκ οπάνπεζ ζπαηάθδ οθζηχκ.

ΚΑ6

Λα πνδζζιμπμζείξ ηαηάθθδθα ενβαθεία ηαζ
ιδπακμθμβζηυ
ελμπθζζιυ,
κα
εθανιυγεζξ
δζαδζηαζίεξ ηαζ κα επειααίκεζξ ζημκ ελμπθζζιυ,
βζα κα επζηεοπεεί δ αέθηζζηδ παναβςβή ημο
ηεθζημφ πνμσυκημξ.

ΚΑ7

Λα ιπμνείξ κα δζαηνίκεζξ ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ
ηεθζηχκ πνμσυκηςκ.

ΚΑ8

Λα εθανιυγεζξ ζςζηά ηζξ οπμδείλεζξ ηςκ
πνμιδεεοηχκ, ςξ πνμξ ηζξ αμδεδηζηέξ φθεξ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ14.3

Βεθηζζημπμίδζδ ηςκ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:
ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηεπκμθμβίαξ οθζηχκ (ηαλζκυιδζδ οθζηχκ, θοζζημπδιζηέξ
ζδζυηδηεξ λφθμο ηαζ πνμσυκηςκ, ζδζυηδηεξ αμδεδηζηχκ οθχκ).

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ βζα ηδκ ηοπμπμίδζδ, πμζμηζηυ έθεβπμ ηαζ ιεηνήζεζξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηα παναηηδνζζηζηά ηεθζηχκ πνμσυκηςκ, ηαηαζηεοχκ ή πνήζεςκ, ηζξ πνμδζαβναθέξ
παναβςβήξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά αμδεδηζηχκ οθχκ.
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I.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ14

II.

Απμηεθεζιαηζηή πνήζδ/αεθηζζημπμίδζδ πνχηςκ οθχκ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ14.4

Θαεμνζζιυξ ηςκ πμζμηήηςκ ηαζ ηφπςκ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία ΠΔ1 Υώπορ επγαζίαρ και
εα πνέπεζ:
αποθήκεςζηρ
 Πηεβαζιέκμξ
ΚΑ1
Λα
εκδιενχκεζαζ
επαηνζαχξ
βζα
ηζξ  πυβεζμξ
πνμδζαβναθέξ, ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηαζ  Όνμθμζ
ηζξ ηεθζηέξ δζαζηάζεζξ ημο πνμσυκημξ ή ηδξ
λοθμηαηαζηεοήξ.
ΠΔ2 Ππώηερ ύλερ

Δίδδ λοθείαξ
KA2
Λα πνμζδζμνίγεζξ ηζξ ανπζηέξ δζαζηάζεζξ ηςκ

Ξνμσυκηα λφθμο
οθζηχκ.
ΚΑ3
ΚΑ4

ΚΑ5

ΚΑ6

Λα επζθέβεζξ ηαζ κα πνμεημζιάγεζξ ημκ ηαηάθθδθμ ΠΔ3 Βοηθηηικέρ ύλερ
σώπο επγαζίαρ και αποθήκεςζηρ.
 Πζδδνζηά
Λα πνμζδζμνίγεζξ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ημ ηφπμ ηςκ  Θανθζά
ππώηυν ςλικών ακάθμβα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ  Θυθθεξ
 Ιμφζηνα
ηαζ ηεθζηέξ δζαζηάζεζξ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ.
 θάζιαηα
Λα πνμζδζμνίγεζξ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ημκ ηφπμ ηςκ
βοηθηηικών
ςλικών
ακάθμβα
ιε
ηζξ
πνμδζαβναθέξ ηαζ ηεθζηέξ δζαζηάζεζξ ημο ηεθζημφ
πνμσυκημξ.
Λα πνμζδζμνίγεζξ ηα πμζμζηά θεμνάξ ηδξ λοθείαξ
ηαηά ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ηαζ ημοξ
ηαηάθθδθμοξ ηφπμοξ ιδπακζζιχκ ηαζ άθθςκ
οθζηχκ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ14.4

Θαεμνζζιυξ ηςκ πμζμηήηςκ ηαζ ηφπςκ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:
ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ααζζηέξ ανπέξ ηεπκμθμβίαξ οθζηχκ (ηαλζκυιδζδ οθζηχκ, θοζζημπδιζηέξ
ζδζυηδηεξ λφθμο ηαζ πνμσυκηςκ, ζδζυηδηεξ αμδεδηζηχκ οθζηχκ).

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ βζα ηδκ ηοπμπμίδζδ, πμζμηζηυ έθεβπμ ηαζ ιεηνήζεζξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηα παναηηδνζζηζηά ηεθζηχκ πνμσυκηςκ, ηαηαζηεοχκ ή πνήζεςκ, ηζξ
πνμδζαβναθέξ παναβςβήξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ15

ΙΙ.

Ννβάκςζδ, επμπηεία, ηαεμδήβδζδ/ηαηάνηζζδ πνμζςπζημφ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νζ ζηακυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ μνβάκςζδ, επμπηεία, ηαεμδήβδζδ ηαζ ηαηάνηζζδ ημο
πνμζςπζημφ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ15.1

Αημιζηή ηαζ μιαδζηή μνβάκςζδ ενβαζίαξ, μιαδζηή ζοκενβαζία

ΔΠΛ15.2

Δπμπηεία ημο θάζιαημξ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ηαεμδήβδζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ

ΔΠΛ15.3

Θαηάνηζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ15

ΙΙ.

Ννβάκςζδ, επμπηεία, ηαεμδήβδζδ/ηαηάνηζζδ πνμζςπζημφ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ15.1 Αημιζηή ηαζ μιαδζηή μνβάκςζδ ενβαζίαξ, μιαδζηή ζοκενβαζία

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Οπγανυηική δομή
πνέπεζ:
 θζζηάιεκμξ
 Ποκάδεθθμξ ίδζμο επζπέδμο
ΚΑ1 Λα εκδιενχκεζαζ ή ηαζ κα πνμζδζμνίγεζξ ημοξ ζηυπμοξ  Ξνμσζηάιεκμξ ηδξ ίδζαξ
ηδξ ενβαζίαξ ζμο ηαζ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ.
εζδζηυηδηαξ
 Ξνμσζηάιεκμξ άθθδξ
KA2 Λα εηηζιάξ ημ πνυκμ δζάνηεζαξ ηδξ ηάεε ενβαζίαξ ηαζ κα
εζδζηυηδηαξ
παναημθμοεείξ ηαζ κα ακαθένεζξ ηδκ πνυμδμ ενβαζίαξ
ΠΔ2 Κανόνερ επγαζίαρ
ζμο.
 Ρήνδζδ ςνανίμο
ΚΑ3 Λα πνδζζιμπμζείξ ημοξ πυνμοξ πμο έπεζξ ζηδ δζάεεζή  Δηηέθεζδ εκημθχκ
ζμο απμηεθεζιαηζηά, απμθεφβμκηαξ ηδκ άζημπδ πνήζδ  Ρήνδζδ ηακυκςκ οβζεζκήξ
ηαζ αζθάθεζαξ ηδξ ενβαζίαξ.
ημοξ, ηδ θεμνά ημοξ ηαζ ηδκ απχθεζα ημοξ.
ΚΑ4

Λα ζέαεζαζ ηαζ κα εθανιυγεζξ ηδκ οπγανυηική δομή
ηαζ ημοξ κανόνερ επγαζίαρ.

ΚΑ5

Λα πνμζδζμνίγεζξ ηαζ κα εθμδζάγεζαζ ιε ηα ενβαθεία,
οθζηά, ιέζα αημιζηήξ πνμζηαζίαξ, απαναίηδηα βζα ηδκ
εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ ζμο.

ΚΑ6

Λα ιεηαθένεζξ ζημοξ άθθμοξ ενβαγυιεκμοξ ηζξ
απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ
ηςκ δοζημθζχκ πμο ακηζιεηςπίγεζξ.

ΚΑ7

Λα ζοκημκίγεζξ ηζξ εκένβεζέξ ζμο ιε αοηέξ ηςκ άθθςκ
ενβαγυιεκςκ ηαζ κα πνμζθένεζξ ηδκ οπμζηήνζλή ζμο,
υπμο αοηή πνεζάγεηαζ.

ΚΑ8

Λα επζαεααζχκεζξ ηζξ εοεφκεξ ζμο ζε ζπέζδ ιε ηζξ
εοεφκεξ ηςκ άθθςκ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ15.1

Αημιζηή ηαζ μιαδζηή μνβάκςζδ ενβαζίαξ, μιαδζηή ζοκενβαζία

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ δζαπείνζζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηδ κμιμεεζία βείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ ζηδκ Δνβαζία ηαζ Ξνμζηαζίαξ ημο
Ξενζαάθθμκημξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηδκ μνβακςηζηή δμιή ηαζ ημοξ ηακυκεξ θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ15

ΙΙ.

