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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
 
Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ 
ελεξγεηψλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ 
πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο 
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ζηελ Θχπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ. Ν ζεκαληηθφο απηφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο 
Θχπξνπ έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη πεξηιεθζεί ζην Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο γηα 
ηελ Απαζρφιεζε θαη ην Πρέδην Γξάζεο γηα ηε Πηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβφλαο, θαζψο θαη ζην 
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Απαζρόιεζε, Αλζξώπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή 
πλνρή, 2007-2013».  
 
Ζ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ ζηελ Θχπξν ππνβιήζεθε θαη 
εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν σο ζπγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν γηα ηελ 
Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013. Ρν Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν είλαη ην βαζηθφ 
ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ζηα 
θξάηε κέιε, θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.  
 
Ζ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Κύπξνπ έρεη νξηζηεί σο ν αξκφδηνο Φνξέαο 
γηα πξνψζεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. Πθνπφο ηνπ Ππζηήκαηνο είλαη ε 
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηνπ νξηζκνχ Ξξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ 
Ξξνζφλησλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ 
λα απνδψζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο.         
Ζ εμέηαζε ζα γίλεηαη ζε Δμεηαζηηθά Θέληξα (Ηδξχκαηα Θαηάξηηζεο θαη Δπηρεηξήζεηο/ 
Νξγαληζκνχο) ηα νπνία ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο.  
 
Ξξφζζεηα, ηα Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ  γηα 
πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 
θαζψο θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ην Πχζηεκα Καζεηείαο, ηα Ραρχξξπζκα 
Ξξνγξάκκαηα εμ παξρήο Θαηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν Πχζηεκα 
Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθφ Ξιαίζην Ξξνζφλησλ, ην 
νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Δπξσπατθφ Ξιαίζην Ξξνζφλησλ θαη αλακέλεηαη λα έρεη 
επηπηψζεηο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
 
Ζ Μεηαπνηεηηθή Βηνκεραλία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο κε κεγάιεο 
πξννπηηθέο.  Ζ Κεηαπνίεζε καδί κε ηνλ Ρνπξηζκφ ήηαλ νη βαζηθνί κνρινί αλάπηπμεο ηεο 
θππξηαθήο νηθνλνκίαο κεηά ην 1974. Ρα ηειεπηαία ρξφληα ε Κεηαπνηεηηθή Βηνκεραλία 
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο θαη γη απηφ ην ζθνπφ έρνπλ ζρεδηαζζεί εηδηθά 
κέηξα γηα ελίζρπζε θαη αλάπηπμή ηεο κε ηελ εηζαγσγή πςειήο θαη επαξθνχο ηερλνινγίαο ζηε 
παξαγσγή θαζψο θαη εθζπγρξνληζκφ θαη αλαζπγθξφηεζε ηεο παξαδνζηαθήο βηνκεραλίαο. 
 
Ζ ΑλΑΓ κε ηελ εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ 
Πξνζόλησλ αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 
ζπλεπψο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηε Κεηαπνηεηηθή 
Βηνκεραλία. 
 
Πηελ έθδνζε απηή αλαπηχζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Πεδίν πνπ αθνξά ηηο «Μεηαιιηθέο 
Καηαζθεπέο» (επίπεδα 2 θαη 3). 
 
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθφο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ θαη 
ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ θαηά επίπεδν, φπνπ γίλεηαη  
πεξηγξαθή ηνπ θάζε Ξξφηππνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο θαη παξνπζίαζε ησλ Ρνκέσλ 
Δξγαζίαο/Δξγαζηψλ θαη ησλ Κεζφδσλ Δμέηαζεο Απφδνζεο. Αθνινχζσο, γίλεηαη αλάιπζε ησλ 
Tνκέσλ Eξγαζίαο φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα Θξηηήξηα Απφδνζεο, ηα Ξεδία Δθαξκνγήο θαη νη 
Απαξαίηεηεο Γλψζεηο. Πην ηέινο ηεο έθδνζεο, ελζσκαηψλνληαη σο Ξαξαξηήκαηα ην 
γισζζάξην γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ ησλ Ξξφηππσλ  θαη  ε πεξηγξαθή ησλ πέληε 
επηπέδσλ ηνπ Ππζηήκαηνο. 
 
Ν Νξηζκφο  ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ αλαδφρνπ 
θαη ζπγγξαθέα θαη κε ηελ εκπινθή ησλ Θνηλσληθψλ Δηαίξσλ, ηε ζπκκεηνρή αξκνδίσλ 
πνπξγείσλ, Νξγαληζκψλ, Δπαγγεικαηηθψλ Ππλδέζκσλ θαη άιισλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ζην 
πιαίζην εξγαζηψλ ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ, ηα κέιε ηεο 
νπνίαο νξίδνληαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΑλΑΓ.  
 
Ρα Ξξφηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνχληαη, αλ θαη φηαλ θξηζεί 
ζθφπηκν, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αξκφδηαο ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο 
Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. 
 
Ζ ηειηθή έγθξηζε ησλ Ξξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκφδηα Αξρή. 
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2. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΜΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 
 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΛ. 

ΚΔΘ1 Αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε αξρηηεθηνληθνχ  θαη απινχ ηερληθνχ ζρεδίνπ 13 

ΚΔΘ2 Θνζηνιφγεζε εξγαζίαο/θαηαζθεπήο θαη εηνηκαζία πξνζθνξψλ 17 

ΚΔΘ3 Νξγάλσζε, επνπηεία θαη θαζνδήγεζε/θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 23 

ΚΔΘ4 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 31 

ΚΔΘ5 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 41 

ΚΔΘ6 Ξξνγξακκαηηζκφο, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο παξαγσγήο 47 

ΚΔΘ7 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη βειηηζηνπνίεζε πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ 53 

ΚΔΘ8 Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαγσγήο 57 

ΚΔΘ9 Κέηξεζε θαη ράξαμε πιηθψλ 61 

ΚΔΘ10 Θνπή κε κεραληθά κέζα 65 

ΚΔΘ11 Γηάηξεζε κε κεραληθά κέζα 71 

ΚΔΘ12 Κνξθνπνίεζε κε κεραληθά κέζα 77 

ΚΔΘ13 Ππλαξκνιφγεζε/Κνληάξηζκα κεξψλ θαηαζθεπήο ζην εξγνζηάζην 83 

ΚΔΘ14 Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-
MAG)  IΗ 89 

ΚΔΘ15 Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (MMA) IΗ 95 

ΚΔΘ16 Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα  
(TIG) IΗ 101 

ΚΔΘ17 Ξνηνηηθφο έιεγρνο θαη παξάδνζε εξγαζίαο 109 

ΚΔΘ18 Βαθή κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ  113 

ΚΔΘ19 Ππλαξκνιφγεζε θαη εγθαηάζηαζε δνκηθήο ζηδεξνθαηαζθεπήο ζην έξγν 119 
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3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 
 
3.1. Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο – Δπίπεδν 2  
 
3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο 

Νη Κεηαιιηθέο Θαηαζθεπέο δηαιακβάλνπλ έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ηα θαηάιιεια 
κέζα γηα θνπή, δηάηξεζε, κνξθνπνίεζε, ζπλαξκνιφγεζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ κεηάιισλ.  Πηε 
ζπγθφιιεζε απαηηνχληαη βαζηθνχ επηπέδνπ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε κηα ηνπιάρηζηνλ κέζνδν: 
MIG-MAG, MMA ή TIG.  Απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο είλαη ε αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε 
ηερληθνχ/αξρηηεθηνληθνχ ζρεδίνπ, ε νξγάλσζε, πξνεηνηκαζία θαη ρξήζε πιηθψλ θαη κεραλψλ θαη ε 
ηήξεζε κέηξσλ γηα αζθάιεηα θαη πγεία.  

 
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 
 
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο  
 

KΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΚΔΘ1 
Αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε 
αξρηηεθηνληθνχ  θαη απινχ 
ηερληθνχ ζρεδίνπ 

ΚΔΘ1.1 
Αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε 
αξρηηεθηνληθνχ  θαη απινχ 
ηερληθνχ ζρεδίνπ 

14 

ΚΔΘ4 

Αζθάιεηα θαη πγεία ζην 
ρψξν εξγαζίαο θαη 
πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

ΚΔΘ4.1 

Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο 
θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, 
λνκνζεζίαο θαη θαιήο 
πξαθηηθήο 

32 

ΚΔΘ4.2 

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

34 

ΚΔΘ4.3 
Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε 
αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ 
θαηαζηάζεσλ 

36 

ΚΔΘ4.4 Ξξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 38 

ΚΔΘ5 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη 
νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΚΔΘ5.1 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 42 

ΚΔΘ5.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο 44 

ΚΔΘ9 Κέηξεζε θαη ράξαμε πιηθψλ ΚΔΘ9.1 Κέηξεζε θαη ράξαμε πιηθψλ 62 

ΚΔΘ10 Θνπή κε κεραληθά κέζα 
ΚΔΘ10.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία 

πιηθψλ θαη κεραλψλ  66 

ΚΔΘ10.2 Θνπή κεηάιισλ 68 

ΚΔΘ11 Γηάηξεζε κε κεραληθά κέζα 
ΚΔΘ11.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία 

πιηθψλ θαη κεραλψλ 72 

ΚΔΘ11.2 Γηάηξεζε κεηάιισλ 74 
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KΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΚΔΘ12 Κνξθνπνίεζε κε κεραληθά 
κέζα 

ΚΔΘ12.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία 
πιηθψλ θαη κεραλψλ 78 

ΚΔΘ12.2 Κνξθνπνίεζε κεηάιισλ 80 

ΚΔΘ13 
Ππλαξκνιφγεζε/ 
κνληάξηζκα κεξψλ 
θαηαζθεπήο ζην εξγνζηάζην 

ΚΔΘ13.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία 
κεξψλ γηα ζπλαξκνιφγεζε 84 

ΚΔΘ13.2 Ππλαξκνινγήζεηο κεξψλ  86 

 
Δπηιεγόκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Λα επηιεγεί ηνπιάρηζην 1 απφ 3) 
 

KΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΚΔΘ14 

Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε 
κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη 
πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-
MAG) IΗ 

ΚΔΘ14.1 

Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη 
ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ 
ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν 
MIG-MAG ΗΗ 

90 

ΚΔΘ14.2 

Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε 
κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη 
πξνζηαηεπηηθά αέξηα κε ηε 
κέζνδν MIG-MAG ΗΗ  

92 

ΚΔΘ15 

Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε 
κεηαιιηθφ ειεθηξφδην 
(MMA)  ΗI 
 

ΚΔΘ15.1 

Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη 
ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ 
ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν 
MMA IΗ 

96 

ΚΔΘ15.2 
Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε 
κεηαιιηθφ ειεθηξφδην κε ηε 
κέζνδν MMA IΗ  

99 

ΚΔΘ16 

Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε 
ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη 
πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG) 
IΗ 

ΚΔΘ16.1 

Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη 
ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ 
ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν 
TIG ΗΗ 

102 

ΚΔΘ16.2 

Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε 
ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη 
πξνζηαηεπηηθά αέξηα κε ηε 
κέζνδν TIG ΗΗ 

105 

 
Πξόζζεηνη Σνκείο Δξγαζίαο  

 
KΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΚΔΘ18 Βαθή κεηαιιηθψλ 
θαηαζθεπψλ 

18.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία 
πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ 114 

18.2 Βαθή επηθαλεηψλ 116 
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3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 

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

 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο.  

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

 Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηφ/ιάζνο. 

 
 
3.2. Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο – Δπίπεδν 3  

3.2.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο 

Νη Κεηαιιηθέο Θαηαζθεπέο δηαιακβάλνπλ έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ηα θαηάιιεια 
κέζα γηα θνπή, δηάηξεζε, κνξθνπνίεζε, ζπλαξκνιφγεζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ κεηάιισλ. Πηε 
ζπγθφιιεζε απαηηνχληαη βαζηθνχ επηπέδνπ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε κηα ηνπιάρηζηνλ κέζνδν: 
MIG-MAG, MMA ή TIG.  Απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο είλαη ε αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε 
ηερληθνχ/αξρηηεθηνληθνχ ζρεδίνπ, ε νξγάλσζε, πξνεηνηκαζία θαη ρξήζε πιηθψλ θαη κεραλψλ θαη ε 
ηήξεζε κέηξσλ γηα αζθάιεηα θαη πγεία.  Ξξφζζεηα, ζηηο Κεηαιιηθέο Θαηαζθεπέο επηπέδνπ 3, 
απαηηείηαη ηθαλφηεηα ζπλαξκνιφγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο δνκηθήο ζηδεξνθαηαζθεπήο ζην έξγν θαη 
δηεμαγσγή πνηνηηθνχ ειέγρνπ γηα παξάδνζε ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο ρξεηάδεηαη ηθαλφηεηα 
θνζηνιφγεζεο θαη εηνηκαζίαο πξνζθνξψλ, ζπκκεηνρή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ/ζπληνληζκφ θαη 
έιεγρν παξαγσγήο, ζπκκεηνρή ζηελ  νξγάλσζε, επνπηεία, θαζνδήγεζε/θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ, 
έιεγρνο πνηφηεηαο θαη εληνπηζκφο/επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαγσγήο. 