Ννβάκςζδ, επμπηεία, ηαεμδήβδζδ/ηαηάνηζζδ πνμζςπζημφ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ15.2

Δπμπηεία ημο θάζιαημξ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ηαεμδήβδζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Οπγανυηική δομή
πνέπεζ:
 Σεζνζζηέξ ιδπακδιάηςκ
 Ξνμζςπζηυ απμεήηδξ
ΚΑ1 Λα εθέβπεζξ ηδκ ηήνδζδ ημο ςνανίμο ηςκ ενβαγμιέκςκ  Ποκηδνδηέξ ιδπακδιάηςκ
(χνα πνμζέθεοζδξ, δζάθεζιια, θήλδ ενβαζίαξ).
ΠΔ2 Δπγαζιακό πεπιβάλλον
KA2 Λα ηαηαιενίγεζξ ηζξ ενβαζίεξ ζημ πνμζςπζηυ, ιε αάζδ ηδ  Ηδζαίηενα παναηηδνζζηζηά
θφζδ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηζξ αημιζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο
ενβαγμιέκςκ
ηάεε ενβαγυιεκμο.
 Ηδζαίηενα παναηηδνζζηζηά
παναβςβήξ
ΚΑ3 Λα θνμκηίγεζξ βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ηςκ  Βεθηζζημπμίδζδ ηδξ
κανόνυν επγαζίαρ, οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ.
παναβςβζηυηδηαξ
ΚΑ4 Λα επζαθέπεζξ ημ παναβυιεκμ ένβμ ηαζ κα επζθφεζξ ηοπυκ ΠΔ3 Κανόνερ επγαζίαρ
πνμαθήιαηα ζε ηθίια ζοκενβαζίαξ ιε ημ πνμζςπζηυ,
 Ρήνδζδ ςνανίμο
πςνίξ κα δδιζμονβδεμφκ ηαεοζηενήζεζξ.
 Δηηέθεζδ εκημθχκ
 Ρήνδζδ ηακυκςκ οβζεζκήξ ηαζ
ΚΑ5 Λα μνίγεζξ ηα άημια ζε ηάεε εέζδ ενβαζίαξ,
αζθάθεζαξ ηδξ ενβαζίαξ
ελαζθαθίγμκηαξ ορδθή παναβςβζηυηδηα ηαζ δοκαηυηδηα
εφνοειδξ θεζημονβίαξ ζε έηηαηηεξ ζοκεήηεξ απμοζζχκ ή
απμπςνήζεςκ.
ΚΑ4 Λα ζέαεζαζ ηαζ κα εθανιυγεζξ ηδκ οπγανυηική δομή
ηαεχξ επίζδξ κα ιενζικάξ ηαζ βζα εθανιμβή ηδξ απυ ημοξ
ζοκαδέθθμοξ.
ΚΑ5 Λα έπεζξ πάκηα οπυρδ ζμο ημ επγαζιακό πεπιβάλλον
πμο επζηναηεί ηαζ ακαθυβςξ κα θαιαάκεζξ απμθάζεζξ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ15.2

Δπμπηεία ημο θάζιαημξ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ηαεμδήβδζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ δζαπείνζζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηδ κμιμεεζία βείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ ζηδκ Δνβαζία ηαζ Ξνμζηαζίαξ ημο
Ξενζαάθθμκημξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ Δνβαηζηήξ Λμιμεεζίαξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μνβάκςζδξ παναβςβήξ.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ ημκ Δζςηενζηυ Θακμκζζιυ θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ.

ΑΓ6

Λα βκςνίγεζξ ηζξ Θθαδζηέξ Ποθθμβζηέξ Ποιαάζεζξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ15

ΙΙ.

Ννβάκςζδ, επμπηεία, ηαεμδήβδζδ/ηαηάνηζζδ πνμζςπζημφ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ15.3

Θαηάνηζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Οπγανυηική δομή
πνέπεζ:
 Σεζνζζηέξ ιδπακδιάηςκ
 Ξνμζςπζηυ απμεήηδξ
ΚΑ1 Λα ιεθεηάξ ηδκ ηεπκζηή ηεηιδνίςζδ ημο ελμπθζζιμφ ηαζ  Ποκηδνδηέξ ιδπακδιάηςκ
ηςκ οθζηχκ, πμο είκαζ ζηδκ εοεφκδ ζμο.
ΠΔ2 Δπγαζιακό πεπιβάλλον
KA2 Λα πνδζζιμπμζείξ υθεξ ηζξ πζεακέξ πδβέξ πθδνμθυνδζδξ  Ηδζαίηενα παναηηδνζζηζηά
(ηθαδζηυξ, επαββεθιαηζηυξ ηφπμξ, ηεπκζηά έκηοπα,
ενβαγμιέκςκ
δζαδίηηομ) βζα κα είζαζ εκήιενμξ βζα ηζξ ελεθίλεζξ βφνς  Ηδζαίηενα παναηηδνζζηζηά
απυ ημ ακηζηείιεκμ ενβαζίαξ.
παναβςβήξ
 Βεθηζζημπμίδζδ ηδξ
ΚΑ3 Λα δζαζθαθίζεζξ υηζ μζ ηαηανηζγυιεκμζ είκαζ ζε εέζδ κα
παναβςβζηυηδηαξ
βκςνίγμοκ ηαζ κα θαιαάκμοκ πάκηα οπυρδ ηυζμ ηδκ
οπγανυηική
δομή
υζμ
ηαζ
ημ
επγαζιακό
πεπιβάλλον.
ΚΑ4

Λα ελαζθαθίγεζξ ηδκ πνυζααζδ ζηδκ πθδνμθυνδζδ πμο
ηαηέπεζξ, ζε υπμζμοξ πνέπεζ ηαζ επζηνέπεηαζ θαιαάκμκηαξ
οπυρδ ηδκ οπγανυηική δομή.

ΚΑ5

Λα εημζιάγεζξ πνυβναιια ηαηάνηζζδξ ζε ζοκενβαζία ιε
ημκ πνμσζηάιεκυ ζμο
κα ηαηανηίγεζξ πνυβναιια
εηπαίδεοζδξ ηαζ κα ζοθθέβεζξ, μνβακχκεζξ ημ ακαβηαίμ
εηπαζδεοηζηυ οθζηυ.

ΚΑ6

Λα πανέπεζξ εεςνδηζηή ηαζ πναηηζηή ηαηάνηζζδ ζημοξ
εηπαζδεουιεκμοξ, ακαεέημκηάξ ημοξ πανάθθδθα ηαζ
ενβαζίεξ αφλμοζαξ δοζημθίαξ.

ΚΑ7

Λα αλζμθμβείξ ηαζ κα ηαηαβνάθεζξ ηδκ πνυμδμ ηςκ
ηαηανηζγμιέκςκ ηαζ κα ζοκενβάγεζαζ ζοκεπχξ ιε ημκ
πνμσζηάιεκμ ζμο βζα ηδκ πεναζηένς πμνεία ημο
εηπαζδεοηζημφ πνμβνάιιαημξ έηζζ χζηε πζεακέξ αθθαβέξ
ζε αοηυ κα δζαζθαθίγμοκ ηαζ κα θαιαάκμοκ οπυρδ ημ
επγαζιακό πεπιβάλλον.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ15.3

Θαηάνηζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ιεευδμοξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ Δνβαηζηήξ Λμιμεεζίαξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μνβάκςζδξ παναβςβήξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ημκ εζςηενζηυ Θακμκζζιυ θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ δζαπείνζζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ.

ΑΓ6

Λα βκςνίγεζξ ηα ζημζπεία κμιμεεζίαξ βζεζκήξ ηαζ Αζθάθεζαξ ηδξ Δνβαζίαξ ηαζ
Ξνμζηαζίαξ ημο Ξενζαάθθμκημξ.

ΑΓ7

Λα βκςνίγεζξ ηδκ μνβακςηζηή δμιή ηαζ ημοξ ηακυκεξ θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ.

ΑΓ8

Λα βκςνίγεζξ ηα πενί ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ επζπείνδζδξ (επζπθμπμζία).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ16

ΙΙ.

Ξνμβναιιαηζζιυξ, ζοκημκζζιυξ ηαζ έθεβπμξ παναβςβήξ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νζ ζηακυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ, ζοκημκζζιυ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ
παναβςβήξ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ16.1

Ξνμβναιιαηζζιυξ ηδξ παναβςβήξ, ηςκ δζαδζηαζζχκ αοηήξ ηαζ ημο ακενχπζκμο
δοκαιζημφ

ΔΠΛ16.2

Ποκημκζζιυξ ημο θάζιαημξ ηςκ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ

ΔΠΛ16.3

Ξαναημθμφεδζδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ έθεβπμξ ηδξ παναβςβήξ
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ16

ΙΙ.

Ξνμβναιιαηζζιυξ, ζοκημκζζιυξ ηαζ έθεβπμξ παναβςβήξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ16.1

Ξνμβναιιαηζζιυξ ηδξ παναβςβήξ, ηςκ δζαδζηαζζχκ αοηήξ ηαζ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Υώπορ επγαζίαρ
πνέπεζ:
 Πηεβαζιέκμξ
 πυβεζμξ
ΚΑ1 Λα εκδιενχκεζαζ επαηνζαχξ βζα ηζξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηα  Όνμθμζ
ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημο παναβυιεκμο πνμσυκημξ ή
λοθμηαηαζηεοήξ.
ΠΔ2 Τλικά παπαγυγήρ
 Δίδδ λοθείαξ
KA2 Λα νοειίγεζξ ηζξ ζοκεήηεξ παναβςβήξ, ζφιθςκα ιε ηζξ  Ξνμσυκηα λφθμο
πνυηοπεξ ζοκεήηεξ πμο έπμοκ εεζπζζηεί βζα ηδκ παναβςβή  Βμδεδηζηά οθζηά (ζζδδνζηά,
ημο πνμσυκημξ ζε ζοκάνηδζδ πάκημηε ιε ημκ σώπο
ηανθζά, ηυθθεξ, θμφζηνα)
επγαζίαρ.
ΠΔ3 Σελικά πποφόνηα
ΚΑ3 Λα παναημθμοεείξ ηδκ ελέθζλδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ κα  Μοθμηαηαζηεοέξ
αλζμθμβείξ έβηαζνα ηζξ ζοκεήηεξ παναβςβήξ.
 Έπζπθα
ΚΑ4 Λα θαιαάκεζξ έβηαζνα δείβιαηα απυ ηα ςλικά παπαγυγήρ
ηαζ ηδκ ζοκμθζηή παναβςβή ηςκ ηελικών πποφόνηυν.
ΚΑ5 Λα ελεηάγεζξ ιε αηνίαεζα ηα δείβιαηα ηςκ ςλικών
παπαγυγήρ και ηυν ηελικών πποφόνηυν ιε μπηζηά ή
ιεηνζηά ιέζα.
ΚΑ6 Λα εκδιενχκεζξ ιε ζαθήκεζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ βζα ηα
απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο, χζηε μζ μνεέξ δζαδζηαζίεξ κα
ηδνμφκηαζ απυ υθμοξ ηαηά ηδ παναβςβζηή δζαδζηαζία.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ16.1 Ξνμβναιιαηζζιυξ ηδξ παναβςβήξ, ηςκ δζαδζηαζζχκ αοηήξ ηαζ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ θεζημονβίαξ ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηαεχξ ηαζ ακάβκςζδ
ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ δθεηηνμθμβίαξ (δθεηηνζηά ηοηθχιαηα, υνβακα ιέηνδζδξ,
ηζκδηήνεξ, αοημιαηζζιυξ).

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ Ρεπκμθμβίαξ θζηχκ (θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ λφθμο ηαζ
αμδεδηζηχκ οθζηχκ, ζθάθιαηα δμιήξ, ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ επελενβαζίαξ) ηαζ ημοξ
αζμθμβζημφξ ηζκδφκμοξ λοθείαξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ θεζημονβίαξ ηςκ αζμιδπακζηχκ ιμκάδςκ (μνβάκςζδ, δζάβναιια
νμήξ ενβαζζχκ, δείηηεξ απυδμζδξ).

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκεηαζ δ ζοκηήνδζδ ελμπθζζιμφ.

ΑΓ6

Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκεηαζ δ μνβάκςζδ - δζαπείνζζδ ενβαζζχκ ηαζ ακενχπζκμο δοκαιζημφ.

ΑΓ7

Λα βκςνίγεζξ ηδκ Αββθζηή ηεπκζηή – ηθαδζηή μνμθμβία.

ΑΓ8

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ααζζημφξ ηακυκεξ Αζθάθεζαξ ηαζ βείαξ ζηδκ Δνβαζία (επαββεθιαηζημί
ηίκδοκμζ, ενβαηζηά αηοπήιαηα, ιέζα πνμζηαζίαξ, πονυζαεζδ).

147

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ16

ΙΙ.

Ξνμβναιιαηζζιυξ, ζοκημκζζιυξ ηαζ έθεβπμξ παναβςβήξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ16.2

Ποκημκζζιυξ ημο θάζιαημξ ηςκ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Καηαζκεςαζηικό ζσέδιο
πνέπεζ:
 Ννεμβναθζηή πνμαμθή
 Ξθάβζα πνμαμθή
ΚΑ1 Λα θαιαάκεζξ οπυρδ ζμο ηζξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηα  Ηζμιεηνζηή πνμαμθή
ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημο παναβυιεκμο πνμσυκημξ ή  Θάημρδ
λοθμηαηαζηεοήξ υπςξ αοηέξ πνμκμμφκηαζ απυ ημ  Όρεζξ
καηαζκεςαζηικό ζσέδιο.
 Ρμιέξ
 Ιεπημιένεζεξ
KA2 Λα νοειίγεζξ ηζξ ζοκεήηεξ παναβςβήξ, ζφιθςκα ιε ηζξ
πνυηοπεξ ζοκεήηεξ πμο έπμοκ εεζπζζηεί βζα ηδκ
παναβςβή ημο πνμσυκημξ ζε ζοκάνηδζδ πάκημηε ιε ημκ ΠΔ2 Υώπορ επγαζίαρ
 Πηεβαζιέκμξ
σώπο επγαζίαρ.
 πυβεζμξ

Όνμθμζ
ΚΑ3 Λα παναημθμοεείξ ηδκ ελέθζλδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ κα
αλζμθμβείξ έβηαζνα ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ηα ςλικά
παπαγυγήρ.
ΠΔ3 Τλικά παπαγυγήρ
ΚΑ4 Λα θαιαάκεζξ έβηαζνα δείβιαηα απυ ηα ςλικά  Δίδδ λοθείαξ
παπαγυγήρ έηζζ χζηε κα είζαζ ζε εέζδ κα αλζμθμβείξ  Ξνμσυκηα λφθμο
 Βμδεδηζηά οθζηά (ζζδδνζηά,
ηδκ δζαδζηαζία παναβςβήξ ηςκ πνμσυκηςκ.
ηανθζά, ηυθθεξ, θμφζηνα)
ΚΑ5 Λα ελεηάγεζξ ιε αηνίαεζα ηα δείβιαηα ηςκ ςλικών ηηρ
παπαγυγήρ ηαζ ηδξ ζοκμθζηήξ δζαδζηαζίαξ παναβςβήξ
ιε μπηζηά ή ιεηνζηά ιέζα.
ΚΑ6

Λα εκδιενχκεζξ ιε ζαθήκεζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ βζα ηα
απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο, χζηε μζ μνεέξ δζαδζηαζίεξ
κα ηδνμφκηαζ απυ υθμοξ ηαηά ηδ παναβςβζηή δζαδζηαζία.
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ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ16.2

Ποκημκζζιυξ ημο θάζιαημξ ηςκ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ θεζημονβίαξ ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηαεχξ ηαζ ακάβκςζδ
ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ δθεηηνμθμβίαξ (δθεηηνζηά ηοηθχιαηα, υνβακα ιέηνδζδξ,
ηζκδηήνεξ, αοημιαηζζιυξ).

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηεπκμθμβίαξ οθζηχκ (θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ λφθμο ηαζ
αμδεδηζηχκ οθζηχκ, ζθάθιαηα δμιήξ, ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ επελενβαζίαξ) ηαζ ημοξ
αζμθμβζημφξ ηζκδφκμοξ λοθείαξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ θεζημονβίαξ ηςκ αζμιδπακζηχκ ιμκάδςκ (μνβάκςζδ,
δζάβναιια νμήξ ενβαζζχκ, δείηηεξ απυδμζδξ).

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκεηαζ δ ζοκηήνδζδ ελμπθζζιμφ.

ΑΓ6

Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκεηαζ δ μνβάκςζδ - δζαπείνζζδ ενβαζζχκ ηαζ ακενχπζκμο δοκαιζημφ.

ΑΓ7

Λα βκςνίγεζξ ηδκ αββθζηή ηεπκζηή – ηθαδζηή μνμθμβία.

ΑΓ8

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ααζζημφξ ηακυκεξ Αζθάθεζαξ ηαζ βείαξ ζηδκ ενβαζία (επαββεθιαηζημί
ηίκδοκμζ, ενβαηζηά αηοπήιαηα, ιέζα πνμζηαζίαξ, πονυζαεζδ).

ΑΓ9

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ααζζημφξ ηακυκεξ ηοπμπμίδζδξ, πμζμηζηυ έθεβπμ ηαζ ιεηνήζεζξ.
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ΙΙ.
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ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ16.3

Ξαναημθμφεδζδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ έθεβπμξ ηδξ παναβςβήξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Τλικά παπαγυγήρ και
πνέπεζ:
ηελικά πποφόνηα
 Δίδδ λοθείαξ
ΚΑ1 Λα δζεκενβείξ ή κα επμπηεφεζξ ααζζημφξ εθέβπμοξ ζημ  Ξνμσυκηα λφθμο
πνμσυκ ή ηδκ λοθμηαηαζηεοή ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ  Βμδεδηζηά οθζηά (ζζδδνζηά,
παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ κα ηαηαβνάθεζξ επαηνζαχξ
ηανθζά, ηυθθεξ, θμφζηνα)
ηα απμηεθέζιαηα ηςκ εθέβπςκ, πμο δζεκενβείξ ζηα  Μοθμηαηαζηεοέξ, έπζπθα
ζπεηζηά έκηοπα.
ΠΔ2 Υώπορ επγαζίαρ
KA2 Λα παναημθμοεείξ ηζξ εκδείλεζξ ηςκ μνβάκςκ  Πηεβαζιέκμξ
(εενιμηναζία, οβναζία, πίεζδ) ηαζ κα ηαηαβνάθεζξ ηζξ  πυβεζμξ
παναιέηνμοξ, εκδείλεζξ ηςκ μνβάκςκ ηαζ ημκ νοειυ  Όνμθμζ
παναβςβήξ.
ΚΑ3

Λα θνμκηίγεζξ βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ
παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ κα ιενζικάξ βζα ηδκ
εθαπζζημπμίδζδ ηςκ ηαεοζηενήζεςκ ζηδκ νμή ηδξ
παναβςβήξ.

ΚΑ4

Λα εκημπίγεζξ απμηθίζεζξ ζε εέιαηα πμζυηδηαξ ηυζμ
ςλικών παπαγυγήρ υζμ ηαζ ηελικών πποφόνηυν
ηαεχξ ηαζ εέιαηα παναβςβζηυηδηαξ, έηζζ χζηε κα είζαζ
ζε εέζδ κα ηάκεζξ πνμηάζεζξ βζα ημκ ηνυπμ
ακηζιεηχπζζδξ ημοξ.

ΚΑ5

Λα δεζιεφεζξ ηα πνμσυκηα βζα ηα μπμία οπάνπεζ
αιθζαμθία βζα ηδκ πμζυηδηά ημοξ ηαζ κα επζαθέπεζξ ηδ
ιεηαθμνά ημοξ ζε ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκμ σώπο
επγαζίαρ, έςξ υημο απμθαζίζεζξ βζα ηδ πνήζδ ημοξ.

ΚΑ6

Λα ελαζθαθίγεζξ ηαζ κα εθέβπεζξ ηδκ επάνηεζα ηςκ
ιέζςκ, πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ή ηδκ
ηαηαζηεοή.

ΚΑ7

Λα εθέβπεζξ ηαζ κα δζαζθαθίγεζξ ηδ ζςζηή ηαηάζηαζδ ηαζ
θεζημονβία ημο ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ κα
πνμααίκεζξ ζε ηοπυκ νοειίζεζξ βζα αεθηζζημπμίδζδ ηδξ
παναβςβζηυηδηαξ.

ΚΑ8

Λα εθανιυγεζξ ηδ δζαδζηαζία ημο επείβμκημξ
ζηαιαηήιαημξ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ζημοξ
σώποςρ επγαζίαρ, υηακ οπάνπεζ εέια αζθαθείαξ ηαζ
υηακ ημ οπαβμνεφμοκ μζ δζαδζηαζίεξ ηδξ επζπείνδζδξ.
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ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ16.3

Ξαναημθμφεδζδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ έθεβπμξ ηδξ παναβςβήξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:
ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ θεζημονβίαξ ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηαεχξ ηαζ ακάβκςζδ
ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ δθεηηνμθμβίαξ (δθεηηνζηά ηοηθχιαηα, υνβακα ιέηνδζδξ,
ηζκδηήνεξ, αοημιαηζζιυξ).