 
3.2.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 
 
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο  
 

KΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΚΔΘ1 
Αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε 
αξρηηεθηνληθνχ  θαη απινχ 
ηερληθνχ ζρεδίνπ 

ΚΔΘ1.1 
Αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε 
αξρηηεθηνληθνχ  θαη απινχ 
ηερληθνχ ζρεδίνπ 

14 

ΚΔΘ2 
Θνζηνιφγεζε εξγαζίαο/ 
θαηαζθεπήο θαη εηνηκαζία 
πξνζθνξψλ 

ΚΔΘ2.1 Αλάιπζε θαη θνζηνιφγεζε 
εξγαζίαο θαη θαηαζθεπήο 

18 

ΚΔΘ2.2 Δηνηκαζία πξνζθνξψλ  20 

ΚΔΘ3 
Νξγάλσζε, επνπηεία θαη 
θαζνδήγεζε/θαηάξηηζε  
πξνζσπηθνχ 

ΚΔΘ3.1 Αηνκηθή θαη νκαδηθή νξγάλσζε 
εξγαζίαο 

24 

ΚΔΘ3.2 
Δπνπηεία ηνπ θάζκαηνο ησλ 
εξγαζηψλ θαη θαζνδήγεζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

26 

ΚΔΘ3.3 Θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ 28 



8

KΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΚΔΘ4 

Αζθάιεηα θαη πγεία ζην 
ρψξν εξγαζίαο θαη 
πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

ΚΔΘ4.1 

Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο 
θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, 
λνκνζεζίαο θαη θαιήο 
πξαθηηθήο 

32 

ΚΔΘ4.2 

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

34 

ΚΔΘ4.3 
Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε 
αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ 
θαηαζηάζεσλ 

36 

ΚΔΘ4.4 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 38 

ΚΔΘ5 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη 
νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΚΔΘ5.1 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 42 

ΚΔΘ5.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο 44 

ΚΔΘ6 
Ξξνγξακκαηηζκφο, 
ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο 
παξαγσγήο 

ΚΔΘ6.1 Ξξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο 48 

ΚΔΘ6.2 Ππληνληζκφο θαη έιεγρνο 
παξαγσγήο 50 

ΚΔΘ7 
Απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη 
βειηηζηνπνίεζε πξψησλ 
θαη βνεζεηηθψλ πιψλ 

ΚΔΘ7.1 
Απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη 
βειηηζηνπνίεζε πξψησλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιψλ 

54 

ΚΔΘ8 Δληνπηζκφο θαη επίιπζε 
πξνβιεκάησλ παξαγσγήο ΚΔΘ8.1 Δληνπηζκφο θαη επίιπζε 

πξνβιεκάησλ παξαγσγήο 58 

ΚΔΘ9 Κέηξεζε θαη ράξαμε 
πιηθψλ ΚΔΘ9.1 Κέηξεζε θαη ράξαμε πιηθψλ 62 

ΚΔΘ10 Θνπή κε κεραληθά κέζα 
ΚΔΘ10.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία 

πιηθψλ θαη κεραλψλ  66 

ΚΔΘ10.2 Θνπή κεηάιισλ 68 

ΚΔΘ11 Γηάηξεζε κε κεραληθά 
κέζα 

ΚΔΘ11.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία 
πιηθψλ θαη κεραλψλ 72 

ΚΔΘ11.2 Γηάηξεζε κεηάιισλ 74 

ΚΔΘ12 Κνξθνπνίεζε κε κεραληθά 
κέζα 

ΚΔΘ12.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία 
πιηθψλ θαη κεραλψλ 78 

ΚΔΘ12.2 Κνξθνπνίεζε κεηάιισλ 80 

ΚΔΘ13 

Ππλαξκνιφγεζε/ 
Κνληάξηζκα κεξψλ 
θαηαζθεπήο ζην 
εξγνζηάζην 

ΚΔΘ13.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία 
κεξψλ γηα ζπλαξκνιφγεζε 84 

ΚΔΘ13.2 Ππλαξκνινγήζεηο κεξψλ  86 

ΚΔΘ17 Ξνηνηηθφο έιεγρνο θαη 
παξάδνζε εξγαζίαο ΚΔΘ17.1 Ξνηνηηθφο έιεγρνο θαη 

παξάδνζε εξγαζίαο 110 
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KΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΚΔΘ19 

Ππλαξκνιφγεζε θαη 
εγθαηάζηαζε δνκηθήο 
ζηδεξνθαηαζθεπήο ζην 
έξγν 

ΚΔΘ19.1 
Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία 
κεξψλ γηα ζπλαξκνιφγεζε θαη 
εγθαηάζηαζε 

120 

ΚΔΘ19.2 Δγθαηάζηαζε δνκηθήο 
ζηδεξνθαηαζθεπήο 122 

 
Δπηιεγόκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Σνπιάρηζην 1 από 3) 

KΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΚΔΘ14 

Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε 
κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη 
πξνζηαηεπηηθά αέξηα 
(MIG-MAG) IΗ 

ΚΔΘ14.1 

Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη 
Οχζκηζε ησλ παξακέηξσλ 
ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν 
MIG-MAG ΗΗ 

90 

ΚΔΘ14.2 

Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε 
κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη 
πξνζηαηεπηηθά αέξηα κε ηε 
κέζνδν MIG-MAG ΗΗ  

92 

ΚΔΘ15 

Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε 
κεηαιιηθφ ειεθηξφδην 
(MMA) ΗI 
 

ΚΔΘ15.1 

Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη 
ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ 
ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν 
MMA IΗ 

96 

ΚΔΘ15.2 
Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε 
κεηαιιηθφ ειεθηξφδην κε ηε 
κέζνδν MMA IΗ  

99 

ΚΔΘ16 

Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε 
ειεθηξφδην βνιθξακίνπ 
θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα 
(TIG) IΗ 

ΚΔΘ16.1 

Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη 
ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ 
ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν 
TIG ΗΗ 

102 

ΚΔΘ16.2 

Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε 
ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη 
πξνζηαηεπηηθά αέξηα κε ηε 
κέζνδν TIG ΗΗ 

105 

 
3.2.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 

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

 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο.  

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

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

 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 

 Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε κειέηεο πεξίπησζεο. 

  



10

  



11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΧΝ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ1 Αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε αξρηηεθηνληθνχ  θαη απινχ ηερληθνχ ζρεδίνπ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Ζ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο, εξκελείαο θαη θαηαλφεζεο αξρηηεθηνληθνχ θαη απινχ ηερληθνχ ζρεδίνπ 
γηα ηελ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη νδεγηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΜΔΚ1.1 Αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε αξρηηεθηνληθνχ  θαη απινχ ηερληθνχ ζρεδίνπ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ1 Αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε αξρηηεθηνληθνχ  θαη απινχ ηερληθνχ ζρεδίνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ1.1    Αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε αξρηηεθηνληθνχ  θαη απινχ ηερληθνχ ζρεδίνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηαζέηεηο ηελ ηθαλφηεηα ηεο αλάγλσζεο 

ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ.  
 
ΚΑ2 Λα ρεηξίδεζαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζρεδίσλ. 
  
ΚΑ3 Λα είζαη ζε ζέζε λα αλαιχεηο ην ζρέδην ζηηο 

επηκέξνπο θαηαζθεπέο αξηζκψληαο ηηο δηαδηθαζίεο θαη 
ηα κέξε θαη λα εηνηκάδεηο ζθαξηθήκαηα δπλαηψλ 
ιχζεσλ. 

 
ΚΑ4 Λα ηεθκεξηψλεηο, αλαθέξεηο θαη λα ρεηξίδεζαη 

απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα ή ειιείςεηο ησλ ζρεδίσλ 
θαη πιεξνθνξηώλ. 

 
ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ,  

δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ. 
 
ΚΑ6 Λα αλαπηχζζεηο ηηο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ 

εθηέιεζε  ηνπ έξγνπ θαη λα ππνινγίδεηο ηηο 
απαηηνχκελεο πνζφηεηεο θαηαζθεπψλ θαη πιηθψλ. 

 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ηνηρεία ζρεδίνπ 
 Θιίκαθα 
 Γηαζηάζεηο 
 ιηθά 
 Πχκβνια 
 Ξίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα  
 πνδείμεηο 
 Ιεπηνκέξεηεο 
 Ππγγξαθέαο 
 Αλαζεσξήζεηο 
 Ξιεξνθνξίεο έξγνπ ζε 

ζπλνδεπηηθφ θείκελν 
 

ΠΔ2  Δμνπιηζκόο 
  ξγαλα ζρεδίαζεο - Ξηλαθίδα, 

Θιηκαθφκεηξν, Σάξαθεο, Γηαβήηεο, 
Κνιχβηα,Ρξίγσλα, 
Ξαξαιιεινγξάθνη, Οαπηδνγξάθνη, 
Πηέλζηι, Ραπ. 

 Ζ/ θαη κέζα απηψλ - software 
ζρεδηαζκνχ, plotter, scanner θ.ά. 

 
ΠΔ3  Πρέδην 
 Θάηνςε 
 ςεηο 
 Ρνκέο 
 Ιεπηνκέξεηεο 
 
ΠΔ4  Ξιεξνθνξίεο 
 Γηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο 
 Ξξνδηαγξαθέο πιηθψλ 
 Ξξφηππα θαη ζεηξά εξγαζηψλ 
 
ΠΔ5  Γηαδηθαζίεο 
 Ρήξεζε αξρείνπ  
 Γνκή θαη εμνπιηζκφο επηρείξεζεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ1.1 Αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε αξρηηεθηνληθνχ  θαη απινχ ηερληθνχ ζρεδίνπ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε γξακκηθνχ θαη ειεχζεξνπ ζρεδίνπ.  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο θαη θιίκαθαο. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ζχκβνια, παξαδνρέο θαη νδεγίεο πεξηγξαθήο ησλ αληηθεηκέλσλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  
  
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ππνινγηζκνχο θαη επηκέηξεζε απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ. 
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17

 
 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ2 Θνζηνιφγεζε εξγαζίαο/θαηαζθεπήο θαη εηνηκαζία πξνζθνξψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Νη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ή ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ 
εηνηκαζία πξνζθνξψλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΜΔΚ2.1 Αλάιπζε θαη θνζηνιφγεζε εξγαζίαο θαη θαηαζθεπήο 
 
ΜΔΚ2.2 Δηνηκαζία πξνζθνξψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ2 Θνζηνιφγεζε εξγαζίαο/θαηαζθεπήο θαη εηνηκαζία πξνζθνξψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ2.1 Αλάιπζε θαη θνζηνιφγεζε εξγαζίαο θαη θαηαζθεπήο 

 

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

ΚΑ1 Λα αλαδεηάο ηνπο θαηάιιεινπο πξνκεζεπηέο 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη 
πξνεγνχκελν έιεγρν απνζεκαηηθψλ.  

KA2 Λα ζπλεξγάδεζαη κε ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη λα ηεξείο 
έγγξαθα ζε αξρείν ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 
επηρείξεζεο. 

ΚΑ3  Λα αθνινπζείο ηελ θαηάιιειε κέζνδν εξγαζίαο. 

ΚΑ4  Λα ιακβάλεηο ππφςε φινπο ηνπο παξάγνληεο 
θνζηνιόγεζεο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξνκεζεπηέο 
 ιηθψλ 
 Δξγαιείσλ 
 Δμνπιηζκνχ 

 
ΠΔ2  Γηαδηθαζίεο 
 Ππιινγή ζηνηρείσλ 
 Αλάιπζε ζηνηρείσλ 
 Αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ 

 
ΠΔ3  Μέζνδνη 
 Δκπεηξηθφο ή κε ζπγθξηηηθφ 

πίλαθα 
 Ξξφηππα ππνινγηζηηθά 

πξνγξάκκαηα  
 
ΠΔ4  Παξάγνληεο θνζηνιόγεζεο 
 Έμνδα πξψησλ πιψλ 
 Έμνδα εξγαζίαο 
 Έμνδα δηαρεηξηζηηθά 
 Έμνδα κεηαθνξηθά 
 Δπηζπκεηφ θέξδνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ2.1 Αλάιπζε θαη θνζηνιφγεζε εξγαζίαο θαη θαηαζθεπήο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο αλαδήηεζεο πξνκεζεπηψλ αιιά θαη ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ 
γηα κέξε εξγαζίαο/θαηαζθεπήο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηελ κέζνδν θαη ηηο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ 
θαλνληζκφ ηεο επηρείξεζεο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο αξρέο θνζηνιφγεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ2  Θνζηνιφγεζε εξγαζίαο/θαηαζθεπήο θαη εηνηκαζία πξνζθνξψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ2.2 Δηνηκαζία πξνζθνξψλ 

 

 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 

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

ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα πξνζθνξψλ 
πνπ πεξηέρνπλ ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο θαη 
ζπλζήθεο. 

ΚΑ2 Λα ππνβάιεηο έγθαηξα ηελ πξνζθνξά ζε έληππε κνξθή 
κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν επηθνηλσλίαο. 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 

ΠΔ1  Όξνη θαη ζπλζήθεο 
 Ξψιεζεο 
 Ξιεξσκήο 
 Κεηαθνξάο 
 Δγγπήζεσλ 
 
ΠΔ2  Δπηθνηλσλία 
 Ξξνζσπηθή 
 Ρειεθσληθή 
 Ζιεθηξνληθή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ2.2 Δηνηκαζία πξνζθνξψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο θαη λα δηαηππψλεηο θαηάιιεια ηνπο ξνπο θαη Ππλζήθεο ηεο εθάζηνηε 
πξνζθνξάο. 

 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο θαη λα δηαζέηεηο ηξφπνπο θαη κέζα γηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ3 Νξγάλσζε, επνπηεία θαη θαζνδήγεζε/θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξγάλσζε, επνπηεία, θαζνδήγεζε θαη θαηάξηηζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΜΔΚ3.1 Αηνκηθή θαη νκαδηθή νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΜΔΚ3.2 Δπνπηεία ηνπ θάζκαηνο ησλ εξγαζηψλ θαη θαζνδήγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ΜΔΚ3.3 Θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ3 Νξγάλσζε, επνπηεία θαη θαζνδήγεζε/θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ3.1 Αηνκηθή θαη νκαδηθή νξγάλσζε εξγαζίαο 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 

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

ΚΑ1  Λα νξγαλψλεηο θαη λα εηνηκάδεηο ην πξφγξακκα  
εξγαζηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα 
πξνγξακκαηηζκνύ. 

KA2  Λα πξνγξακκαηίδεηο θαη λα αλαζέηεηο εξγαζίεο 
ζχκθσλα κε ηελ ηεξαξρηθή δνκή.  

ΚΑ3  Λα ζέβεζαη θαη λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλόλεο 
εξγαζίαο. 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Γεδνκέλα 
πξνγξακκαηηζκνύ  
 Ξαξαγγειίεο ή ζπκβφιαηα 
 Ξξνυπνινγηζκφο πξνζσπηθνχ  
 Γεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, γλψζεηο 

πξνζσπηθνχ 
 Άδεηεο πξνζσπηθνχ 
 Σξνληθφο θαηακεξηζκφο  
 
ΠΔ2  Ιεξαξρηθή δνκή 
 θηζηάκελνο 
 Ππλάδειθνο ίδηνπ επηπέδνπ  
 Ξξντζηάκελνο ηεο ίδηαο 

εηδηθφηεηαο 
 Ξξντζηάκελνο άιιεο εηδηθφηεηαο 
 
ΠΔ3  Καλόλεο εξγαζίαο  
• Ρήξεζε σξαξίνπ 
 Δθηέιεζε εληνιψλ 
 Ρήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 

 



25

 
 
 
 
  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ3.1 Αηνκηθή θαη νκαδηθή νξγάλσζε εξγαζίαο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο  βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηηο θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηελ ηεξαξρηθή δνκή θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο ηεο επηρείξεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ3 Νξγάλσζε, επνπηεία θαη θαζνδήγεζε/θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ3.2 Δπνπηεία ηνπ θάζκαηνο ησλ εξγαζηψλ θαη θαζνδήγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1  Λα έρεηο πάληα ππφςε ζνπ ην εξγαζηαθό 
πεξηβάιινλ θαη αλαιφγσο λα ιακβάλεηο 
απνθάζεηο. 