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηεπκμθμβίαξ οθζηχκ (θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ λφθμο ηαζ
αμδεδηζηχκ οθζηχκ, ζθάθιαηα δμιήξ, ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ επελενβαζίαξ) ηαζ ημοξ
αζμθμβζημφξ ηζκδφκμοξ λοθείαξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ θεζημονβίαξ ηςκ αζμιδπακζηχκ ιμκάδςκ (μνβάκςζδ,
δζάβναιια νμήξ ενβαζζχκ, δείηηεξ απυδμζδξ).

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκεηαζ δ ζοκηήνδζδ ελμπθζζιμφ.

ΑΓ6

Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκεηαζ δ μνβάκςζδ - δζαπείνζζδ ενβαζζχκ ηαζ ακενχπζκμο δοκαιζημφ.

ΑΓ7

Λα βκςνίγεζξ ηδκ αββθζηή ηεπκζηή – ηθαδζηή μνμθμβία.

ΑΓ8

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ααζζημφξ ηακυκεξ βείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ ζηδκ ενβαζία (επαββεθιαηζημί
ηίκδοκμζ, ενβαηζηά αηοπήιαηα, ιέζα πνμζηαζίαξ, πονυζαεζδ).

ΑΓ9

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ααζζημφξ ηακυκεξ ηοπμπμίδζδξ, πμζμηζηυ έθεβπμ ηαζ ιεηνήζεζξ.

ΑΓ10 Λα βκςνίγεζξ ηζξ πνμδζαβναθέξ πνμσυκηςκ ηαζ ηαηαζηεοχκ.
ΑΓ11 Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ πνήζδξ Ζ/.
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Δκημπζζιυξ ηαζ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ παναβςβήξ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νζ ζηακυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ημκ εκημπζζιυ ηαζ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ παναβςβήξ
ηαζ ηςκ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ17.1

Ν εκημπζζιυξ ηαζ δ δζάβκςζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ παναβςβήξ

ΔΠΛ17.2

Ννβάκςζδ δζμνεςηζηχκ εκενβεζχκ ηαζ επίθοζδ ηεπκζηχκ πνμαθδιάηςκ

ΔΠΛ17.3

Ννβάκςζδ δζμνεςηζηχκ εκενβεζχκ ηαζ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ πνμζςπζημφ

.
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ΙΙ.

Δκημπζζιυξ ηαζ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ παναβςβήξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ17.1

Ν εκημπζζιυξ ηαζ δ δζάβκςζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ παναβςβήξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Τλικά παπαγυγήρ και
πνέπεζ:
ηελικά πποφόνηα
 Δίδδ λοθείαξ
ΚΑ1 Λα ακηζθαιαάκεζαζ ηαζ κα ηαηακμείξ ηζξ ηεπκζηέξ  Ξνμσυκηα λφθμο
πνμδζαβναθέξ ηςκ ςλικών παπαγυγήρ και ηελικών  Βμδεδηζηά οθζηά (ζζδδνζηά,
πποφόνηυν ή ηαηαζηεοχκ.
ηανθζά, ηυθθεξ, θμφζηνα)
 Μοθμηαηαζηεοέξ, έπζπθα
KA2 Λα βκςνίγεζξ ή κα έπεζξ πνυζααζδ ζηζξ ηεπκζηέξ
πνμδζαβναθέξ υθμο ημο μησανολογικού
και ΠΔ2 Μησανολογικόρ και
ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηλεκηπολογικόρ εξοπλιζμόρ
 Γζζημπνίμκα
ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία.
 Ραζκζμπνίμκα
ΚΑ3 Λα δζεκενβείξ ηαηηζημφξ εθέβπμοξ ζε υθμ ημκ  Ξθάκδ
μησανολογικό και ηλεκηπολογικό εξοπλιζμό πμο  Παμφνα
είκαζ οπυ ηδκ εοεφκδ ζμο, ενεοκχκηαξ μπμζμδήπμηε  Φνέγα
εφνδια πμο ιπμνεί κα παναπέιπεζ ζε ηεπκζηυ πνυαθδια.  Μεπμκδνζζηήναξ
Λα ηαηαβνάθεζξ ηα εονήιαηα ζμο ζηα πνμαθεπυιεκα  Κδπακήιαηα βζα ηνφπδια
 Ρυνκμξ
έκηοπα ή δθεηηνμκζηά πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα.
 Ποζηήιαηα ακαννυθδζδξ
ΚΑ4 Λα εηηεθείξ, υπμο είκαζ εθζηηυ, εζδζηέξ δοκιμαζηικέρ  Κδπακήιαηα θείακζδξ
λειηοςπγίερ και διαγνυζηικέρ μεηπήζειρ βζα ηδκ  Κδπακήιαηα ιαγζηήξ παναβςβήξ
αλζμθυβδζδ
ηδξ
ηεπκζηήξ
ηαηάζηαζδξ,
ημο  Δνβαθεία πεζνυξ
μησανολογικού και ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού  Φμνδηά δνάπακα, δζζημπνίμκα,
θνέγεξ ηηθπ
ηαζ ημκ εκημπζζιυ πζεακχκ ακαβηχκ βζα ηεπκζηή
επέιααζδ.
ΚΑ5

Λα ζοκενβάγεζαζ ιε ημ οπυθμζπμ πνμζςπζηυ, κα
εκδιενχκεζαζ βζα ηα πνμαθήιαηα, κα ζοζηδιαημπμζείξ
ηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ηα εονήιαηα πμο παναπέιπμοκ ζε
ακάβηδ βζα ηεπκζηή επέιααζδ ηαζ κα πνμηείκεζξ ηνυπμοξ
αεθηίςζδξ ή θφζδξ.

ΚΑ6

Λα ιεθεηάξ ηα ζζημνζηά ηςκ ηεπκζηχκ επειαάζεςκ ζημ
μησανολογικό και ηλεκηπολογικό εξοπλιζμό, βζα
κα εκημπίζεζξ ζοζηδιαηζηά πνμαθήιαηα θεζημονβίαξ.

ΚΑ7

Λα ιεθεηάξ ημοξ ααζζημφξ δείηηεξ παναβςβζηήξ
απυδμζδξ ημο ελμπθζζιμφ, χζηε κα δζαπζζηχκεζξ ηα
ζδιεία ζηα μπμία πνέπεζ κα επζηεκηνχκεηαζ δ πνμζμπή.
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ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ17.1

Ν εκημπζζιυξ ηαζ δ δζάβκςζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ παναβςβήξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)
ΚΑ8

ΚΑ9

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ3 Γοκιμαζηικέρ λειηοςπγίερ και
διαγνυζηικέρ μεηπήζειρ
 Γζαβκςζηζηέξ ηεπκζηέξ
 Δζδζηά υνβακα ιεηνήζεςκ ηαζ
επζζηυπδζδξ ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ
 Δκηοπμθυβζα ηαηαβναθήξ, Ζ/,
Λα ζπεδζάγεζξ ιε πμζέξ ηαζ ηζ είδμοξ
έηηαηηεξ
ηεπκζηά ηαζ βεκζηά θμβζζιζηά
ηεπκζηέξ επειαάζεζξ πνέπεζ κα ακηαπμηνζεείξ ζηα
εηδδθςιέκα πνμαθήιαηα ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ΠΔ4 Υώπορ επγαζίαρ
πνμσζηάιεκμ ζμο κα μνζζηζημπμζείηε ημκ ηαηάθμβμ  Πηεβαζιέκμξ
ηςκ πνμξ εηηέθεζδ ηεπκζηχκ επειαάζεςκ ζημοξ  πυβεζμξ
σώποςρ επγαζίαρ.
 Όνμθμζ
 Αηάθοπημξ
Λα ιεθεηάξ ημ πνυβναιια πνμθδπηζηήξ ζοκηήνδζδξ
ηαζ κα εθανιυγεζξ δοκιμαζηικέρ λειηοςπγίερ και
διαγνυζηικέρ μεηπήζειρ, χζηε κα εκημπίγεζξ πμζεξ
πνμθδπηζηέξ ενβαζίεξ πνέπεζ κα βίκμοκ ή έπνεπε κα
έπμοκ ήδδ βίκεζ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ17.1

Ν εκημπζζιυξ ηαζ δ δζάβκςζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ παναβςβήξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ θεζημονβίαξ ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηαεχξ ηαζ ακάβκςζδ
ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ δθεηηνμθμβίαξ (δθεηηνζηά ηοηθχιαηα, υνβακα ιέηνδζδξ,
ηζκδηήνεξ, αοημιαηζζιυξ).

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ Ρεπκμθμβίαξ θζηχκ (θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ λφθμο ηαζ
αμδεδηζηχκ οθζηχκ, ζθάθιαηα δμιήξ, ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ επελενβαζίαξ) ηαζ ημοξ αζμθμβζημφξ
ηζκδφκμοξ λοθείαξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ θεζημονβίαξ ηςκ αζμιδπακζηχκ ιμκάδςκ (μνβάκςζδ, δζάβναιια
νμήξ ενβαζζχκ, δείηηεξ απυδμζδξ).

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκεηαζ δ ζοκηήνδζδ ελμπθζζιμφ.

ΑΓ6

Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκεηαζ δ μνβάκςζδ - δζαπείνζζδ ενβαζζχκ ηαζ ακενχπζκμο δοκαιζημφ.

ΑΓ7

Λα βκςνίγεζξ ηδκ αββθζηή ηεπκζηή – ηθαδζηή μνμθμβία.

ΑΓ8

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ααζζημφξ ηακυκεξ βείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ ζηδκ ενβαζία (επαββεθιαηζημί
ηίκδοκμζ, ενβαηζηά αηοπήιαηα, ιέζα πνμζηαζίαξ, πονυζαεζδ).

ΑΓ9

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ααζζημφξ ηακυκεξ ηοπμπμίδζδξ, πμζμηζηυ έθεβπμ ηαζ ιεηνήζεζξ.

ΑΓ10 Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ πνήζδξ Ζ/.
ΑΓ11 Λα βκςνίγεζξ ηα παναηηδνζζηζηά ηεθζηχκ πνμσυκηςκ, ηαηαζηεοχκ ή πνήζεςκ, πνμδζαβναθέξ
παναβςβήξ, μδδβίεξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ17

ΙΙ.