ΚΑ2 Λα ελεκεξώλεηο πξνθνξηθά ή γξαπηά  ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ζνπ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο. 

ΚΑ3 Λα επνπηεχεηο θαη φπνπ ρξεηαζηεί λα θαζνδεγείο 
ην πξνζσπηθφ. 

ΚΑ4 Λα θαηαξηίδεηο ζρέδην δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε 
κεηξήζηκσλ  ζηόρσλ ηνπ ηκήκαηνο ζνπ. 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ  
 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

εξγαδνκέλσλ 
 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά παξαγσγήο 
 Βειηηζηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. 
 
ΠΔ2  Δλεκέξσζε 
 Πρέδηα 
 Meetings 
 Ξαξνπζίαζε 
 Νδεγίεο 
 Ξξφηππα 
 Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 
 
ΠΔ3  Μέζνδνη θαζνδήγεζεο 
 Βειηηψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη  

παξαθηλεί ηνπο άιινπο 
 Ξξνηείλεη ηδέεο γηα βειηίσζε 
 Ξξνζδηνξίδεη ηε θχζε θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ 
 Αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ δξάζεσλ 
 
ΠΔ4  ηόρνη 
 Ξνζνηηθνί 
 Ξνηνηηθνί 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ3.2 Δπνπηεία ηνπ θάζκαηνο ησλ εξγαζηψλ θαη θαζνδήγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ θαη νξγάλσζεο παξαγσγήο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο  ηνπο  εζσηεξηθνχο θαλφλεο ηεο επηρείξεζεο θαη πξνδηαγξαθψλ έξγσλ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο ππνδείμεσλ νδεγηψλ θαη πιεξνθνξηψλ.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο απφ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε πξνζσπηθνχ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε ζχληαμε ζρεδίνπ δξάζεο θαη επίηεπμεο κεηξήζηκσλ ζηφρσλ.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ3 Νξγάλσζε, επνπηεία θαη θαζνδήγεζε/θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ3.3 Θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 

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

ΚΑ1  Λα ρξεζηκνπνηείο πεγέο πιεξνθόξεζεο γηα λα είζαη 
ελήκεξνο γηα ηηο εμειίμεηο γχξσ απφ ην αληηθείκελν 
εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα θαηαξηίδεηο ηνπο πθηζηάκελνπο  ζπλαδέιθνπο ζνπ 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε κέζνδν θαηάξηηζεο. 

ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο κεζόδνπο εληνπηζκνύ αλαγθώλ 
θαηάξηηζεο. 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Πεγέο πιεξνθόξεζεο 
 Ρερληθά έληππα 
 Ξξνδηαγξαθέο 
 Γηαδίθηπν 
 Θιαδηθά πεξηνδηθά 
 Ξξνκεζεπηέο 
 Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  
 
ΠΔ2  Μέζνδνη θαηάξηηζεο 
 Βαζηθή αξρηθή θαηάξηηζε 
 Ππκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο 

επί ηφπνπ 
 Ραθηηθή ζπλερηδφκελε 

θαηάξηηζε 
 Δθπαίδεπζε λέσλ κεζφδσλ 

εξγαζίαο ή ζε λέεο ηερλνινγίεο 
 
ΠΔ3  Μέζνδνη εληνπηζκνύ 
αλαγθώλ θαηάξηηζεο  
 Έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε 

εξγαζίαο 
 Ξξνζσπηθή ζπλέληεπμε 

αμηνιφγεζε 
 Δξσηεκαηνιφγηα 
 Δθαξκνγή παξαδεηγκάησλ θαη 

πξνζνκνηψζεσλ  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ3.3 Θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο θαη λα εθκεηαιιεχεζαη πιεξνθνξίεο ζε λέεο κεζφδνπο θαη ηερλνινγίεο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο αλαγλψξηζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο επηρείξεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ4 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ρήξεζε θαλφλσλ πγείαο, αζθάιεηαο θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο ζηελ εξγαζία, ε αλαγλψξηζε 
πηζαλψλ θηλδχλσλ κε ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη νη βαζηθέο ελέξγεηεο ζε 
πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΜΔΚ4.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη θαιήο 

πξαθηηθήο 
 
ΜΔΚ4.2 Αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη ιήςε 

πξνιεπηηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ 

ΜΔΚ4.3 Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 

ΜΔΚ4.4  Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ4 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ4.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη θαιήο πξαθηηθήο 

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

αζθάιεηαο θαη πγείαο.  

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο θαζαξφ ην ρώξν εξγαζίαο θαη 
ειεχζεξν απφ αληηθείκελα ην ρώξν δηαθίλεζεο.  

ΚΑ3  Λα ρξεζηκνπνηείο ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα 
αλάινγα κε ηελ θάζε εξγαζία.  

ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ζήκαηα αζθαιείαο ζην 
ρψξν εξγαζίαο. 

ΚΑ5  Λα αλπςψλεηο θαη λα κεηαθηλείο κε αζθάιεηα 
ειαθξηά θνξηία κε ην ρέξη ελψ ηα βαξηά θνξηία 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή ειεθηξνθίλεησλ κέζσλ. 

ΚΑ6  Λα ρξεζηκνπνηείο κε αζθάιεηα ειεθηξηθά εξγαιεία 
θαη κεραληθά κέζα. 

ΚΑ7  Λα θξνληίδεηο γηα ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαη 
θαζαξηφηεηα ηδηαίηεξα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο ησλ απνρσξεηεξίσλ, απνδπηεξίσλ θαη 
εζηίαζεο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 Απαγφξεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο 

εχθιεθησλ πιηθψλ 
 Νξζή επηινγή θαη ρξήζε ησλ κέζσλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο  
 Όπαξμε θαηάιιεισλ ππξνζβεζηήξσλ  
 Απνηειεζκαηηθφο εμαεξηζκφο 
 Ξξνζηαζία απφ ειεθηξνπιεμία 
 Απαγφξεπζε κε εμνπζηνδνηεκέλσλ 

αηφκσλ ζην ρψξν εξγαζίαο  
 Ρνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ 

δηαρσξηζηηθψλ 
 Δθαξκνγή ησλ εηδηθψλ θαλνληζκψλ 

αζθάιεηαο αλάινγα κε ηελ εξγαζία  
 Πρνιαζηηθή πγηεηλή θαη θαζαξηφηεηα ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο 
ΠΔ2  Υώξνο δηαθίλεζεο 
 Δξγνζηάζην 
 Δξγνηάμην 
 Γξφκνο  
 Γηάδξνκνο εξγαζίαο 
 Πηαζεξά/θηλεηά ηθξηψκαηα  
 Δμέδξεο/ζθαισζηέο/θνξεηέο ζθάιεο 
 Θιηκαθνζηάζην 
 Αλνίγκαηα  
ΠΔ3  Πξνζηαηεπηηθά κέζα 
 Πηνιέο εξγαζίαο 
 πνδήκαηα αζθάιεηαο 
 Θξάλνο 
 Γπαιηά αζθάιεηαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά αθνήο 
 Γάληηα 
 Κάζθεο 
 Ξνδηέο 
 Ξξνζηαηεπηηθά εξγαιείσλ θαη κεραλψλ 
 Γηαθφπηεο αζθάιεηαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
 Εψλεο/ζρνηληά αζθάιεηαο 
ΠΔ4  ήκαηα αζθαιείαο 
 κφληκα  (ππνρξέσζεο, απαγφξεπζεο, 

πξνεηδνπνίεζεο, ππξνζβεζηηθφ πιηθφ, 
δηάζσζεο, ζήκαλζεο εκπνδίσλ, 
επηζήκαλζε δνρείσλ θαη ζσιελψζεσλ) θαη  

 πεξηζηαζηαθήο ζήκαλζεο  (ερεηηθά, 
θσηεηλά, ρεηξνλνκίεο, αλαθνηλψζεηο)  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ4.1   Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη θαιήο πξαθηηθήο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, ηε λνκνζεζία θαη ηελ 

θαιή πξαθηηθή γηα ηηο εξγαζίεο ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο κε πνηνπο ηξφπνπο απνκαθξχλεηο αληηθείκελα απφ ην ρψξν εξγαζίαο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα πξνζηαηεπηηθά  κέζα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηο γηα θάζε 

εξγαζία. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο πνπ αθνξά ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαινχο πξαθηηθήο αλχςσζεο θαη κεηαθίλεζεο θνξηίσλ. 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη κε αζθάιεηα ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία. 
 
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο πψο λα δηαηεξείο θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 
 
ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
 
ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ4     Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ4.2 Αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη ιήςε πξνιεπηηθψλ 
θαη πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ 

 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο γχξσ απφ 

ζέζεηο θηλδύλνπ. 

ΚΑ2 Λα εθηηκάο ηνλ θίλδπλν γηα ηε δηθή ζνπ αζθάιεηα, ηελ 
αζθάιεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα 
ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ πηζαλφλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ 
εξγαζία ζνπ. 

ΚΑ3 Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη 
πξόιεςεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο πιηθά πνπ εκπεξηέρνπλ θίλδπλν. 

ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο ρεκηθέο νπζίεο ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο πξνθχιαμεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα δειηία 
δεδνκέλσλ ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ. 

ΚΑ6 Λα ρεηξίδεζαη ηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο θαη εγρεηξίδηα ρξήζεο. 

ΚΑ7 Λα κελ ρξεζηκνπνηείο κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη νπζίεο 
αλ δελ είζαη ελεκεξσκέλνο γηα ηνπο θηλδχλνπο απφ ηε 
ρξήζε ηνπο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Θέζεηο θηλδύλνπ 
 Αησξνχκελα αληηθείκελα 
 Κεηαθηλνχκελα θνξηία  
 Δξγαιεία  ζε ιεηηνπξγία 
 Δμνπιηζκφο ζε ιεηηνπξγία 
 Ζιεθηξηθά θαιψδηα 
 Νιηζζεξέο επηθάλεηεο  
 ιηθά (εχθιεθηα, ρεκηθά θ.ά.) 
 
ΠΔ2  Κίλδπλνη  
 Δγθαχκαηα απφ ζπηλζήξεο/ 

αθηηλνβνιία 
 Αλαζπκηάζεηο 

ζπγθφιιεζεο/βαθήο 
 Ξπξθαγηά/έθξεμε 
 Ζιεθηξνπιεμία 
 Κπνζθειεηηθέο παζήζεηο απφ 

ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ 
 Απψιεηα ζηήξημεο/πηψζεηο 
 
ΠΔ3  Μέηξα πξνζηαζίαο θαη 
πξόιεςεο 
 Ξξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο 
 Θηγθιηδψκαηα/δηαρσξηζηηθά 

(κεηαιιηθά, μχιηλα, πιαζηηθά) 
 Κνλψζεηο-αζθάιεηεο έλαληη 

ειεθηξνπιεμίαο 
 Φσηηζκφο αζθάιεηαο 
 Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
 Γίρηπ αζθαιείαο ζε ηθξηψκαηα 
 Γειηία δεδνκέλσλ ρεκηθψλ 

νπζηψλ 
 Πσζηή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ 

θαη εξγαιείσλ 
 Ξπξνζβεζηήξεο  
 
ΠΔ4  Τιηθά πνπ εκπεξηέρνπλ 
θίλδπλν: 
 Αέξηα 
 Απφβιεηα θαηεξγαζηψλ 
 Ιηπαληηθά θαη ςπθηηθά έιαηα  
 Ξξντφληα βαθήο 
 Ξεηξειαηνεηδή 
 Αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ4.2 Αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη ιήςε 
πξνιεπηηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο πξφιεςεο θαη ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ ζε απιά βήκαηα. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη ηα αηπρήκαηα θαη νη αζζέλεηεο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη πξνθχιαμεο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ  πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα δειηία δεδνκέλσλ ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα εγρεηξίδηα ησλ 

κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείο ζηελ εξγαζία. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο  έλαληη ειεθηξνπιεμίαο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηελ θαηαιιειφηεηα ρξήζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ.  
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηά κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα θέξεηο αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο. 
 
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο ζηε ρξήζε κεηαθνξηθνχ θαη αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ4 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ4.3 Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο απιά πεξηζηαηηθά ή ζπκπηώκαηα 
εμσηεξηθψλ παζήζεσλ ή ηξαπκαηηζκψλ πνπ είλαη 
απνηέιεζκα αηπρήκαηνο. 

ΚΑ2 Λα ελεκεξψλεηο ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή πξώησλ 
βνεζεηώλ.  

ΚΑ3 Λα επηθνηλσλείο κε ηα αξκφδηα άηνκα θαη ππεξεζίεο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο ζε 
πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή άιισλ εθηάθησλ 
πεξηζηαηηθώλ. 

ΚΑ4 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ηε ζέζε ησλ θνπηηψλ πξψησλ 
βνεζεηψλ θαη ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο. 

ΚΑ5 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην Πρέδην Γξάζεο θαη γηα ηηο 
αλαγθαίεο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο ζα πξνβείο ζε 
πεξηπηψζεηο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Πεξηζηαηηθά ή 
ζπκπηώκαηα 
 Αίζζεκα ςχρνπο ή δέζηεο  
 Θνπέο 
 Έγθαπκα 
 Δκεηφο  
 Ζιεθηξνπιεμία  
 Θαηάγκαηα 
 Ξηψζε απφ χςνο 
 
ΠΔ2  Βαζηθέο πξώηεο βνήζεηεο 
 Μέπιπκα πιεγήο 
 Ξεξηπνίεζε επηθαλεηαθήο 

κηθξήο πιεγήο 
 Γηαθνπή αηκνξξαγίαο 
 Ξιήξεο αθηλεηνπνίεζε 
 
ΠΔ3  Έθηαθηα πεξηζηαηηθά 
 Ξπξθαγηά 
 Πεηζκφο 
 Γπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
 Έθξεμε 
 Αζηνρία εμνπιηζκνχ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ4.3 Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα απιά πεξηζηαηηθά θαη ζπκπηψκαηα παζήζεσλ ή ηξαπκαηηζκψλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα ππεχζπλα πξφζσπα γηα ηηο πξψηεο βνήζεηεο.  
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο αξκφδησλ αηφκσλ θαη ππεξεζηψλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνπ βξίζθνληαη ηα θνπηηά κε ηα είδε πξψησλ βνεζεηψλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο πνπ έρεηο αλαθνξηθά κε ην ζρέδην δξάζεο, ηηο 

έθηαθηεο δηαδηθαζίεο δηαθπγήο θαη ηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ4 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ4.4       Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα αλαθέξεηο ηε ζεκαζία 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
ΚΑ2 Λα θάλεηο ρξήζε πιηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 
  
ΚΑ3 Λα κελ ξππαίλεηο ην πεξηβάιινλ κε άρξεζηα πιηθά θαηά 

ηε δηεθπεξαίσζε κηαο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ4 Λα θξνληίδεηο λα ππάξρεη θαηάιιεινο εμαεξηζκόο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 
 
ΚΑ5 Λα θξνληίδεηο φηη ηα πξνο απφξξηςε πιηθά, εξγαιεία θαη 

εμνπιηζκφο δηαηίζεληαη γηα αλαθχθισζε. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 

ΠΔ1  Δμαεξηζκόο 
 Κεραληθφο 
 Φπζηθφο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ4.4     Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πψο πξνζηαηεχνπκε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζε ρψξνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

εξγαζίεο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο θαη λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο πξνκεζεπηψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ γηα ηελ 

αζθαιή ρξήζε θαη απνζήθεπζε πξντφλησλ θαη εμνπιηζκνχ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιεια ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο πεξηνξίδνληαο 

θαηλφκελα ζπαηάιεο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ αλαγθαηφηεηα θαηάιιεινπ εμαεξηζκνχ αλάινγα κε ηελ εξγαζία.  
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο θαη απφξξηςεο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ, εμνπιηζκνχ θαη 

κεραλεκάησλ γηα αλαθχθισζε.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ5      Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Γηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, ζεβαζκφο ηεο νξγαλσηηθήο 
δνκήο θαη ησλ θαλφλσλ εξγαζίαο θαη νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΜΔΚ5.1 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

ΜΔΚ5.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ5      Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ5.1      Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα επηδηψθεηο ηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη 
ηε δηαηήξεζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπλαδέιθσλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο εηαηξίαο. 

ΚΑ2  Λα ζέβεζαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή.  

ΚΑ3 Λα δηαηεξείο θαζαξνχο θαη ζε ηάμε ηνπο ρψξνπο 
εξγαζίαο.  

ΚΑ4  Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλόλεο εξγαζίαο. 

ΚΑ5  Λα κελ μεπεξλάο ηα φξηα επζχλεο ζνπ. 

ΚΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ άκεζα 
πξντζηακέλνπ. 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Οξγαλσηηθή δνκή 
 θηζηάκελνο 
 Ππλάδειθνο ίζνπ επηπέδνπ 
 Ξξντζηάκελνο ηεο ίδηαο 

εηδηθφηεηαο 
 Ξξντζηάκελνο άιιεο 

εηδηθφηεηαο 
 
ΠΔ2  Υώξνη εξγαζίαο 
 Δξγαιείσλ θαη κεραλψλ 
 Κνληαξίζκαηα  
 Ππγθνιιήζεηο 
 Βαθείν 
 Απνζήθεπζεο 
 Δξγνηάμην 

 
ΠΔ3  Καλόλεο εξγαζίαο 
 Ρήξεζε ζπκθσλεκέλνπ 

σξαξίνπ 
 Δθαξκνγή εληνιψλ 
 Ρήξεζε θαλφλσλ πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ5.1      Δξγαζηαθφ Ξεξηβάιινλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινθαηαλφεζεο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη 
ζπλεξγαηψλ  

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηελ ηεξαξρία ηεο εηαηξίαο.  

ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο ζνπ. 

ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο εξγαζίαο. 

ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ άκεζα πξντζηακέλνπ ζνπ.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ5      Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ5.2     Νξγάλσζε εξγαζίαο 

 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 

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

ΚΑ1 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία ζνπ ζηα πιαίζηα ησλ 
δπλαηνηήησλ ζνπ θαη ησλ ινγηθψλ πξνζδνθηψλ ηνπ 
εξγνδφηε ζνπ. 

ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο. 

ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο λα ειαρηζηνπνηείο ηε ζπαηάιε πιηθψλ θαη 
ην ρξφλν εξγαζίαο. 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 

ΠΔ1  Γηαζέζηκνη πόξνη 
 Δμνπιηζκφο, εξγαιεία θαη 

κεραλήκαηα 
 ιηθά 
 Σξφλνο 
 Ξξνζσπηθφ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ5.2     Νξγάλσζε εξγαζίαο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ εηαηξεία.  
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ζεηξά εθηέιεζεο εξγαζίαο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο πξνζθεξφκελεο δηεπθνιχλζεηο αλά εξγαζία απφ ηνλ εξγνδφηε. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πψο ειαρηζηνπνηνχληαη νη ζπαηάιεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ6      Ξξνγξακκαηηζκφο, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο παξαγσγήο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΜΔΚ6.1 Ξξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο  

ΜΔΚ6.2 Ππληνληζκφο θαη έιεγρνο παξαγσγήο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ6      Ξξνγξακκαηηζκφο, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο παξαγσγήο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ6.1      Ξξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Πξνγξακκαηηζκόο θάζε επηκέξνπο ελέξγεηαο 

παξαγσγήο θαη δηαδηθαζίαο. 
 
ΚΑ2 Δθνδηαζκφο θαη θαηάιιειε ρξήζε πόξσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 

ΠΔ1  Πξνγξακκαηηζκόο  
 Ξαξαγγειίεο  
 Σξνλνδηαγξάκκαηα  
 Κεηαθνξά 
 
ΠΔ2  Πόξνη 
 Γηαζεζηκφηεηα πξψησλ πιψλ  
 Γηαζεζηκφηεηα θαη ηθαλφηεηα 

πξνζσπηθνχ 
 Θαηαιιειφηεηα παξαγσγηθνχ 

εμνπιηζκνχ 
 Σξνληθέο πξνζεζκίεο 

εθηέιεζεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ6.1      Ξξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πψο γίλεηαη ν πνζνηηθφο, πνηνηηθφο θαη ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο εθηέιεζεο 

παξαγγειηψλ ή ζπκβνιαίσλ. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο.  
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηελ δπλακηθφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ.  
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ6     Ξξνγξακκαηηζκφο, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο παξαγσγήο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ6.2     Ππληνληζκφο θαη έιεγρνο παξαγσγήο 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 

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

ΚΑ1  Λα θξνληίδεηο λα ηεξνχληαη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη νη 
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. 

ΚΑ2  Λα παξαθνινπζείο ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγήο θαη λα 
ειέγρεηο ηελ πιεξφηεηα πιηθψλ ηελ αξηηφηεηα ησλ 
εξγαιείσλ, εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ 
παξαγσγήο.  

ΚΑ3  Λα ιακβάλεηο έγθαηξα δείγκαηα απφ ηα πιηθά παξαγσγήο 
κεξηκλψληαο φηη ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη πιεξνχλ 
φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά. 

ΚΑ4  Λα ηεξείο ηα θαηάιιεια αξρεία ειέγρνπ παξαγσγήο 
ψζηε λα κπνξείο λα πξνηείλεηο βειηηώζεηο ζηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 

ΠΔ1  Υξνλνδηάγξακκα 
 Έλαξμεο 
 Διέγρσλ  
 Ξαξάδνζεο  

 
ΠΔ2  Έιεγρνη παξαγσγήο 
 Αξρηθνί έιεγρνη πξηλ ηελ 

έλαξμε παξαγσγήο 
 Έιεγρνη θαηά ηελ παξαγσγή 
 Ρειηθφο έιεγρνο πξντφλησλ 
 
ΠΔ3  Βειηηώζεηο 
 Βειηίσζε πνηφηεηαο 
 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο  
 Κείσζε θφζηνπο παξαγσγήο 
 Θέκαηα αζθάιεηαο  
 Αιιαγέο πιηθψλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ6.2      Ππληνληζκφο θαη έιεγρνο παξαγσγήο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ νξγάλσζε θαη  ηνλ  έιεγρν παξαγσγήο (δηαγξάκκαηα ρξνληθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ εξγαζηψλ, δείθηεο απφδνζεο). 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πψο λα δηαρεηξίδεζαη ηηο εξγαζίεο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηε ζπληήξεζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πσο γίλεηαη ε ηππνπνίεζε, ν πνηνηηθφο έιεγρνο, νη κεηξήζεηο θαη ε ηήξεζε 

αξρείσλ παξαγσγήο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ7     Απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη βειηηζηνπνίεζε πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ  πξψησλ 
θαη βνεζεηηθψλ πιψλ απφ ην ζρεδηαζκφ έσο ην ηειηθφ πξντφλ. 

 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΜΔΚ7.1 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη βειηηζηνπνίεζε πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ 
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I. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 ΜΔΚ7     Απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη βειηηζηνπνίεζε πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ 

II. ΔΡΓΑΙΑ: 

 ΜΔΚ7.1     Απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη βειηηζηνπνίεζε πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ. 

 

 

 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 
 Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 

ζα πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ειέγρεηο ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη έπεηηα λα 
παξαγγέιιεηο ηα είδε θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ 
θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθώλ, ζχκθσλα κε ηηο 
αλάγθεο θαη ην πξφγξακκα παξαγσγήο. 

ΚΑ2 Λα ειέγρεηο θαηά ηελ παξαιαβή ηηο πξψηεο χιεο 
θαη πιηθά φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο 
παξαγγειίαο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ νξζή θχιαμε θαη 
απνζήθεπζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ.  

ΚΑ4 Λα πξνεηνηκάδεηο θαηάιιεια ην ρψξν εξγαζίαο  
εθνδηάδνληαο κε κεηαθνξηθό εμνπιηζκό ηηο 
απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο θαη πιηθά γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

ΚΑ5 Λα κεξηκλάο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
πιηθψλ απνθεχγνληαο ηελ άζθνπε ρξήζε, ηελ 
θζνξά θαη απψιεηα ηνπο. 

KA6 Λα εθαξκφδεηο ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηξφπνπο  κείσζεο 
ζπαηάιεο ησλ πιηθψλ. 

 

.  

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Πξώηεο ύιεο ράιπβα 
Ι.  Θεξκήο έιαζεο 
 Ξξφηππεο δηαηνκέο 
 Ιάκεο 
 Ονιά  θαη θχιια 
 
ΙΙ.  Φπρξήο έιαζεο 
 Γηαηνκέο C, Z, I, Ξ 
 Ξηπρσηέο ιακαξίλεο 
 Ονιά θαη θχιια  
 
ΙΙΙ.  σιήλεο – θνίιεο δηαηνκέο 
 Νξζνγψληεο 
 Ρεηξάγσλεο 
 Θπθιηθέο 
 
ΠΔ2  Υώξνο απνζήθεπζεο θαη 
εξγαζίαο 
 Πηεγαζκέλνο 
 πφγεηνο 
 Αλνηρηφο 

 
ΠΔ3  Μεηαθνξηθόο εμνπιηζκόο 
 Ξαιιεηνθφξα 
 Βαγνλέηα  
 Ξεξηζηξεθφκελα ξάνπια 
 Γεξαλνγέθπξεο 
 Ξεξηζηξεθφκελνη γεξαλνί 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ7.1 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη βειηηζηνπνίεζε πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ δηαδηθαζία παξαγγειίαο πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ.  

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πψο γίλνληαη νη κεηξήζεηο - επηκεηξήζεηο θαη ν ππνινγηζκφο αλαγθψλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ παξαιαβήο θαη απνζήθεπζεο πξψησλ πιψλ θαη 

πιηθψλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ελαπφζεζεο πιηθψλ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνλ ρεηξηζκφ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ nesting θαη ηελ θαηάιιειε 
δηαρείξηζε ηνπ scrap. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ8      Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαγσγήο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 
παξαγσγήο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΜΔΚ8.1 Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαγσγήο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ8      Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαγσγήο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ8.1     Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαγσγήο 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

 

ΚΑ1 Λα ειέγρεηο θαη εληνπίδεηο ηπρφλ ειιείςεηο θαη λα 
επηιχεηο απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα παξαγσγήο πνπ 
πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ. 

ΚΑ2 Λα ρεηξίδεζαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ην αλζξψπηλν 
δπλακηθφ (ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, γλψζεηο, αλαπιεξψζεηο 
θελψλ, αλαθνξέο ηνπο θ.ά.). 

ΚΑ3 Λα ειέγρεηο θαη λα εληνπίδεηο αθαηάιιεινπο ρψξνπο 
εξγαζίαο θαη λα ιακβάλεηο δηνξζσηηθά κέηξα. 

ΚΑ4 Λα κειεηάο ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο θαη λα εθαξκφδεηο 
δνθηκαζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δηαγλσζηηθέο κεηξήζεηο. 

ΚΑ5 Λα εληνπίδεηο ηπρφλ απνθιίζεηο εθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ, 
νδεγηψλ εξγαζίαο, ηήξεζεο αξρείσλ θαη κέηξσλ 
αζθαιείαο θαη λα ιακβάλεηο κέηξα γηα ηελ πηζηή ηήξεζε 
ηνπο. 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Διιείςεηο 
 Ρερληθά ζρέδηα 
 Ξξνδηαγξαθέο πιηθψλ & 

πξφηππα εξγαζηψλ 
 Γηαδηθαζίεο  θαη νδεγίεο  
 Ρερληθά εγρεηξίδηα εμνπιηζκνχ 
 Οπζκίζεηο κεραλεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ 
 Έιεγρνη θαηά ηελ παξαγσγή 
 Θαηάιιειν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ 
ΠΔ2  Πξνβιήκαηα  
 Κε ηήξεζε 

ρξνλνδηαγξακκάησλ 
παξαγσγήο  

 Έιιεηςε απαξαίηεησλ 
πιεξνθνξηψλ 

 Αλεπάξθεηα/κε ηθαλφηεηα 
πξνζσπηθνχ 

 Αθαηάιιεινη ρψξνη εξγαζίαο 
 Έιιεηςε αλαγθαίσλ πξψησλ 

πιψλ, αλαισζίκσλ πιηθψλ, 
εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ 

 Ππληήξεζε ή βιάβεο 
κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη 
εξγαιείσλ 

 Αλεπάξθεηα ειέγρσλ θαη 
δνθηκψλ 

 Κε ζπκκνξθνχκελα πιηθά θαη 
πξντφληα  

 Κε ηήξεζε αξρείσλ 
παξαγσγήο θαη 
απνηειεζκάησλ πνηνηηθνχ 
ειέγρνπ 

 Κε νξζή ηήξεζε δηαδηθαζηψλ 
παξαγσγήο 

 Αλεπαξθή ιήςε κέηξσλ 
αζθαιείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ8.1     Δληνπηζκφο θαη  δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο παξαγσγήο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο, πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ παξαγσγήο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηερληθέο δηελέξγεηαο απνηειεζκαηηθψλ επηζεσξήζεσλ.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ9     Κέηξεζε θαη ράξαμε πιηθψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Ξξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ πιηθψλ, κέηξεζε θαη ράξαμε κε ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΜΔΚ9.1 Κέηξεζε θαη ράξαμε πιηθψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ9      Κέηξεζε θαη ράξαμε πιηθψλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ9.1     Κέηξεζε θαη ράξαμε πιηθψλ 

 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ηνπνζεηείο θαηάιιεια ηα πιηθά. 