Δκημπζζιυξ ηαζ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ παναβςβήξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ17.2

Ννβάκςζδ δζμνεςηζηχκ εκενβεζχκ ηαζ επίθοζδ ηεπκζηχκ πνμαθδιάηςκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Μησανολογικόρ και
πνέπεζ:
ηλεκηπολογικόρ εξοπλιζμόρ
 Γζζημπνίμκα
ΚΑ1 Λα πνμζδζμνίγεζξ ηζξ ακαβηαίεξ έηηαηηεξ επειαάζεζξ ζημκ  Ραζκζμπνίμκα
μησανολογικό και ηλεκηπολογικό εξοπλιζμό,  Ξθάκδ
αλζμπμζχκηαξ ημ πθδνμθμνζαηυ οθζηυ πμο έπεζξ.
 Παμφνα
 Φνέγα
KA2 Λα επελενβάγεζαζ ιε θεπημιένεζα ημ ηάεε ηεπκζηυ  Μεπμκδνζζηήναξ
πνυαθδια, χζηε κα έπεζξ ζαθή άπμρδ βζα ημκ ηνυπμ  Κδπακήιαηα βζα ηνφπδια
επέιααζδξ, ημ ααειυ δοζημθίαξ ηαζ ημοξ ακαβηαίμοξ  ηυνκμξ
πυνμοξ.
 Ποζηήιαηα ακαννυθδζδξ
 Κδπακήιαηα θείακζδξ
ΚΑ3 Λα ζενανπείξ ηζξ πνμξ εηηέθεζδ ηεπκζηέξ επειαάζεζξ  Κδπακήιαηα ιαγζηήξ
ακάθμβα ιε δζάθμνα ηνζηήνζα (παναβςβζηή ζηακυηδηα
παναβςβήξ
ημο ιδπακήιαημξ πμο πάζπεζ, επζηζκδοκυηδηα πμο  Δνβαθεία πεζνυξ
ζοκεπάβεηαζ δ αθάαδ ημο, ηυζημξ απμηαηάζηαζδξ).
 Φμνδηά δνάπακα, δζζημπνίμκα,
θνέγεξ ηθπ
ΚΑ4 Λα αεααζχκεζαζ υηζ βζα ηζξ ακαβηαίεξ ενβαζίεξ οπάνπμοκ
δζαεέζζιμζ μζ ακαβηαίμζ ακενχπζκμζ ηαζ οθζημί πυνμζ ΠΔ2 Μέζα/επγαλεία/ςλικά
(μέζα/επγαλεία/ςλικά) ζημοξ σώποςρ επγαζίαρ.
 Ρεπκζηή ηεηιδνίςζδ ελμπθζζιμφ
ΚΑ5

ΚΑ6

ΚΑ7

ΚΑ8


Λα θαιαάκεζξ οπυρδ ζμο ημ πνυβναιια παναβςβήξ ηαζ

ηδ
δζαεεζζιυηδηα
ημο
μησανολογικού
και

ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού βζα επέιααζδ.

Δκημθέξ ενβαζίαξ ηαζ έκηοπα
Νδδβίεξ αζθάθεζαξ ηαζ οβζεζκήξ
Δνβαθεία

ΠΔ3 Κανόνυν και ππακηικών
Λα εκδιενχκεζξ ημκ πνμσζηάιεκμ, ημοξ ζοκαδέθθμοξ,
αζθαλείαρ
ημοξ αμδεμφξ ζμο βζα ηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ επζηείιεκδξ
 Ξνμεζδμπμζδηζηέξ πζκαηίδεξ
επέιααζδξ ηαζ κα αεααζχκεζαζ υηζ μ οπυ επέιααζδ
 Θζβηθζδχιαηα (ιεηαθθζηά,
μησανολογικόρ και ηλεκηπολογικόρ εξοπλιζμόρ
λφθζκα, πθαζηζηά)
είκαζ παναβςβζηά δζαεέζζιμξ.
 Ξνμεζδμπμζδηζημί ηχκμζ
Λα πνδζζιμπμζείξ μνεμθμβζηά ηζξ πθδνμθμνίεξ, ηα μέζα,  Ξνμεζδμπμζδηζηέξ ηαζκίεξ
ηα επγαλεία και ηα ςλικά πμο έπεζξ ζηδ δζάεεζή ζμο  Φςηζζιυξ αζθάθεζαξ
 ΚΑΞ
βζα κα θένεζξ ζε πέναξ ηδκ επέιααζδ.
Λα εηηεθείξ ηδκ επέιααζδ ηδνμοιέκςκ υθςκ ηςκ ΠΔ4 Υώπορ επγαζίαρ
κανόνυν και
ππακηικών αζθαλείαρ,
υπςξ  Πηεβαζιέκμξ
 πυβεζμξ
ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδ Λμιμεεζία, πνυηοπα ηαζ ηακυκεξ.
 Όνμθμζ
 Αηάθοπημξ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ17.2

Ννβάκςζδ δζμνεςηζηχκ εκενβεζχκ ηαζ επίθοζδ ηεπκζηχκ πνμαθδιάηςκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)
ΚΑ9

Λα εηηεθείξ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ πνήζηεξ ημο
μησανολογικού
και
ηλεκηπολογικού
εξοπλιζμού, ηζξ πνμαθεπυιεκεξ δμηζιαζηζηέξ
θεζημονβίεξ, ιεηά ημ πέναξ ηδξ επέιααζδξ.

ΚΑ10 Λα ηαηαβνάθεζξ θεπημιενχξ ηα ζημζπεία ηδξ
επέιααζδξ (ιδπάκδια, ζοιπηχιαηα, δζάβκςζδ,
ακαθχζεζξ
ακηαθθαηηζηχκ,
δαπακδεείζεξ
ακενςπμχνεξ η.α).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ17.2

Ννβάκςζδ δζμνεςηζηχκ εκενβεζχκ ηαζ επίθοζδ ηεπκζηχκ πνμαθδιάηςκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ θεζημονβίαξ ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηαεχξ ηαζ ακάβκςζδ
ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ δθεηηνμθμβίαξ (δθεηηνζηά ηοηθχιαηα, υνβακα ιέηνδζδξ,
ηζκδηήνεξ, αοημιαηζζιυξ).

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ Ρεπκμθμβίαξ θζηχκ (θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ λφθμο ηαζ
αμδεδηζηχκ οθζηχκ, ζθάθιαηα δμιήξ, ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ επελενβαζίαξ) ηαζ ημοξ
αζμθμβζημφξ ηζκδφκμοξ λοθείαξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ θεζημονβίαξ ηςκ αζμιδπακζηχκ ιμκάδςκ (μνβάκςζδ, δζάβναιια
νμήξ ενβαζζχκ, δείηηεξ απυδμζδξ).

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκεηαζ δ ζοκηήνδζδ ελμπθζζιμφ.

ΑΓ6

Λα βκςνίγεζξ πχξ βίκεηαζ δ μνβάκςζδ - δζαπείνζζδ ενβαζζχκ ηαζ ακενχπζκμο δοκαιζημφ.

ΑΓ7

Λα βκςνίγεζξ ηδκ αββθζηή ηεπκζηή – ηθαδζηή μνμθμβία.

ΑΓ8

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ααζζημφξ ηακυκεξ βείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ ζηδκ ενβαζία (επαββεθιαηζημί
ηίκδοκμζ, ενβαηζηά αηοπήιαηα, ιέζα πνμζηαζίαξ, πονυζαεζδ).

ΑΓ9

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ααζζημφξ ηακυκεξ ηοπμπμίδζδξ, πμζμηζηυ έθεβπμ ηαζ ιεηνήζεζξ.

ΑΓ10 Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ πνήζδξ Ζ/.
ΑΓ11 Λα βκςνίγεζξ ηα παναηηδνζζηζηά ηεθζηχκ πνμσυκηςκ, ηαηαζηεοχκ ή πνήζεςκ, πνμδζαβναθέξ
παναβςβήξ, μδδβίεξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ17

ΙΙ.

Δκημπζζιυξ ηαζ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ παναβςβήξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ17.3

Ννβάκςζδ δζμνεςηζηχκ εκενβεζχκ ηαζ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ πνμζςπζημφ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Δπγαζιακό πεπιβάλλον
πνέπεζ:
 Ηδζαίηενα παναηηδνζζηζηά
ενβαγμιέκςκ
ΚΑ1 Λα δζαπεζνίγεζαζ ημ πνμζςπζηυ ηαζ κα ηαηαιενίγεζξ ηζξ  Ηδζαίηενα παναηηδνζζηζηά
ενβαζίεξ,
θαιαάκμκηαξ
οπυρδ
ημ
επγαζιακό
παναβςβήξ
πεπιβάλλον ηαζ ηδκ θφζδ ηδξ ενβαζίαξ.
 Βεθηζζημπμίδζδ ηδξ
παναβςβζηυηδηαξ, επίθοζδ
ΚΑ2 Λα θνμκηίγεζξ βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ηςκ
πνμαθδιάηςκ
ηακυκςκ ενβαζίαξ ηαζ κα εκδιενχκεζξ ημκ πνμσζηάιεκμ
παναβςβήξ βζα μπμζμδήπμηε εέια πνμζςπζημφ.
ΠΔ2 Οπγανυηική δομή
ΚΑ3 Λα πνμηείκεζξ ηδκ πεναζηένς επζιυνθςζδ ηαζ ελάζηδζδ  Σεζνζζηέξ ιδπακδιάηςκ
ηςκ ενβαγμιέκςκ, αζπέημο εέζδξ ζηδκ οπγανυηική  Ξνμζςπζηυ απμεήηδξ
δομή, ιε ζηυπμ ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηάξ ημο  Ποκηδνδηέξ ιδπακδιάηςκ
ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ενβαζίαξ ημο.
ΚΑ4

Πηζξ πενζπηχζεζξ πμο εκημπίγεηαζ πνυαθδια νμήξ ηδξ
παναβςβήξ κα πνμηείκεζξ ιέηνα ακηζιεηχπζζήξ ημο.

ΚΑ5

Λα έπεζξ άιεζεξ θφζεζξ βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ
ενβαγμιέκμο, ζε πενίπηςζδ πνμαθδιάηςκ, πςνίξ κα
πάκεηαζ δ δοκαιζηυηδηα ηδξ παναβςβήξ.

ΚΑ6

Λα ιπμνείξ κα ζοιαμοθεφζεζξ ημοξ ενβαγυιεκμοξ, υηακ
δεκ ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ παναβςβζηέξ
απαζηήζεζξ.