ΚΑ2  Λα δηακνξθψλεηο ηελ θαηάιιειε επηθάλεηα πξνο ράξαμε. 

ΚΑ3 Λα επηιέγεηο, πξνεηνηκάδεηο θαη λα ρεηξίδεζαη θαηάιιεια ηα 
εξγαιεία κέηξεζεο θαη ράξαμεο. 

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ηελ θαηάιιειε κέζνδν ράξαμεο. 

ΚΑ5 Λα ειέγρεηο θαη λα επαιεζεχεηο ηελ νξζφηεηα κέηξεζεο θαη 
ράξαμεο. 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Τιηθά - Δπηκήθε δνκηθά  
πξντόληα ράιπβα 
Ι.  Θεξκήο Έιαζεο  
 Ξξφηππεο δηαηνκέο 
 Ιάκεο 
 Ονιά θαη θχιια 
ΙΙ.  Φπρξήο Έιαζεο  
 Γηαηνκέο C, Z, Η, Ξ 
 Ξηπρσηέο ιακαξίλεο 
 Ονιά θαη θχιια  
ΙΙΙ. σιήλεο – Κνίιεο δηαηνκέο 
 Νξζνγψληεο 
 Ρεηξάγσλεο 
 Θπθιηθέο 
ΠΔ2  Δξγαιεία κέηξεζεο 
 Κεηξεηηθή ηαηλία 
 Απνζηαζηφκεηξα/Ιέηδεξ 
 Σσξνβάηεο ή ηαρχκεηξν 
 Ξαρχκεηξν 
 Κηθξφκεηξν 
 Κεηαιιηθφο θαλφλαο ή    

θιηκαθφκεηξν 
 Νξζή ζηαζεξή/ξπζκηδφκελε 

γσλία 
 Πχλζεηε γσλία 
 Φαιηζνγσληέο 
 Απιφ κνηξνγλσκφλην 
ΠΔ3  Δξγαιεία ράξαμεο 
 Σαξάθηεο 
 Ξφληεο 
 CNC Routers 
 Ξαξάιιεια V 
 Θαιέκη 
 Θνπίδη 
ΠΔ4  Μέζνδνη ράξαμεο 
 Κε ην ρέξη 
 Κεραληθή 
ΠΔ5  Γηαδηθαζία ειέγρνπ 
 Νπηηθφο  
 Γηαζηαζηνινγηθφο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ9.1     Κέηξεζε θαη ράξαμε πιηθψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο απινχο ππνινγηζκνχο, ηδηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξήζεηο ησλ πιηθψλ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πψο λα απνκαθξχλεηο μέλα ζψκαηα απφ ηελ επηθάλεηα πξνο ράξαμε. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πψο λα επηιέγεηο, ππνινγίδεηο θαη λα ξπζκίδεηο ηα εξγαιεία κέηξεζεο θαη  
ράξαμεο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε, απνζήθεπζε θαη ζπληήξεζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο θαη ράξαμεο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ράξαμεο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πψο λα ειέγρεηο θαη λα εληνπίδεηο πξνβιήκαηα απνθιίζεσλ κέηξεζεο ή 
ράξαμεο. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



64



65

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ10      Θνπή κε κεραληθά κέζα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νξγάλσζε εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη κεραλψλ, θαηεξγαζίεο θνπήο κεηάιισλ 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΜΔΚ10.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη κεραλψλ 

ΜΔΚ10.2 Θνπή κεηάιισλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ10     Θνπή κε κεραληθά κέζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ10.1     Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη κεραλψλ 

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

ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνλ ηχπν εξγαζίαο δεηψληαο ζρέδηα, 
ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ή θαη ζθαξηθήκαηα. 

ΚΑ2 Λα ππνινγίδεηο ζχκθσλα κε ηππνπνηεκέλνπο πίλαθεο, λα 
επηιέγεηο κε νηθνλνκηθφ ηξφπν θαη λα ειέγρεηο ηα πιηθά 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία.  

ΚΑ3 Λα παξαιακβάλεηο θαη λα ηνπνζεηείο ηα πιηθά ζχκθσλα 
κε ηηο θαζνξηδφκελεο δηαδηθαζίεο. 

ΚΑ4 Λα επηιέγεηο ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο θαη ηξόπνπο 
θνπήο. 

ΚΑ5 Λα ιακβάλεηο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά - Δπηκήθε δνκηθά  
πξντόληα ράιπβα 
Ι.  Θεξκήο Έιαζεο 
 Ξξφηππεο δηαηνκέο 
 Ιάκεο 
 Ονιά  θαη θχιια 
ΙΙ.  Φπρξήο Έιαζεο 
 Γηαηνκέο C, Z, Η, Ξ 
 Ξηπρσηέο ιακαξίλεο 
 Ονιά θαη θχιια  
ΙΙΙ.  σιήλεο – Κνίιεο Γηαηνκέο 
 Νξζνγψληεο 
 Ρεηξάγσλεο 
 Θπθιηθέο 
 
ΠΔ2  Μέζνδνη θνπήο 
 Θεξκηθή 
 Κεραληθή 
  
ΠΔ3  Σξόπνη θνπήο 
 Ξαιηλδξνκηθή 
 Ξεξηζηξνθηθή 
 Plasma 
 Gas 
 
ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο 
 Πηνιή εξγαζίαο 
 πνδήκαηα αζθάιεηαο 
 Γάληηα 
 Γπαιηά αζθαιείαο 
 Υηναζπίδεο 
 Ξξνζηαηεπηηθά εξγαιείσλ θαη 

κεραλψλ 
 Γηαθφπηεο αζθάιεηαο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ10.1     Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη κεραλψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ζρέδην κε ιεπηνκέξεηεο θαη νδεγίεο.  

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο απινχο ππνινγηζκνχο, ηδηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξήζεηο ησλ πιηθψλ. 

ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο θαη λα ειέγρεηο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ζεηξά εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν θνπήο θαη λα πξνγξακκαηίδεηο ηνλ 
απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, εξγαιεία θαη αλαιψζηκα.  

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο θαη λα νξγαλψλεηο ην 
ρψξν παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο.  

ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ10     Θνπή κε κεραληθά κέζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ10.2     Θνπή κεηάιισλ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ξπζκίδεηο θαηάιιεια ηηο κεραλέο. 
 
ΚΑ2 Λα ρεηξίδεζαη θαηάιιεια ηα εξγαιεία θαη ηνλ εμνπιηζκό    

κεραληθήο θνπήο.  
 
ΚΑ3 Λα ρεηξίδεζαη θαηάιιεια ηνλ εμνπιηζκό ζεξκηθήο 

θνπήο.  

ΚΑ4  Λα αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο θνπήο. 

ΚΑ5 Λα παξάγεηο ηνλ απαηηνχκελν ηχπν θαη λα ειέγρεηο ηελ 
πνηφηεηά ηνπ. 

 
 
 

 
 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Ρπζκίζεηο κεραλώλ 
 Ραρχηεηα πξφσζεο 
 Βάζνο θνπήο 
 Ραρχηεηα θνπήο 
 Ιηπαληηθφ κέζν 
 
ΠΔ2  Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο     
κεραληθήο θνπήο 
 Ιακαξηλνςάιηδα ρεηξφο 
 Κεηαιινςάιηδν κε κνριφ 
 δξαπιηθφ ςαιίδη 
 Κεηαιινπξίνλα  ρεηξφο 
 Γηζθνπξίνλν 
 Ξαιηλδξνκηθφ πξηφλη 
 Πκπξηδνθφθηεο πάγθνπ 
 Φνξεηφο Πκπξηδνηξνρφο 
 
ΠΔ3  Δμνπιηζκόο ζεξκηθήο 
θνπήο 
 Κε ειεθηξηθφ ηφμν 
 Κε νμπγνλνθφπηε 
 Κε πιάζκα 
 
ΠΔ4  Γηαδηθαζία  
 Δπεμεξγαζία – Δηζαγσγή 

δεδνκέλσλ 
 Ξξνψζεζε πιηθνχ 
 Ππγθξάηεζε πιηθνχ 
 Θαηεξγαζία πιηθνχ 
 Καξθάξηζκα πιηθνχ 

 
ΠΔ5  Έιεγρνο πνηόηεηαο 
 Νπηηθφο  
 Γηαζηαζηνινγηθφο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ10.2     Θνπή κεηάιισλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ησλ κεραλψλ. 

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ θνπήο.  

ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θνπήο. 

ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο πψο λα δηαζέηεηο θαηάιιεια ηα ππνπξντφληα θνπήο (scrap). 

ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο πψο λα ειέγρεηο θαη λα εληνπίδεηο πξνβιήκαηα πνηφηεηαο πιηθνχ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ11     Γηάηξεζε κε κεραληθά κέζα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νξγάλσζε εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη κεραληθψλ κέζσλ, θαηεξγαζίεο δηάηξεζεο 
κεηάιισλ. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΜΔΚ11.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη κεραλψλ 

ΜΔΚ11.2 Γηάηξεζε κεηάιισλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ11      Γηάηξεζε κε κεραληθά κέζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ11.1     Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη κεραλψλ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνλ ηχπν εξγαζίαο δεηψληαο ζρέδηα, 
ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ή θαη ζθαξηθήκαηα. 

ΚΑ2 Λα ππνινγίδεηο ζχκθσλα κε ηππνπνηεκέλνπο πίλαθεο, λα     
επηιέγεηο κε νηθνλνκηθφ ηξφπν θαη λα ειέγρεηο ηα πιηθά 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία.  

ΚΑ3 Λα παξαιακβάλεηο θαη λα ηνπνζεηείο ηα πιηθά ζχκθσλα 
κε ηηο θαζνξηδφκελεο δηαδηθαζίεο. 

ΚΑ4  Λα επηιέγεηο ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο δηάηξεζεο. 

ΚΑ5 Λα ιακβάλεηο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο. 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Τιηθά - Δπηκήθε δνκηθά  
πξντόληα ράιπβα 
Ι.  Θεξκήο Έιαζεο 
 Ξξφηππεο δηαηνκέο 
 Ιάκεο 
 Ονιά  θαη θχιια 
ΙΙ.  Φπρξήο Έιαζεο 
 Γηαηνκέο C, Z, Η, Ξ 
 Ξηπρσηέο ιακαξίλεο 
 Ονιά θαη θχιια  
ΙΙΙ.  σιήλεο – Κνίιεο Γηαηνκέο 
 Νξζνγψληεο 
 Ρεηξάγσλεο 
 Θπθιηθέο 
 
ΠΔ2  Μέζνδνη δηάηξεζεο 
 Ρξππάλη 
 Αέξηα  
 Punching  
 Boring 
 Laser 
 
ΠΔ3  Μέηξα αζθάιεηαο 
 Πηνιή εξγαζίαο 
 πνδήκαηα αζθάιεηαο 
 Γάληηα 
 Γπαιηά αζθαιείαο 
 Υηναζπίδεο 
 Ξξνζηαηεπηηθά εξγαιείσλ θαη 

κεραλψλ 
 Γηαθφπηεο αζθάιεηαο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ11.1    Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη κεραλψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ζρέδην κε ιεπηνκέξεηεο θαη νδεγίεο.  

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο απινχο ππνινγηζκνχο, ηδηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξήζεηο ησλ πιηθψλ. 

ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο θαη λα ειέγρεηο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ζεηξά εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν δηάηξεζεο θαη λα πξνγξακκαηίδεηο 
ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, εξγαιεία θαη αλαιψζηκα.  

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο θαη λα νξγαλψλεηο ην 
ρψξν παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο.  

ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ11    Γηάηξεζε κε κεραληθά κέζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ11.2    Γηάηξεζε κεηάιισλ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ξπζκίδεηο θαηάιιεια εξγαιεία θαη κεραλέο.  
 
ΚΑ2 Λα ρεηξίδεζαη θαηάιιεια ηα εξγαιεία θαη κεραλέο 

δηάηξεζεο. 

ΚΑ3  Λα αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο δηάηξεζεο. 

ΚΑ4 Λα παξάγεηο ηνλ απαηηνχκελν ηχπν θαη λα ειέγρεηο ηελ 
πνηφηεηά ηνπ. 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Ρπζκίζεηο δηάηξεζεο 
 Ραρχηεηα  
 Ξξφσζε 
 Βάζνο δηάηξεζεο 
 Σαξαθηεξηζηηθά κε 

παξακνξθσκέλνπ 
απνβιήηνπ 

 Ιηπαληηθφ κέζν 
 
ΠΔ2  Δξγαιεία θαη κεραλέο 
δηάηξεζεο 
 Γξάπαλα  
 Φινγνθνπή αεξίσλ  
 Punching  
 Laser 
 Ξαληνγξάθνο 
 Boring 
 Φξέδα 

 
ΠΔ3  Γηαδηθαζία  
 Δπεμεξγαζία – Δηζαγσγή 

δεδνκέλσλ 
 Ξξνψζεζε πιηθνχ 
 Ππγθξάηεζε πιηθνχ 
 Θαηεξγαζία πιηθνχ 
 Καξθάξηζκα πιηθνχ 

 
ΠΔ4  Έιεγρνο πνηόηεηαο 
 Νπηηθφο  
 Γηαζηαζηνινγηθφο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ11.2    Γηάηξεζε κεηάιισλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 

ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ησλ κεραλψλ. 

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ δηάηξεζεο. 

ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ δηάηξεζεο. 

ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο πψο λα δηαζέηεηο θαηάιιεια ηα ππνπξντφληα δηάηξεζεο.  

ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο πψο λα ειέγρεηο θαη λα εληνπίδεηο πξνβιήκαηα πνηφηεηαο πιηθνχ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ12     Κνξθνπνίεζε κε κεραληθά κέζα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νξγάλσζε εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη κεραλψλ, θαηεξγαζίεο κνξθνπνίεζεο 
κεηαιιηθψλ δηαηνκψλ. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΜΔΚ12.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη κεραλψλ 

ΜΔΚ12.2 Κνξθνπνίεζε κεηάιισλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ12     Κνξθνπνίεζε κε κεραληθά κέζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ12.1     Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη κεραλψλ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνλ ηχπν εξγαζίαο δεηψληαο ζρέδηα, 
ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ή θαη ζθαξηθήκαηα. 

ΚΑ2 Λα ππνινγίδεηο ζχκθσλα κε ηππνπνηεκέλνπο πίλαθεο, λα 
επηιέγεηο κε νηθνλνκηθφ ηξφπν θαη λα ειέγρεηο ηα πιηθά 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία.  

ΚΑ3 Λα παξαιακβάλεηο θαη λα ηνπνζεηείο ηα πιηθά ζχκθσλα 
κε ηηο θαζνξηδφκελεο δηαδηθαζίεο. 

ΚΑ4  Λα επηιέγεηο ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο κνξθνπνίεζεο. 

ΚΑ5 Λα ιακβάλεηο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο. 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Τιηθά - Δπηκήθε δνκηθά  
πξντόληα ράιπβα 
Ι.  Θεξκήο Έιαζεο  
 Ξξφηππεο δηαηνκέο 
 Ιάκεο 
 Ονιά θαη θχιια 
ΙΙ.  Φπρξήο Έιαζεο 
 Γηαηνκέο C, Z, Η, Ξ 
 Ξηπρσηέο ιακαξίλεο 
 Ονιά θαη θχιια  
ΙΙΙ.  σιήλεο – Κνίιεο δηαηνκέο 
 Νξζνγψληεο 
 Ρεηξάγσλεο 
 Θπθιηθέο 
 
ΠΔ2  Μέζνδνη κνξθνπνίεζεο 
 Ίζησκα 
 Θάκςε 
 Θνίιαλζε 
 Βάζπλζε 
 
ΠΔ3  Μέηξα αζθάιεηαο 
 Πηνιή εξγαζίαο 
 πνδήκαηα αζθάιεηαο 
 Γάληηα 
 Γπαιηά αζθαιείαο 
 Υηναζπίδεο 
 Ξξνζηαηεπηηθά εξγαιείσλ θαη 

κεραλψλ 
 Γηαθφπηεο αζθάιεηαο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ12.1    Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη κεραλψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ζρέδην κε ιεπηνκέξεηεο θαη νδεγίεο . 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο απινχο ππνινγηζκνχο, ηδηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξήζεηο ησλ πιηθψλ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο θαη λα ειέγρεηο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ζεηξά εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν κνξθνπνίεζεο θαη λα 
πξνγξακκαηίδεηο ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, εξγαιεία θαη αλαιψζηκα.  

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο θαη λα νξγαλψλεηο ην 
ρψξν παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο.  

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

 

 

 

 



80

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ12     Κνξθνπνίεζε κε κεραληθά κέζα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ12.2     Κνξθνπνίεζε κεηάιισλ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 

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

 
ΚΑ1 Λα ξπζκίδεηο θαηάιιεια ηηο κεραλέο.  
 
ΚΑ2  Λα ρεηξίδεζαη θαηάιιεια ηηο κεραλέο κνξθνπνίεζεο. 

ΚΑ3  Λα αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο κνξθνπνίεζεο. 

ΚΑ4 Λα παξάγεηο ηνλ απαηηνχκελν ηχπν θαη λα ειέγρεηο ηελ 
πνηφηεηά ηνπ. 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Ρπζκίζεηο κνξθνπνίεζεο 
 Ραρχηεηα  
 Ξξφσζε 
 Σαξαθηεξηζηηθά ιπγηζκνχ 
 
ΠΔ2  Μεραλέο κνξθνπνίεζεο 
 Ηζησηηθή κεραλή 
 Ξξέζζα 
 Πηξάληδα 
 Θχιηλδξνη – Οανπιηέξεο 
 Ξιάλε 
 Ρφξλνο 
 
ΠΔ3  Γηαδηθαζίεο  
 Δπεμεξγαζία – Δηζαγσγή 

δεδνκέλσλ 
 Ξξνψζεζε πιηθνχ 
 Ππγθξάηεζε πιηθνχ 
 Θαηεξγαζία πιηθνχ 
 
ΠΔ4  Γηαδηθαζία ειέγρνπ 
 Νπηηθφο  
 Γηαζηαζηνινγηθφο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ12.2    Κνξθνπνίεζε κεηάιισλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 

ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ησλ κεραλψλ. 

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε κεραλψλ κνξθνπνίεζεο. 

ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ κνξθνπνίεζεο. 

ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο πψο λα δηαζέηεηο θαηάιιεια ηα ππνπξντφληα κνξθνπνίεζεο. 

ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο πψο λα ειέγρεηο θαη λα εληνπίδεηο πξνβιήκαηα πνηφηεηαο πιηθνχ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ13    Ππλαξκνιφγεζε/Κνληάξηζκα κεξψλ θαηαζθεπήο ζην εξγνζηάζην 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ππλαξκνιφγεζε κεξψλ ηεο ζηδεξνθαηαζθεπήο ζην εξγνζηάζην γηα ηελ νινθιήξσζε ηκεκάησλ 
πξνο ζπγθφιιεζε θαη βαθή ηνπο. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΜΔΚ13.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία κεξψλ γηα ζπλαξκνιφγεζε  

 

ΜΔΚ13.2  Ππλαξκνινγήζεηο κεξψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ13     Ππλαξκνιφγεζε/Κνληάξηζκα κεξψλ θαηαζθεπήο ζην εξγνζηάζην 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ13.1    Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία κεξψλ γηα ζπλαξκνιφγεζε  

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 

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

ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνλ ηχπν εξγαζίαο δεηψληαο ζρέδηα, 
ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ή θαη ζθαξηθήκαηα. 

ΚΑ2 Λα ππνινγίδεηο θαη λα ειέγρεηο ηα πιηθά πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία.  

ΚΑ3 Λα παξαιακβάλεηο, λα ηνπνζεηείο θαη λα 
πξνεηνηκάδεηο θαηάιιεια ηε ζπλαξκνιφγεζε κεξψλ 
ζχκθσλα κε ηηο εθαξκνγέο. 

ΚΑ4  Λα επηιέγεηο ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο ζπλαξκνγώλ. 

ΚΑ5 Λα ιακβάλεηο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο 
θαη πξνζηαζίαο. 

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 

ΠΔ1  Τιηθά 
 Διαηέο δηαηνκέο 
 Θιεηζηέο δηαηνκέο 
 
ΠΔ2  Δθαξκνγέο 
 Γνθνί/θπςεισηή,  
 Κεηαβιεηή, δηθηπσηή 
 Εεπθηά 
 Γηθηπψκαηα 
 Ηθξηψκαηα 
 Πθάιεο 
 Γεξαλνγέθπξεο κε ηνλ 

αλπςσηηθφ ηνπο εμνπιηζκφ θαη 
εμαξηήκαηα 

 Γέθπξεο 
 Πηέγαζηξα 
 Ξπιψλεο 
 Δηδηθέο θαηαζθεπέο 

ΠΔ3  Σερληθέο ζπλαξκνγώλ 
 Θνριίσζε 
 Ππγθφιιεζε 
 Θνκβνειάζκαηα 
 Κε βιήηξα (πίξνπ) 
 Ήισζε 
 βξηδηθέο 
 
ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο 
 Πηνιή εξγαζίαο 
 πνδήκαηα αζθάιεηαο 
 Γάληηα 
 Γπαιηά αζθαιείαο 
 Υηναζπίδεο 
 Θξάλνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ13.1     Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία κεξψλ γηα ζπλαξκνιφγεζε 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ζρέδην κε ιεπηνκέξεηεο θαη νδεγίεο.  

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο απινχο ππνινγηζκνχο, ηδηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξήζεηο ησλ πιηθψλ. 

ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο θαη λα ειέγρεηο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη.  

ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηηο εθαξκνγέο ζπλαξκνγψλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε ζεηξά εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή ζπλαξκνγήο θαη λα 
πξνγξακκαηίδεηο ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, εξγαιεία θαη αλαιψζηκα.  

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο θαη λα νξγαλψλεηο ην 
ρψξν παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο. 

ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ13    Ππλαξκνιφγεζε/Κνληάξηζκα κεξψλ θαηαζθεπήο ζην εξγνζηάζην 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ13.2     Ππλαξκνινγήζεηο κεξψλ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 

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

ΚΑ1 Λα ρεηξίδεζαη θαηάιιεια εμνπιηζκό θαη εξγαιεία         
ζπλαξκνιόγεζεο.  

ΚΑ2 Λα απνδίδεηο ηνλ απαηηνχκελν ηχπν ζπλαξκνγήο κεξψλ 
θαη λα ειέγρεηο ηελ πνηφηεηά ηνπ. 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 

ΠΔ1  Δμνπιηζκόο θαη 
εξγαιεία  
 Ξάγθνο κνληαξίζκαηνο 
 Ξφληα-Ζιεθηξνπφληα 
 Γσληά κε κνηξνγλσκφλην 
 Σαξάθηεο 
 Αιθάδη 
 Θιηκαθφκεηξν 
 Κηθξφκεηξν 
 Ξαρχκεηξν 
 Κεηξεηηθή ηαηλία 
 Θιεηδηά-Αεξφθιεηδν 

 

ΠΔ2  Γηαδηθαζία ειέγρνπ 
 Νπηηθφο  
 Γηαζηαζηνινγηθφο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ13.2    Ππλαξκνινγήζεηο κεξψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκψλ θαη εξγαιείσλ ζπλαξκνγήο. 
 

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο πψο λα ειέγρεηο θαη λα εληνπίδεηο πξνβιήκαηα απνθιίζεσλ ζπλαξκνγήο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ14     Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG)  IΗ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ξξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη ε εθαξκνγή ζπγθφιιεζεο κε κεηαιιηθφ 
ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG) ΗΗ βάζεη ηνπ πξνηχπνπ BS EN 4872. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΜΔΚ14.1 Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν 
MIG-MAG ΗΗ  

ΜΔΚ14.2 Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα κε ηε κέζνδν 
MIG-MAG ΗΗ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ14    Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG)  IΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ14.1 Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν MIG-MAG ΗΗ 

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

ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνλ ηχπν εξγαζίαο δεηψληαο ζρέδηα, 
ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ή θαη ζθαξηθήκαηα. 

ΚΑ2 Λα ππνινγίδεηο θαη λα ειέγρεηο ηα πιηθά πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία.  

ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν 
πξνζηαηεπηηθό αέξην αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ην κέηαιιν. 

ΚΑ4  Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια είδε ξαθώλ. 

ΚΑ5  Λα επηιέγεηο ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ζπγθόιιεζεο. 

ΚΑ6 Λα ξπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο ηεο ζπγθόιιεζεο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ7 Λα ιακβάλεηο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο 
θαη πξνζηαζίαο. 

ΚΑ8  Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο  
 Καιαθνί ράιπβεο 
ΠΔ2  Πξνζηαηεπηηθό αέξην 
 Ήιην 
 Αξγφ 
 Άδσην 
 Co2 
 Κείγκα Αξγνχ θαη νμπγφλνπ 
ΠΔ3  Δίδε ξαθώλ  
 Δζψξαθεο ή βπζηζκέλεο 
 Δμψξαθεο ή γσληαθέο 
 Κεησπηθέο ξαθέο ή παξάιιειεο 
 Κε επηθάιπςε ησλ άθξσλ 
 Δηδηθέο πεξηπηψζεηο 
ΠΔ4  Θέζεηο ζπγθόιιεζεο 
 Δπίπεδε (PA) 
 Νξηδφληηα (PC) 
 Νπξαλνχ PE) 
 Θαηαθφξπθε αλεβαηή (PF) 
 Θαηαθφξπθε θαηεβαηή (PG) 
 Γσληαθή επίπεδε (PB) 
 Γσληαθή νπξαλνχ (PD) 
ΠΔ5  Ρπζκίζεηο ζπγθόιιεζεο  
 Ρν είδνο θαη ε δηάκεηξνο ζχξκαηνο 
 Ρν είδνο θαη ε παξνρή 

πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ 
 Ζ ηάζε θαη ε έληαζε ξεχκαηνο 
 Ρν κήθνο ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ 

ηνπ ζχξκαηνο 
 Ζ ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο ηνπ 

ζχξκαηνο 
 Ζ ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο ηεο 

ηζηκπίδαο 
ΠΔ6  Μέηξα αζθάιεηαο 
 Πηνιή εξγαζίαο 
 πνδήκαηα αζθάιεηαο 
 Γεξκάηηλα γάληηα 
 Γεξκάηηλε πνδηά 
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο 
 Κάζθα Ππγθφιιεζεο 
 Θνπξηίλεο αζθαιείαο 
 Απνξξνθεηήξεο 
 Ξπξνζβεζηήξεο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ14.1   Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν MIG-MAG ΗΗ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 
ΑΓ1 Λα  γλσξίδεηο ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ MIG-MAG.  
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια ζπγθνιινχληαη κε 

ηε κέζνδν MIG-MAG. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο, λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδην θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα είδε  εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ γηα ζπγθφιιεζε MIG-MAG. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχξκαηνο θαη ησλ  πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ 

γηα ζπγθνιιήζεηο MIG-MAG. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ. 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο. 
 
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.  
 
ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 

ζπγθφιιεζεο. 
 
ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο. 
 
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS EN 4872. 
 
ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ 

ηελ εξγαζία. 
 
ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ14    Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG)  IΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ14.2 Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα κε ηε κέζνδν      
MIG-MAG  ΗΗ 

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

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο  θαη ρξεζηκνπνηείο ηνλ εμνπιηζκό 
ζπγθόιιεζεο MIG-MAG. 

ΚΑ2 Λα παίξλεηο ηελ θαηάιιειε ζέζε ζπγθόιιεζεο αλάινγα 
κε ηελ θνξά ηεο ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ3 Λα πνληάξεηο ηα πξνο ζπγθφιιεζε κέξε ζχκθσλα κε ην 
ζρέδην θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ4 Λα ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη 
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό 
αζθαιείαο. 

ΚΑ5 Λα εθαξκφδεηο ηελ ξαθή ζπγθόιιεζεο ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ7 Λα απελεξγνπνηείο ηελ κεραλή ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ8 Λα επηζθεπάδεηο ηε ζπγθφιιεζε φηαλ δηαπηζηψλεηο φηη είλαη 
εθηφο πξνδηαγξαθψλ. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο  
 Κεραλή Ππγθφιιεζεο MIG-MAG 
 Θαιψδηα 
 Ρζηκπίδα ζπγθφιιεζεο 
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ 
 Πθπξί  
 Ππξκαηφβνπξηζεο  
 Πκπξηδνηξνρφο 
 
ΠΔ2  Θέζε ζπγθόιιεζεο 
 Δπίπεδε (PA) 
 Νξηδφληηα (PC) 
 Νπξαλνχ PE) 
 Θαηαθφξπθε αλεβαηή (PF) 
 Θαηαθφξπθε θαηεβαηή (PG) 
 Γσληαθή επίπεδε (PB) 
 Γσληαθή νπξαλνχ (PD) 
 
ΠΔ3  Δμνπιηζκόο αζθαιείαο 
 Κάζθα ρεηξφο 
 Κάζθα θεθαιήο 
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα 
 Γεξκάηηλα καλίθηα 
 Γεξκάηηλα γάληηα 
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο 
 πνδήκαηα αζθαιείαο 
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ 
 Ξπξνζβεζηήξεο/κέζα 

ππξνπξνζηαζίαο 
 
ΠΔ4  Ραθή ζπγθόιιεζεο 
 Κεησπηθή  
 Γσληαθή 
 Δπηθάιπςεο 
 Άθξσλ 
 Ραθ 
 
ΠΔ5  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία  
 Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο 

ζηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ14.2 Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα κε ηε κέζνδν     
MIG-MAG  ΗΗ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ MIG-MAG.  