ΚΑ7

Λα θνμκηίγεζξ βζα ηδκ έβηαζνδ εκδιένςζδ ημο
πνμζςπζημφ ζε αθθαβέξ παναβμιέκςκ πνμσυκηςκ ή ηδ
δζαδζηαζία παναβςβήξ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ17.3

Ννβάκςζδ δζμνεςηζηχκ εκενβεζχκ ηαζ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ πνμζςπζημφ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ δζαπείνζζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηα ζημζπεία Λμιμεεζίαξ βζεζκήξ ηαζ Αζθάθεζαξ ηδξ Δνβαζίαξ ηαζ
Ξνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ααζζηέξ βκχζεζξ μνβάκςζδξ παναβςβήξ.

ΑΓ5

Λα βκςνίγεζξ ημκ εζςηενζηυ ηακμκζζιυ θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ.

ΑΓ6

Λα βκςνίγεζξ βζα ηζξ ηθαδζηέξ ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ18

ΙΙ.

Ξμζμηζηυξ έθεβπμξ ηαζ πανάδμζδ ενβαζίαξ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νζ ζηακυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ παναβμιέκςκ πνμσυκηςκενβαζζχκ ηαζ δ πανάδμζδ ηδξ ενβαζίαξ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ18.1

Θέζπζζδ ηνζηδνίςκ ηαζ ιεευδςκ εθέβπμο

ΔΠΛ18.2

Δθανιμβή πμζμηζηχκ εθέβπςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ

ΔΠΛ18.3

Δθανιμβή ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ πνμσυκηςκ/ενβαζζχκ

ΔΠΛ18.4

Δθανιμβή ιεευδςκ πανάδμζδξ πνμσυκηςκ/ενβαζζχκ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ18

ΙΙ.

Ξμζμηζηυξ έθεβπμξ ηαζ πανάδμζδ ενβαζίαξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ18.1

Θέζπζζδ ηνζηδνίςκ ηαζ ιεευδςκ εθέβπμο

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Ποιοηικά σαπακηηπιζηικά
πνέπεζ:
 Ιεζημονβζηυηδηα
 Ακημπή
 Ξμζυηδηα ηαηαζηεοαζηζηχκ
οθζηχκ
ΚΑ1 Λα ακαβκςνίγεζξ ηα ποιοηικά σαπακηηπιζηικά ηδξ

Θαηαζηεοαζηζηή ηεθεζυηδηα
ενβαζίαξ.
 Αζθάθεζα
KA2 Λα επζθέβεζξ ηα ηαηάθθδθα εβπχνζα ή δζεεκή πνυηοπα  Φζθζηυηδηα ζημκ άκενςπμ ηαζ ημ
πενζαάθθμκ
πμζυηδηαξ βζα ηδκ ενβαζία.
 Γζάνηεζα
ΚΑ3 Λα ηαεζενχκεζξ εζςηενζηά πνυηοπα πμζυηδηαξ ζημ πχνμ
ενβαζίαξ ζμο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ18.1

Θέζπζζδ ηνζηδνίςκ ηαζ ιεευδςκ εθέβπμο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ ηοπμπμίδζδξ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηα εεκζηά ηαζ δζεεκή πνυηοπα πμζυηδηαξ ζπεηζηά ιε ηδκ επζπθμπμζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ18

ΙΙ.

Ξμζμηζηυξ έθεβπμξ ηαζ πανάδμζδ ενβαζίαξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ18.2

Δθανιμβή πμζμηζηχκ εθέβπςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Ποιοηικά σαπακηηπιζηικά
πνέπεζ:
 Ιεζημονβζηυηδηα
 Ακημπή
 Ξμζυηδηα ηαηαζηεοαζηζηχκ
οθζηχκ
ΚΑ1 Λα εκανιμκίγεζξ ηδκ ενβαζία ιε ηζξ ζπεηζηέξ
πνμδζαβναθέξ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα ποιοηικά  Θαηαζηεοαζηζηή ηεθεζυηδηα
 Αζθάθεζα
σαπακηηπιζηικά αοηήξ.
 Φζθζηυηδηα ζημκ άκενςπμ ηαζ ημ
πενζαάθθμκ
KA2 Λα εθανιυγεζξ ημοξ ηακυκεξ εθέβπμο πμζυηδηαξ.
 Γζάνηεζα
ΚΑ3 Λα εθανιυγεζξ ηα πνυηοπα πμζυηδηαξ ακάθμβα ιε ηδ
ΠΔ2 Σαξινόμηζη επίπλυν (με
ηαξινόμηζη ηυν επίπλυν.
βάζη ηο σώπο)
 Θαημζηζχκ
 Δλςηενζηχκ πχνςκ
 Γναθείςκ
 Μεκμδμπείςκ – πχνςκ
ζοκαενμίζεςκ
 Δνβαζζαηχκ πχνςκ
 Δηπαζδεοηζηχκ πχνςκ
 Άθθςκ ηαηδβμνζχκ πχνςκ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ18.2

Δθανιμβή πμζμηζηχκ εθέβπςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ
υκηςκ
υκηςκ/οπδνεζζχκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ επίπθςκ .

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ημιείξ πνήζδξ ηςκ επίπθςκ ηαζ ηςκ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο
επζαάθθμοκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ18

ΙΙ.

Ξμζμηζηυξ έθεβπμξ ηαζ πανάδμζδ ενβαζίαξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ18.3

Δθανιμβή ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ πνμσυκηςκ/ενβαζζχκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Ποιοηικά σαπακηηπιζηικά
πνέπεζ:
 Ιεζημονβζηυηδηα
 Ακημπή
 Ξμζυηδηα ηαηαζηεοαζηζηχκ
οθζηχκ
ΚΑ1 Λα ακαβκςνίγεζξ ηα ζήιαηα πμζυηδηαξ ηαζ ηα ποιοηικά

Θαηαζηεοαζηζηή ηεθεζυηδηα
σαπακηηπιζηικά πμο δζέπμοκ ηάεε ενβαζία.
 Αζθάθεζα
KA2 Λα αημθμοεείξ ηδκ δέμοζα δζαδζηαζία βζα ηδκ  Φζθζηυηδηα ζημκ άκενςπμ ηαζ ημ
πενζαάθθμκ
πζζημπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ζμο ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ

Γζάνηεζα
παναβςβήξ.
ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

Λα εθέβπεζξ ααζζηά ποιοηικά σαπακηηπιζηικά ηςκ
ΠΔ2 Σαξινόμηζη επίπλυν (με
επίπθςκ.
βάζη ηο σώπο)
Λα επζθέβεζξ ηαζ κα πνδζζιμπμζείξ ηα ηαηάθθδθα υνβακα  Θαημζηζχκ
 Δλςηενζηχκ πχνςκ
εθέβπμο.
 Γναθείςκ
Λα ηαηαβνάθεζξ ηαζ κα πνμααίκεζξ ζηδκ επζδζυνεςζδ ή  Μεκμδμπείςκ– πχνςκ
ζοκαενμίζεςκ
απυννζρδ ηςκ εζθαθιέκςκ ηαηαζηεοχκ.
 Δνβαζζαηχκ πχνςκ
Λα εθανιυγεζξ ηα πνυηοπα πμζυηδηαξ ακάθμβα ιε ηδκ  Δηπαζδεοηζηχκ πχνςκ
ηαξινόμηζη ηυν επίπλυν.
 Άθθςκ ηαηδβμνζχκ πχνςκ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ18.3

Δθανιμβή ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ πνμσυκηςκ/ενβαζζχκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ημοξ θμνείξ πζζημπμίδζδξ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηζξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ πζζημπμίδζδ ενβαζζχκ ηαζ πνμσυκηςκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηα ααζζηά πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ηαηαζηεοχκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ηςκ μνβάκςκ εθέβπμο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ18

ΙΙ.

Ξμζμηζηυξ έθεβπμξ ηαζ πανάδμζδ ενβαζίαξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ18.4

Δθανιμβή ιεευδςκ πανάδμζδξ πνμσυκηςκ/ενβαζζχκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ2 Σαξινόμηζη επίπλυν (με
πνέπεζ:
βάζη ηο σώπο)
 Θαημζηζχκ
 Δλςηενζηχκ πχνςκ
ΚΑ1 Λα εθανιυγεζξ ηα πνυηοπα πμζυηδηαξ ακάθμβα ιε ηδ  Γναθείςκ
 Μεκμδμπείςκ– πχνςκ
ηαξινόμηζη ηυν επίπλυν.
ζοκαενμίζεςκ

Δνβαζζαηχκ πχνςκ
ΚΑ2 Λα παναδίδεζξ ηζξ ηαηαζηεοέξ αθμφ έπμοκ βίκεζ υθμζ μζ
πνμαθεπυιεκμζ
έθεβπμζ
υπμο
δζαζθαθίγμοκ
ηα  Δηπαζδεοηζηχκ πχνςκ
απαναίηδηα
ποιοηικά
σαπακηηπιζηικά
ηάεε  Άθθςκ ηαηδβμνζχκ πχνςκ
πνμσυκημξ-ενβαζίαξ.
ΠΔ2 Ποιοηικά σαπακηηπιζηικά
KA3 Λα δζαζθαθίγεζξ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηςκ  Ιεζημονβζηυηδηα
ενβαγυιεκςκ ηαηά ηδ ιεηαθμνά ημοξ ζημ πχνμ ημο  Ακημπή
 Ξμζυηδηα ηαηαζηεοαζηζηχκ
πεθάηδ.
οθζηχκ

Θαηαζηεοαζηζηή ηεθεζυηδηα
ΚΑ4 Λα εβηαεζζηάξ, υπμο αοηυ είκαζ απαναίηδημ, ηζξ
 Αζθάθεζα
ηαηαζηεοέξ ζημ πχνμ ημο πεθάηδ.
 Φζθζηυηδηα ζημκ άκενςπμ ηαζ
ΚΑ5 Λα γδηάξ εκοπυβναθά ημκ έθεβπμ ηςκ παναδμηέςκ απυ
ημ πενζαάθθμκ
ημκ πεθάηδ.
 Γζάνηεζα

170

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ18.4

Δθανιμβή ιεευδςκ πανάδμζδξ πνμσυκηςκ/ενβαζζχκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηεθζημφξ μπηζημφξ εθέβπμοξ πμο είκαζ απαναίηδημζ πνζκ ηδκ πανάδμζδ ηςκ
ηαηαζηεοχκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ημοξ ηακυκεξ αζθαθμφξ ζοζηεοαζίαξ ηαζ θμνημεηθυνηςζδξ ηςκ ηαηαζηεοχκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηδ ζφκηαλδ ζπεηζηχκ αεααζχζεςκ πανάδμζδξ απυ ημκ πεθάηδ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ19

ΙΙ.