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια ζπγθνιινχληαη 
κε ηε κέζνδν MIG-MAG. 

ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχξκαηνο θαη ησλ  πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ 
γηα ζπγθνιιήζεηο MIG-MAG. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ ΚIG-MAG. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.  

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο ΚIG-MAG δηαθφξσλ ξαθψλ θαη ζέζεσλ ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο θαη 
δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΛ 4872. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ 
ηελ εξγαζία. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ15     Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην ( MMA) IΗ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ξξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη ε εθαξκνγή ζπγθφιιεζεο κε κεηαιιηθφ 
ειεθηξφδην (ΚΚΑ ΗΗ) κε βάζε ην πξφηππν BS ΔΛ 4872. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΜΔΚ15.1 Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν    
  ΚΚΑ ΗΗ 

 
ΜΔΚ15.2 Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην κε ηε κέζνδν MΚΑ ΗΗ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ15     Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην ( MMA) IΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ15.1     Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν ΚΚΑ ΗΗ 

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

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια πξνο ζπγθφιιεζε.  

ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο  θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια 
αλαιώζηκα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκό ζπγθόιιεζεο 
ΜΜΑ. 

ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν ειεθηξφδην 
αλάινγα κε ηνλ ηχπν κεηάιινπ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ4 Λα παίξλεηο ηελ θαηάιιειε ζέζε ζπγθόιιεζεο αλάινγα 
κε ηελ θνξά ηεο ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ5 Λα ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη 
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό 
αζθαιείαο. 

ΚΑ6 Λα εθαξκφδεηο ηελ ξαθή ζπγθόιιεζεο ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ7 Λα ξπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο ηεο ζπγθόιιεζεο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ8 Λα απελεξγνπνηείο ηελ κεραλή ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ9 Λα αθήλεηο ηα ζπγθνιιεκέλα θνκκάηηα λα θξπψζνπλ θαη 
λα αθαηξείο ηελ πάζηα ζπγθφιιεζεο απφ ηα ζπγθνιιεκέλα 
θνκκάηηα κε ην καηζαγθψλη.  

ΚΑ10 Λα θαζαξίδεηο ηα ππνιείκκαηα πάζηαο θαη αθαηξείο ηηο 
νμεηδψζεηο κε ηελ ζπξκαηφβνπξηζα. 

ΚΑ11 Λα επηζθεπάδεηο ηε ζπγθφιιεζε φηαλ δηαπηζηψλεηο φηη είλαη 
εθηφο πξνδηαγξαθψλ. 

ΚΑ12 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1   Μέηαιια 
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο 
 Καιαθνί ράιπβεο 
 Αλνμείδσηνη ράιπβεο 
ΠΔ2  Αλαιώζηκα πιηθά 
 Ζιεθηξφδηα 
 Ππξκαηφβνπξηζα καιαθή 
 Ππξκαηφβνπξηζα ζθιεξή 
ΠΔ3  Δμνπιηζκόο 
ζπγθόιιεζεο ΜΜΑ 
 Κεραλέο Ππγθφιιεζεο ΚΚΑ 
 Ρζηκπίδα ΚΚΑ θαη ζψκα 

γείσζεο κε θαιψδηα 
 Πθπξί, καηζαγθψλη 
 Πκπξηδνηξνρφο 
ΠΔ4  Θέζε ζπγθόιιεζεο 
 Δπίπεδε (PA) 
 Νξηδφληηα πιαγίσο (PC) 
 πεξάλσ (PE) 
 Θαηαθφξπθε 
 Ξξνο ηα άλσ (PF) 
 Ξξνο ηα θάησ (PG) 
 Νξηδφληηα πιαγίσο (γσληαθή) 

(PB) 
 Νξηδφληηα ππεξάλσ (γσληαθή ) 

(PD) 
ΠΔ5  Ραθή ζπγθόιιεζεο 
 Κεησπηθή  
 Γσληαθή 
 Δπηθάιπςεο 
 Άθξσλ 
 Ραθ 
ΠΔ6  Δμνπιηζκόο αζθαιείαο 
 Κάζθα ρεηξφο 
 Κάζθα θεθαιήο 
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή 

πνπθάκηζα 
 Γεξκάηηλα καλίθηα 
 Γεξκάηηλα γάληηα 
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο 
 πνδήκαηα αζθαιείαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γπαιηά κάζθαο  
 Δπηινγή ειεθηξνδίνπ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ15     Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην ( MMA) IΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ15.1     Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν ΚΚΑ ΗΗ 

  
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο 
 Ππλερέο ειεθηξηθφ ξεχκα DC 
 Eλαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ 

ξεχκα AC 
 Ζιεθηξηθή ηάζε εμφδνπ  
 Δπηινγή ειεθηξνδίνπ 
ΠΔ8  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία  
 Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο 

ζηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ15.1     Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν ΚΚΑ ΗΗ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ ΚΚΑ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια ζπγθνιινχληαη κε 
ηε κέζνδν ΚΚΑ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδην θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ ηππνπνίεζε ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηε κέζνδν επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ 
ειεθηξνδίνπ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα είδε  εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ γηα ζπγθφιιεζε ΚΚΑ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο κε επελδπκέλα ειεθηξφδηα δηαθφξσλ ξαθψλ θαη 
ζέζεσλ ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΛ 4872. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ 
ηελ εξγαζία. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ15     Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην ( MMA) IΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ15.2     Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην κε ηε κέζνδν MΚΑ ΗΗ 

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

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια θαη 
πξνεηνηκάδεηο/θαζαξίδεηο ηα άθξα πξνο ζπγθφιιεζε. 

ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα θαηάιιεια 
αλαιώζηκα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκό 
ζπγθόιιεζεο. 

ΚΑ3 Λα θάλεηο επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ειεθηξνδίνπ 
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ κεηάιισλ θαη ηε ζέζε 
ζπγθόιιεζεο. 

ΚΑ4 Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηε θαηάιιειε ζέζε 
ζπγθόιιεζεο. 

ΚΑ5 Λα πξνεηνηκάδεηο ηα κέηαιια  γηα ζπγθφιιεζε. 

ΚΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν 
εμνπιηζκό αζθαιείαο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ7 Λα ξπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο ηεο ζπγθόιιεζεο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.  

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηηο θαιέο πξαθηηθέο θχιαμεο,  
δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ9 Λα ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη 
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν 
εμνπιηζκό αζθαιείαο. 

ΚΑ10 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1   Μέηαιια 
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο 
 Καιαθνί ράιπβεο 
 Αλνμείδσηνη ράιπβεο 
ΠΔ2  Αλαιώζηκα πιηθά 
 Ζιεθηξφδηα 
 Ππξκαηφβνπξηζα καιαθή 
 Ππξκαηφβνπξηζα ζθιεξή 
ΠΔ3  Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο 
 Κεραλέο Ππγθφιιεζεο ΚΚΑ 
 Ρζηκπίδα ΚΚΑ θαη ζψκα γείσζεο κε 

θαιψδηα 
 Πθπξί  
 Πκπξηδνηξνρφο 
ΠΔ4  Θέζε ζπγθόιιεζεο 
 Δπίπεδε (PA) 
 Νξηδφληηα (PC) 
 Νπξαλνχ (PE) 
 Θαηαθφξπθε αλεβαηή (PF) 
 Θαηαθφξπθε θαηεβαηή (PG) 
 Γσληαθή επίπεδε (PB) 
 Γσληαθή νπξαλνχ (PD) 
ΠΔ5  Δμνπιηζκόο αζθαιείαο 
 Κάζθα ρεηξφο 
 Κάζθα θεθαιήο 
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα 
 Γεξκάηηλα καλίθηα 
 Γεξκάηηλα γάληηα 
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο 
 πνδήκαηα αζθαιείαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γπαιηά κάζθαο  
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ 
 Ξπξνζβεζηήξεο/κέζα 

ππξνπξνζηαζίαο 
ΠΔ6  Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο 
 Ππλερέο ειεθηξηθφ ξεχκα DC 
 Eλαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα AC 
 Ζιεθηξηθή ηάζε εμφδνπ  
 Δπηινγή ειεθηξνδίνπ 
ΠΔ7  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία  
 Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο 

ζηελ εξγαζία 
 Πρεηηθνί εζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

εξγαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ15.2    Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην κε ηε κέζνδν MΚΑ ΗΗ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ ΚΚΑ.  

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια ζπγθνιινχληαη 

κε ηε κέζνδν ΚΚΑ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο, λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδην θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα είδε  εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ γηα ζπγθφιιεζε ΚΚΑ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηελ ηππνπνίεζε ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηε κέζνδν επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ 

ειεθηξνδίνπ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.  

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.  

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΛ 4872. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ 

ηελ εξγαζία. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ16      Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG) IΗ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ξξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη ε εθαξκνγή ζπγθφιιεζεο κε ειεθηξφδην 
βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG ΗΗ) κε βάζε ην πξφηππν BS ΔΛ 4872. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΜΔΚ16.1 Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν TIG ΗΗ 

ΜΔΚ16.2 Ππγθφιιεζε  ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα κε ηε κέζνδν 
TIG ΗΗ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ16    Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα  (TIG) IΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ16.1     Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν TIG ΗΗ 

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

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια θαη πξνεηνηκάδεηο/ 
θαζαξίδεηο ηα άθξα πξνο ζπγθφιιεζε. 

ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα θαηάιιεια 
αλαιψζηκα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκό 
ζπγθόιιεζεο. 

ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν 
πξνζηαηεπηηθό αέξην αλάινγα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ηνλ ηχπν 
κεηάιινπ. 

ΚΑ4 Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηελ θαηάιιειε 
ζέζε ζπγθόιιεζεο. 

ΚΑ5 Λα επηιέγεηο ην ειεθηξφδην, ξάβδν ή ζχξκα 
θφιιεζεο θαη ην θιφγηζηξν αλάινγα κε ηνλ ηχπν 
ησλ κεηάιισλ θαη ηε ζέζε ζπγθόιιεζεο. 

ΚΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν 
εμνπιηζκό αζθαιείαο αλάινγα κε ηε ζέζε 
ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ7 Οπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο ηεο ζπγθόιιεζεο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.  

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηηο θαιέο πξαθηηθέο θχιαμεο,  
δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθώλ 
ζπγθφιιεζεο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ αεξίσλ. 

ΚΑ9 Λα ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη 
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν 
εμνπιηζκό αζθαιείαο. 

ΚΑ10 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1   Μέηαιια 
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο 
 Καιαθνί ράιπβεο 
 Αλνμείδσηνη ράιπβεο 
 Αινπκίλην 
ΠΔ2  Τιηθά 
 Ζιεθηξφδηα  
 Οάβδνη θφιιεζεο 
 Ππξκαηφβνπξηζεο 
ΠΔ3  Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο 
 Κεραλέο ειεθηξνθφιεζεο TIG κε 

ζηαζεξή έληαζε ξεχκαηνο 
 Ρζηκπίδα TIG θαη ζψκα γείσζεο κε 

θαιψδηα 
 Πθπξί  
 Πκπξηδνηξνρφο 
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ 
ΠΔ4   Πξνζηαηεπηηθό αέξην 
 Αξγφ (ζρεδφλ απνθιεηζηηθά) 
 Κείγκα Αξγνχ - ήιηνπ (ζηα ρνληξά 

ειάζκαηα) 
ΠΔ5  Θέζεηο ζπγθόιιεζεο 
 Δπίπεδε (PA) 
 Νξηδφληηα πιαγίσο (PC) 
 πεξάλσ (PE) 
 Θαηαθφξπθε 
 Ξξνο ηα άλσ (PF) 
 Ξξνο ηα θάησ (PG) 
 Νξηδφληηα πιαγίσο (γσληαθή) (PB) 
 Νξηδφληηα ππεξάλσ (γσληαθή ) (PD) 
ΠΔ6  Δμνπιηζκόο αζθαιείαο 
 Κάζθα ρεηξφο 
 Κάζθα θεθαιήο 
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα 
 Γεξκάηηλα καλίθηα 
 Γεξκάηηλα γάληηα 
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο 
 πνδήκαηα αζθαιείαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γπαιηά κάζθαο  
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ 
 Ξπξνζβεζηήξεο/κέζα ππξνπξνζηαζίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ16    Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα  (TIG) IΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ16.1     Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν TIG ΗΗ 

  

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο 
 Έληαζε ζπλερνχο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο DC 
 Έληαζε ελαιιαζζφκελνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο AC 
 Δπηινγή κε αλαιψζηκνπ  ειεθηξνδίνπ 
 Δπηινγή ξάβδνπ θφιιεζεο (πιηθφ, 

δηάκεηξν)  
 Δίδνο θαη παξνρή πξνζηαηεπηηθνχ 

αεξίνπ 
 Όςνο ηφμνπ 
 Ραρχηεηα κεηαθίλεζεο ηεο ηζηκπίδαο 
ΠΔ8  Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξγαζία  
 Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο  
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ16.1    Ξξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν TIG ΗΗ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1  Λα  γλσξίδεηο ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ ΡIG. 

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια ζπγθνιινχληαη 
κε ηε κέζνδν TIG. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδην θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα είδε  εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ ΡIG. 

ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά κε αλαισζίκσλ ειεθηξνδίσλ, ξάβδσλ ή 
ζχξκαηνο θφιιεζεο.  

AΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα πξνζηαηεπηηθά αέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπγθφιιεζε ΡIG. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο 
θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.  

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΛ 4872. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ 
ηελ εξγαζία. 

ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ16   Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα  (TIG) IΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ16.2    Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα κε ηε κέζνδν TIG ΗΗ 

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

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια πξνο ζπγθφιιεζε. 

ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν ειεθηξφδην, 
ξάβδν θφιιεζεο  αλάινγα κε ηα πξνο ζπγθφιιεζε 
κέηαιια. 

ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν 
πξνζηαηεπηηθό αέξην αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ζπγθφιιεζεο θαη ην κέηαιιν. 

ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο  θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια πιηθά 
θαη εμνπιηζκό ζπγθόιιεζεο. 

ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο ηελ θαηάιιειε ζέζε ζπγθόιιεζεο. 

ΚΑ6 Λα πνληάξεηο ηα πξνο ζπγθφιιεζε κέξε ζχκθσλα κε ην 
ζρέδην θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ7 Λα ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη 
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό 
αζθαιείαο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηελ ξαθή ζπγθόιιεζεο αθνινπζψληαο 
ηε δηαδηθαζία θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ9 Λα πξνβαίλεηο ζε ξπζκίζεηο ζηηο παξακέηξνπο ηεο 
ζπγθόιιεζεο αλάινγα κε ηε πνηφηεηα ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ10 Λα απελεξγνπνηείο ηελ κεραλή ζπγθφιιεζεο. 