Ρμπμεέηδζδ ηαζ εθανιμβή ηαηαζηεοχκ ζηδκ μζημδμιή

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νζ ζηακυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ηαηαζηεοχκ ζηδκ
μζημδμιή.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΠΛ19.1

Ννβάκςζδ αημιζηήξ ενβαζίαξ

ΔΠΛ19.2

Ξνμεημζιαζία ημο πχνμο ενβαζίαξ βζα ημπμεέηδζδ

ΔΠΛ19.3

Δημζιαζία ηςκ ηαηαζηεοχκ βζα ημπμεέηδζδ

ΔΠΛ19.4

Ρμπμεέηδζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ ηαηαζηεοχκ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ19

ΙΙ.

Ρμπμεέηδζδ ηαζ εθανιμβή ηαηαζηεοχκ ζηδκ μζημδμιή

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ19.1

Ννβάκςζδ αημιζηήξ ενβαζίαξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Δπγαλεία
πνέπεζ:
 Δνβαθεία πεζνυξ
 Ζθεηηνζηά ενβαθεία πενζμφ
(Φμνδηά δνάπακα, δζζημπνίμκα,
θνέγεξ ηθπ)
ΚΑ1 Λα επζθέβεζξ ηα επγαλεία ηαζ θμνδηυ ελμπθζζιυ πμο
είκαζ απαναίηδημξ βζα ηδκ ενβαζία.

KA2
ΚΑ3
ΚΑ4

ΠΔ2 Καηαζκεςαζηικό ζσέδιο
Λα εθέβπεζξ ηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ ιέζςκ πμο επέθελεξ  Ννεμβναθζηή πνμαμθή
 Ξθάβζα πνμαμθή
πνζκ απυ ηδκ επίζηερδ ζημ πχνμ ημο πεθάηδ.
 Ηζμιεηνζηή πνμαμθή
Λα απμεδηεφεζξ ηαζ κα ιεηαθένεζξ αζθαθχξ ηα ιέζα  Θάημρδ
 Όρεζξ
ενβαζίαξ.
 Ρμιέξ
Λα ιεθεηάξ ηα καηαζκεςαζηικά ηαζ απσιηεκηονικά  Ιεπημιένεζεξ
ζσέδια πνζκ απυ ηδκ επίζηερδ ζημ πχνμ ημο πεθάηδ.
ΠΔ3 Απσιηεκηονικό ζσέδιο
 Θάημρδ
 Όρεζξ
 Ρμιέξ
 Ιεπημιένεζεξ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ19.1

Ννβάκςζδ αημιζηήξ ενβαζίαξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ηςκ θμνδηχκ ενβαθείςκ ηαζ ιδπακδιάηςκ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηα ζοκμδεοηζηά οθζηά ηςκ θμνδηχκ ενβαθείςκ ηαζ ζοκμδεοηζηχκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ19

ΙΙ.

Ρμπμεέηδζδ ηαζ εθανιμβή ηαηαζηεοχκ ζηδκ μζημδμιή

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ19.2

Ξνμεημζιαζία ημο πχνμο ενβαζίαξ βζα ημπμεέηδζδ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Υώποι
πνέπεζ:
 Θαημζηίεξ
 Δλςηενζημί πχνμζ
 Γναθεία
ΚΑ1 Λα ακαβκςνίγεζξ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημο  Μεκμδμπεία – πχνμζ
ζοκαενμίζεςκ
σώπος ζημκ μπμίμ εα εβηαηαζηαεεί δ ηαηαζηεοή.
 Δνβαζζαημί πχνμζ
KA2 Λα πνμεημζιάγεζξ ημ σώπο εβηαηάζηαζδξ ηαζ κα γδηάξ  Δηπαζδεοηζημί πχνμζ
ηζξ απαναίηδηεξ νοειίζεζξ πνζκ ηδκ ιεηαθμνά ηαζ  Άθθεξ ηαηδβμνίεξ πχνςκ
εβηαηάζηαζδ ηςκ ηαηαζηεοχκ.
ΠΔ2 Δξοπλιζμόρ
ΚΑ3 Λα πνμεημζιάγεζξ ημκ εξοπλιζμό βζα ηδκ ημπμεέηδζδ.
 Δνβαθεία πεζνυξ
 Ζθεηηνζηά ενβαθεία πενζμφ
ΚΑ4 Λα πνδζζιμπμζείξ ηαηάθθδθα ημκ εξοπλιζμό βζα ηδκ
(Φμνδηά ηνάπακα, δζζημπνίμκα,
πνμεημζιαζία (ηνφπδια, ηυρζιμ ηθπ).
θνέγεξ ηηθπ)
 Αθθάδζ
 Λήια ζηάειδξ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ19.2

Ξνμεημζιαζία ημο πχνμο ενβαζίαξ βζα ημπμεέηδζδ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηα παναηηδνζζηζηά ημο πχνμο πμο αθμνμφκ ηδκ αζθαθή ηαζ πμζμηζηή
ημπμεέηδζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ααζζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηαηενβαζζιυηδηα ηςκ δμιζηχκ οθζηχκ μζημδμιχκ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ πχξ κα ακηζιεηςπίζεζξ πνμαθήιαηα ιε ηδκ ηαηενβαζία ηαζ πνμεημζιαζία
ηςκ δμιζηχκ οθζηχκ μζημδμιχκ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ19

ΙΙ.

Ρμπμεέηδζδ ηαζ εθανιμβή ηαηαζηεοχκ ζηδκ μζημδμιή

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ19.3

Δημζιαζία ηςκ ηαηαζηεοχκ βζα ημπμεέηδζδ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Υώποι
πνέπεζ:
 Θαημζηίεξ
 Δλςηενζημί πχνμζ
 Γναθεία
ΚΑ1 Λα ιεηαθένεζξ ιε αζθάθεζα ηζξ ηαηαζηεοέξ ζημ σώπο  Μεκμδμπεία – πχνμζ
ζοκαενμίζεςκ
ημο πεθάηδ.
 Δνβαζζαημί πχνμζ
KA2 Λα πνμζηαηεφεζξ ηαηάθθδθα ηζξ ηαηαζηεοέξ πνζκ απυ  Δηπαζδεοηζημί πχνμζ
 Άθθεξ ηαηδβμνίεξ πχνςκ
ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ.
ΚΑ3

Λα πνμααίκεζξ ζηζξ ηεθζηέξ ζοκανιμθμβήζεζξ ηδξ
ηαηαζηεοήξ πμο είκαζ απαναίηδηεξ πνζκ απυ ηδκ
ημπμεέηδζδ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ19.3

Δημζιαζία ηςκ ηαηαζηεοχκ βζα ημπμεέηδζδ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηα ιέζα ζοζηεοαζίαξ ηαζ ημκ μνευ πεζνζζιυ ημοξ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ημο ιεηαθμνζημφ ελμπθζζιμφ βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ ηαηαζηεοχκ ζημ
πχνμ ημο πεθάηδ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ19

ΙΙ.

Ρμπμεέηδζδ ηαζ εθανιμβή ηαηαζηεοχκ ζηδκ μζημδμιή

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ19.4

Ρμπμεέηδζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ ηαηαζηεοχκ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γζα κα απμδείλεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία εα ΠΔ1 Δπγαλεία
πνέπεζ:
 Αθθάδζ
 Λήια ζηάειδξ
 Δνβαθεία πεζνυξ
ΚΑ1 Λα πνδζζιμπμζείξ ηα επγαλεία βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ  Ζθεηηνζηά ενβαθεία πενζμφ
(Φμνδηά δνάπακα, δζζημπνίμκα,
ηαηαζηεοχκ ζημ σώπο ημο πεθάηδ.
θνέγεξ ηθπ)
KA2 Λα εθέβπεζξ ηδ ζςζηή εθανιμβή ηδξ ηαηαζηεοήξ.
ΠΔ2 Υώποι
ΚΑ3 Λα εθέβπεζξ ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαηαζηεοήξ  Θαημζηίεξ
πνμζανιμζιέκδξ ζημ σώπο ημο πεθάηδ.
 Δλςηενζημί πχνμζ
 Γναθεία
ΚΑ4 Λα βκςνίγεζξ ηζξ επζηνεπυιεκεξ απμηθίζεζξ.
 Μεκμδμπεία – πχνμζ
ζοκαενμίζεςκ
ΚΑ5 Λα πνμααίκεζξ ζηζξ ηαηάθθδθεξ δζμνεςηζηέξ. ηζκήζεζξ βζα
 Δνβαζζαημί πχνμζ
ηδκ ακηζιεηχπζζδ απμηθίζεςκ απυ ηα πνμαθεπυιεκα
 Δηπαζδεοηζημί πχνμζ
πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά.
 Άθθεξ ηαηδβμνίεξ πχνςκ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΠΛ19.4

Ρμπμεέηδζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ ηαηαζηεοχκ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάθμβμξ ακαβηαίςκ βκχζεςκ βζα ηδκ επζηέθεζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ:

ΑΓ1

Λα βκςνίγεζξ ηδκ αζθαθή πνήζδ ηςκ ενβαθείςκ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ.

ΑΓ2

Λα βκςνίγεζξ ηδ πνήζδ ημο ηαηάθθδθμο ελμπθζζιμφ ιεηνήζεςκ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ
πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ημπμεεηδιέκδξ ηαηαζηεοήξ.

ΑΓ3

Λα βκςνίγεζξ ηα ζοκήεδ πνμαθήιαηα πμο ακαηφπημοκ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ
ηαηαζηεοχκ.

ΑΓ4

Λα βκςνίγεζξ ηζξ ιεευδμοξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ακαηφπημοκ ηαηά ηδκ
ημπμεέηδζδ ηςκ ηαηαζηεοχκ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1:

ΓΛΩΑΡΙΟ
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ΓΛΩΑΡΙΟ
Νζ αηυθμοεμζ μνζζιμί δίδμκηαζ βζα επελήβδζδ θέλεςκ ηαζ εκκμζχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ
πνυηοπμ:
Αλθάδι

Θμζκυ θάδζ ιε θοζαθίδα. Δίκαζ ημ υνβακμ ιε ημ μπμίμ
εθέβπμοιε ηδκ μνζγυκηζα ή ηάεεηδ ημπμεέηδζδ ηςκ
ηαηαζηεοχκ.

Γςζμενείρ καιπικέρ ζςνθήκερ

Αηαηάθθδθεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ.

Απμόρ

Ζ βναιιή επαθήξ ιεηαλφ ηςκ ιενχκ ιζαξ ηαηαζηεοήξ.

Γκινιζιά

Σάναλδ ζηδκ επζθάκεζα λφθμο αοθαηζμφ.

Γομαλάκκα

Οδηίκδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ζηίθαςζδ επίπθςκ.

Γςαλόσαπηο

Φφθθα πανηζμφ επζπνζζιέκα ιε ζηυκδ άιιμο ηαζ ηυθθα.
Σνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ θείακζδ επζθακεζχκ.

Γυνιά

Όνβακμ ιε ημ μπμίμ εθέβπμοιε ηδκ μνεή βςκία.

Δπίσπιζμα

Ζ επζηάθορδ επζθακεζχκ ιε μοζίεξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδ
αεθηίςζδ ηδξ αζζεδηζηήξ.

βούπα

Κδπάκδια ιε ημ μπμίμ βίκεηαζ δζαιυνθςζδ πνμθίθ ή δ
δζαιυνθςζδ ζε ηαιπφθδ ιμνθή λφθμο.

Ινοζανίδα

Ποβημθθδιέκμ πνμσυκ λφθμο ζε ιμνθή πθάηαξ απυ
ζοιπζεζιέκεξ ίκεξ λφθμο ηαζ ηαηάθθδθδ ζοβημθθδηζηή μοζία.

Μοπιοζανιδα

Λμαμπάκ. Ποβημθθδιέκμ πνμσυκ λφθμο ζε ιμνθή πθάηαξ απυ
ζοιπζεζιέκα λοθμηειαπίδζα λφθμο ηαζ ηαηάθθδθδ ζοβημθθδηζηή
μοζία.

Ανηικολληηό

Θυκηνα πθαηέ. Ποβημθθδιέκμ πνμσυκ λφθμο ζε ιμνθή πθάηαξ
απυ λοθυθοθθα ζοβημθθδιέκα ιεηαλφ ημοξ ιε ηα κενά ηάεεηα
ζηα βεζημκζηά θφθθα.

Καβίλια

Ποκδεηζηυ ιέζμ ηοθζκδνζημφ ζ
ζπήιαημξ ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ
ζηδ ζοκανιμθυβδζδ ηιδιάηςκ λοθμηαηαζηεοχκ.

Καλούπι

Κήηνα, πνυηοπμ.

Καπλαμάρ

Ιεπηυ θφθθμ λφθμο ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ βζα επέκδοζδ
επζθακεζχκ.

Κόλλα

Ποβημθθδηζηή μοζία.

Σαινιοππίονο

Θμνδέθα.

Λάκκα

Ξμθφ θεία, πνςιαηζζιέκδ επζθάκεζα πάκς ζε λφθμ.

Λαμέλο

Ποκδεηζηυ ιέζμ εθθεζρμεζδμφξ ιμνθήξ.

Λούζηπο

Βενκίηζ.
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Μελαμίνη

Ποζηαηζηυ ζοβημθθδηζηχκ μοζζχκ ηαζ επζηαθοπηζηχκ θφθθςκ
(θίθι ιεθαιίκδξ) πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επέκδοζδ
ζοβημθθδιέκςκ λοθμπθαηχκ, π.π. Κμνζμπθαηχκ.

Μόπζο

Ρνυπμξ ζοκανιμθυβδζδξ ημιιαηζχκ λοθμηαηαζηεοήξ.

Ξεγύπιζμα

Ξενζιεηνζηυ ηυρζιμ λοθμπθάηαξ.

Ξεμοπζάπιζμά

Γζαιυνθςζδ ιυνζμο.

Ξεθάπδιζμα

Ζ αθαίνεζδ ημο πενζηημφ ιένμοξ εκυξ πνζζημφ ηαηά ημ πθάημξ
ημο.

Ξεσόνδπιζμα

Ζ αθαίνεζδ ημο πενζηημφ ιένμοξ εκυξ πνζζημφ ηαηά ημ πάπμξ
ημο.

Πήσειρ

Κζηνήξ δζαημιήξ ηαζ ιεβάθμο ιήημοξ ηειάπζα λφθμο πμο
εθανιυγμκηαζ ςξ πενζεχνζα ή βειίζιαηα ηαηαζηεοχκ.

Πλακάρ

Ξδπμζακίδα,
ζοβημθθδιέκμ
πνμσυκ
λφθμο
ακηζημθθδημφ ιε πήπεζξ ζε ηάπμζεξ ζηνχζεζξ ημο.

όκοπο

Δβηάνζζα επζθάκεζα.

ηπαβέπζα

Ννζγυκηζα ζοκδεηζηή δμηυξ.

Φςπάμια

Δλανηήιαηα βζα ζφκδεζδ ηιδιάηςκ ηαηαζηεοήξ.

Νήμα ζηάθμηρ

Εφβζ (αανίδζ).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2:

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠΙΠΔΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΡΟΟΝΣΩΝ

Ρα Δπαββεθιαηζηά Ξνμζυκηα, ηα μπμία θαιαάκμοκ οπυρδ ημ επίπεδμ ηςκ απαζημφιεκςκ
βκχζεςκ, ζηακμηήηςκ ηαζ δελζμηήηςκ ηαζ ημκ απαζημφιεκμ ααειυ εοεφκδξ, δζαααειίγμκηαζ ζε
πέκηε επίπεδα. Νζ πενζβναθέξ πμο αημθμοεμφκ απμηεθμφκ έκα πθαίζζμ βζα ημ ηάεε επίπεδμ
λεπςνζζηά ηαεχξ ηαζ ηδκ πνυμδμ απυ ημ έκα επίπεδμ ζημ άθθμ αθθά ηαζ ηδ ζπέζδ πμο οπάνπεζ
ιεηαλφ ημοξ:
ΔΠΙΠΔΓΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Δπίπεδο 1

Ηηακυηδηα πμο αθμνά ζηδκ εθανιμβή βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ ααζζημφ
επζπέδμο ζηδκ εηηέθεζδ δζαθυνςκ ενβαζζχκ, μζ πενζζζυηενεξ ηςκ μπμίςκ
επακαθαιαακυιεκεξ ηαζ πνμαθεπηέξ.

Δπίπεδο 2

Ηηακυηδηα πμο αθμνά ζηδκ εθανιμβή ελεζδζηεοιέκςκ βκχζεςκ ηαζ
δελζμηήηςκ ζηδκ δζεηπεναίςζδ ζδιακηζημφ θάζιαημξ δζαθυνςκ ενβαζζχκ,
ζε δζάθμνα πεδία εθανιμβήξ. Ννζζιέκεξ απυ ηζξ ενβαζίεξ είκαζ πενίπθμηεξ ή
ιδ επακαθαιαακυιεκεξ ηαζ απαζηείηαζ ηάπμζμξ ααειυξ οπεοεοκυηδηαξ ηαζ
αοημκμιίαξ. Ποπκά απαζηείηαζ ζοκενβαζία ιε άθθμοξ, ίζςξ ιέζς ηδξ
ζοιιεημπήξ ζε μιάδεξ ενβαζίαξ.

Δπίπεδο 3

Ηηακυηδηα πμο αθμνά ζηδκ εθανιμβή ελεζδζηεοιέκςκ βκχζεςκ ηαζ
δελζμηήηςκ ζηδκ δζεηπεναίςζδ ιεβάθμο θάζιαημξ δζαθυνςκ ενβαζζχκ ζε
δζάθμνα πεδία εθανιμβήξ, πενζζζυηενεξ ηςκ μπμίςκ είκαζ πενίπθμηεξ ηαζ ιδ
επακαθαιαακυιεκεξ. Απαζηείηαζ ιεβάθμξ ααειυξ οπεοεοκυηδηαξ ηαζ
αοημκμιίαξ ηαζ ζοπκά επίαθερδ ή ηαεμδήβδζδ άθθςκ.

Δπίπεδο 4

Ηηακυηδηα πμο αθμνά ζηδκ εθανιμβή βκχζεςκ ζε έκα ιεβάθμ θάζια
δζαθυνςκ πενίπθμηςκ ηεπκζηχκ ή επαββεθιαηζηχκ ενβαζζχκ πμο εηηεθμφκηαζ
ζε δζαθμνά πεδία εθανιμβήξ ηαζ ιε ζδιακηζηυ ααειυ πνμζςπζηήξ εοεφκδξ
ηαζ αοημκμιίαξ. Ποπκά ακαθαιαάκεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ ενβαζία άθθςκ ηαζ
ηδκ ηαηακμιή ηςκ πυνςκ.

Δπίπεδο 5

Ηηακυηδηα πμο αθμνά ζηδκ εθανιμβή εκυξ θάζιαημξ ααζζηχκ ανπχκ ιέζα
ζε δζαθμνεηζηά ηαζ ζοπκά απνυαθεπηα πθαίζζα. Απαζηείηαζ πμθφ ζδιακηζηή
πνμζςπζηή αοημκμιία ηαζ ζοπκά πμθφ ιεβάθμξ ααειυξ εοεφκδξ βζα ηδκ
ενβαζία άθθςκ ηαζ βζα ηδκ ηαηακμιή μοζζαζηζημφ ιένμοξ ηςκ πυνςκ ηαεχξ
επίζδξ οπεοεοκυηδηα βζα ακάθοζδ, δζάβκςζδ, ζπεδζαζιυ, πνμβναιιαηζζιυ,
εθανιμβή ηαζ αλζμθυβδζδ.
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