ΚΑ11 Λα επηζθεπάδεηο ηε ζπγθφιιεζε φηαλ δηαπηζηψλεηο φηη είλαη 
εθηφο πξνδηαγξαθψλ. 

ΚΑ12 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέηαιια 
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο 
 Καιαθνί ράιπβεο 
 Αλνμείδσηνη ράιπβεο 
 Αινπκίλην 
ΠΔ2   Πξνζηαηεπηηθό αέξην 
 Αξγφ (ζρεδφλ απνθιεηζηηθά) 
 Κείγκα Αξγνχ - ήιηνπ (ζηα 

ρνληξά ειάζκαηα) 
ΠΔ3   Τιηθά 
 Ζιεθηξφδηα  
 Οάβδνη θφιιεζεο 
 Ππξκαηφβνπξηζεο 
ΠΔ4  Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο 
 Κεραλέο ειεθηξνθφιεζεο TIG 

κε ζηαζεξή έληαζε ξεχκαηνο 
 Ρζηκπίδα TIG θαη ζψκα γείσζεο 

κε θαιψδηα 
 Φιφγηζηξα 
 Πθπξί  
 Πκπξηδνηξνρφο 
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ 
ΠΔ5   Θέζε ζπγθόιιεζεο 
 Δπίπεδε (PA) 
 Νξηδφληηα πιαγίσο (PC) 
 πεξάλσ (PE) 
 Θαηαθφξπθε 
 Ξξνο ηα άλσ (PF) 
 Ξξνο ηα θάησ (PG) 
 Νξηδφληηα πιαγίσο (γσληαθή) 

(PB) 
 Νξηδφληηα ππεξάλσ (γσληαθή ) 

(PD) 
ΠΔ6   Δμνπιηζκόο αζθαιείαο 
 Κάζθα ρεηξφο 
 Κάζθα θεθαιήο 
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα 
 Γεξκάηηλα καλίθηα 
 Γεξκάηηλα γάληηα 
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο 
 πνδήκαηα αζθαιείαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γπαιηά κάζθαο  
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ 
 Ξπξνζβεζηήξεο/κέζα 

ππξνπξνζηαζίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ16   Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα  (TIG) IΗ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ16.2    Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα κε ηε κέζνδν TIG ΗΗ 

  
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Ραθή ζπγθόιιεζεο 
 Κεησπηθή  
 Γσληαθή 
 Δπηθάιπςεο 
 Άθξσλ 
 Ραπ 
ΠΔ8   Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο 
 Έληαζε ζπλερνχο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο DC 
 Έληαζε ελαιιαζζφκελνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο AC 
 Δπηινγή κε αλαιψζηκνπ  

ειεθηξνδίνπ 
 Δπηινγή ξάβδνπ θφιιεζεο 

(πιηθφ, δηάκεηξν)  
 Δίδνο θαη παξνρή 

πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ 
 Όςνο ηφμνπ 
 Ραρχηεηα κεηαθίλεζεο ηεο 

ηζηκπίδαο 
ΠΔ9   Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία  
 Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο 

ζηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ16.2   Ππγθφιιεζε  ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα κε ηε κέζνδν TIG ΗΗ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ ΡIG. 

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια ζπγθνιινχληαη κε 
ηε κέζνδν TIG. 

ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά κε αλαισζίκσλ ειεθηξνδίσλ, ξάβδσλ ή ζχξκαηνο 
θφιιεζεο.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα είδε  εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ ΡIG. 

AΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα πξνζηαηεπηηθά αέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπγθφιιεζε ΡIG. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο ΡIG πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.  

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο TIG δηαθφξσλ ξαθψλ θαη ζέζεσλ ζπγθφιιεζεο. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εξγαιείσλ, ζπζθεπψλ, πιηθψλ θαη θηαιψλ 
πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΛ 4872. 

ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ 
εξγαζία. 

ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ17 Ξνηνηηθφο έιεγρνο θαη παξάδνζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν  ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ-
εξγαζηψλ θαη ε παξάδνζε ηεο εξγαζίαο.  

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΜΔΚ17.1 Ξνηνηηθφο έιεγρνο θαη παξάδνζε εξγαζίαο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ17     Ξνηνηηθφο έιεγρνο θαη παξάδνζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ17.1     Ξνηνηηθφο έιεγρνο θαη παξάδνζε εξγαζίαο 

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

ΚΑ1 Λα ζπληάζζεηο θαη λα ηεθκεξηψλεηο ην Ξιάλν Ξνηφηεηαο 
μερσξηζηά γηα θάζε έξγν κε ηα απαηηνχκελα έγγξαθα. 

ΚΑ2 Λα εμαζθαιίδεηο ηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ 
πνηνηηθώλ έιεγρσλ.  

ΚΑ3 Ξξνζδηνξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο θαη δξάζεηο 
αληηκεηψπηζεο. 

  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πνηνηηθόο έιεγρνο 
 Έιεγρνο πξνδηαγξαθψλ θαη 

πηζηνπνηεηηθψλ 
θαηαιιειφηεηαο πξψησλ πιψλ  

 Δπαιήζεπζε πνηφηεηαο κέζσ 
κεηξήζεσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ 

 Έιεγρνη ξπζκίζεσλ θαη 
παξακέηξσλ εμνπιηζκνχ 

 Νπηηθφο έιεγρνο  
 Κε θαηαζηξεπηηθνί έιεγρνη  
 Θαηαζηξεπηηθνί έιεγρνη  
 

 

 

 
 
 
 
 
  



111

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ17.1     Ξνηνηηθφο έιεγρνο θαη παξάδνζε εξγαζίαο 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πψο λα ζπληάμεηο έλα Ξιάλν Ξνηφηεηαο Έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ έξγνπ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρσλ.  
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα θαηάιιεια φξγαλα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πψο δηελεξγνχληαη θαηαζηξεπηηθνί θαη κε θαηαζηξεπηηθνί έιεγρνη. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηελ δηαδηθαζία ζπκκφξθσζεο ησλ πξντφλησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ18    Βαθή κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:    

Νξγάλσζε εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία θαη βαθή επηθαλεηψλ. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΜΔΚ18.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ 

ΜΔΚ18.2 Βαθή επηθαλεηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ18     Βαθή κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ18.1     Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1  Λα θαηαλνείο ηνλ ηχπν εξγαζίαο δεηψληαο ζρέδηα, 
ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ή θαη ζθαξηθήκαηα. 

ΚΑ2  Λα ππνινγίδεηο θαη λα ειέγρεηο ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ εξγαζία.  

ΚΑ3  Λα παξαιακβάλεηο , λα ηνπνζεηείο θαη λα πξνεηνηκάδεηο 
θαηάιιεια ηηο επηθάλεηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

ΚΑ4  Λα επηιέγεηο ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο - αληηδηαβξσηηθήο 
πξνζηαζίαο.  

ΚΑ5  Λα ιακβάλεηο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο. 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ 
 Ακκνβνιή 
 Δκβάπηηζε ζε δηαιχκαηα 
 Ρξίςηκν 
 Φιφγα 
 
ΠΔ2  Αληηδηαβξσηηθέο κέζνδνη  
πξνζηαζίαο 
 Δπηθάιπςε-Primer 
 Γαιβάληζκα 
 Δπηςεπδαξγχξσζε  
 
ΠΔ3  Μέηξα αζθάιεηαο 
 Πηνιή εξγαζίαο 
 πνδήκαηα αζθάιεηαο 
 Γάληηα latex/βηλπιηθά 
 Κάζθα αλαπλνήο θιεηζηνχ 

ηχπνπ 
 Δμαεξηζκφο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ18.1      Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ζρέδην κε ιεπηνκέξεηεο θαη νδεγίεο.  

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο απινχο ππνινγηζκνχο, ηδηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξήζεηο ησλ πιηθψλ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο θαη λα ειέγρεηο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ζεηξά εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο θαη λα 
πξνγξακκαηίδεηο ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, εξγαιεία θαη αλαιψζηκα. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο θαη λα νξγαλψλεηο ην 
ρψξν βαθήο θαη απνζήθεπζεο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ18     Βαθή κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ18.2     Βαθή επηθαλεηψλ 

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα αθνινπζείο νδεγίεο πξνκεζεπηψλ γηα ηα πξντόληα 
βαθήο.  

 
ΚΑ2 Λα ρεηξίδεζαη θαηάιιεια εξγαιεία θαη εμνπιηζκό βαθήο.  
 
ΚΑ3 Λα απνδίδεηο ηνλ απαηηνχκελν ηχπν θαη λα ειέγρεηο γηα 

πηζαλά πξνβιήκαηα. 
 

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Πξνηόληα βαθήο 
 Δπνμηθά  
 Ξνιπνπξεζαληθά  
 Βηλπιηθά  
 Σισξησκέλνπ θανπηζνχθ 
 
ΠΔ2  Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο 
 Ζιεθηξηθά εξγαιεία  
 Δξγαιεία ρεηξφο 
 Τεθαζηήξεο αέξνο  
 
ΠΔ3  Έιεγρνο - πηζαλά 
πξνβιήκαηα  
 Μερεηιίζκαηα, ηξεμίκαηα 
 Κπηκπίθηα 
 Πρηζίκαηα – ζθαζίκαηα  
 Μεθινπδίζκαηα 
 Φπζαιίδεο 
 Ππξξηθλψζεηο θαη θαηλφκελα 

εξππζκνχ 
 Πεκάδηα απφ ην κέζν 

επίζηξσζεο, 
 Θηηξίληζκα – μεζψξηαζκα 
 Δμαθάληζε ηεο ιάκςεο -  

ζάκπσκα  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ18.2      Βαθή επηθαλεηψλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο θαη σξίκαλζεο ηνπ πξντφληνο βαθήο. 

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ βαθήο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πψο λα νξγαλψλεηο ην ρψξν βαθήο θαη λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά 
απνζήθεπζεο. 

ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο πψο λα δηαζέηεηο θαηάιιεια ηα θαηάινηπα βαθήο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πψο λα ειέγρεηο θαη λα εληνπίδεηο πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηχπν ηελ 
πνηφηεηα θαη ηνλ ρξφλν δσήο.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ19     Ππλαξκνιφγεζε θαη εγθαηάζηαζε δνκηθήο ζηδεξνθαηαζθεπήο ζην έξγν 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ππλαξκνιφγεζε ησλ ζηδεξνθαηαζθεπψλ ζην έξγν γηα ηελ νινθιήξσζε, εγθαηάζηαζε θαη 
παξάδνζε ηνπ ηειηθνχ έξγνπ. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΜΔΚ19.1 Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία κεξψλ γηα ζπλαξκνιφγεζε θαη εγθαηάζηαζε  

ΜΔΚ19.2 Δγθαηάζηαζε δνκηθήο ζηδεξνθαηαζθεπήο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ19     Ππλαξκνιφγεζε θαη εγθαηάζηαζε δνκηθήο ζηδεξνθαηαζθεπήο ζην έξγν 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ19.1     Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία κεξψλ γηα ζπλαξκνιφγεζε θαη εγθαηάζηαζε  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 

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

ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνλ ηχπν εξγαζίαο δεηψληαο ζρέδηα, 
ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ή θαη ζθαξηθήκαηα. 

ΚΑ2 Λα ππνινγίδεηο θαη λα ειέγρεηο ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ εξγαζία.  

ΚΑ3 Λα παξαιακβάλεηο λα ηνπνζεηείο θαη λα πξνεηνηκάδεηο   
θαηάιιεια ηε ζπλαξκνιφγεζε κεξψλ ζχκθσλα κε ηηο 
εθαξκνγέο. 

ΚΑ4  Λα επηιέγεηο ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο ζπλαξκνγώλ. 

ΚΑ5 Λα ιακβάλεηο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 

ΠΔ1  Τιηθά 
 Πηχινη 
 Εχγσκα 
 Γηαγψληνη ζχλδεζκνη 
 Κεθίδεο   
 Ρεγίδεο 
 Θεθαινδνθνί 
ΠΔ2  Δθαξκνγέο 
 Πηχινπο 
 Εεπθηά 
 Κεθίδεο - Ρεγίδεο  
 Νξηδφληηα ηκεκαηνπνίεζε  

(παηάξη) – Ρξαπεδνεηδήο  
 Ιακαξίλα δίρσο ή κε 

δηαηκεηηθνχο ήινπο 
 Γεξαλνγέθπξεο κε ηνλ  

αλπςσηηθφ ηνπο εμνπιηζκφ θαη  
εμαξηήκαηα 

 Πηέγαζηξα 
 Δγθηβσηηζκφο ζηέγεο 
 δξνξξνέο 
 Δπηθαιχςεηο 
 Γηαθψηηζηα 
 Δηδηθά ηεκάρηα 
 Δηδηθέο θαηαζθεπέο 
 Θάιπςε αλνηγκάησλ 
ΠΔ3  Μέζνδνο 
ζπλαξκνιόγεζεο 
 Θνριίσζε 
 Ππγθφιιεζε  
 Βιήηξα 
 Ήισζε 
ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο 
 Πηνιή εξγαζίαο 
 πνδήκαηα αζθάιεηαο 
 Γάληηα 
 Γπαιηά αζθαιείαο 
 Θξάλνο 
 Δμάξηεζε αζθαιείαο 

ελαησξίηε 
 ΚΑΞ ζπγθνιιεηή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ19.1     Νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία κεξψλ γηα ζπλαξκνιφγεζε θαη εγθαηάζηαζε  

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ζρέδην κε ιεπηνκέξεηεο θαη νδεγίεο.  

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο απινχο ππνινγηζκνχο, ηδηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξήζεηο ησλ πιηθψλ. 

ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο θαη λα ειέγρεηο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κεξψλ πνπ απαηηνχληαη.  

ΑΓ4  Λα εθαξκφδεηο ηηο απαηηνχκελεο κεζφδνπο γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεξψλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε ζεηξά εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ζπλαξκνγήο θαη λα πξνγξακκαηίδεηο 
ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, εξγαιεία θαη αλαιψζηκα.  

ΑΓ6 Λα νξγαλψλεηο ην ρψξν απνζήθεπζεο ζην εξγνηάμην θαη λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά 
εξγαζηψλ. 

ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΜΔΚ19    Ππλαξκνιφγεζε θαη εγθαηάζηαζε δνκηθήο ζηδεξνθαηαζθεπήο ζην έξγν 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ19.2     Δγθαηάζηαζε δνκηθήο ζηδεξνθαηαζθεπήο  

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα ρεηξίδεζαη θαηάιιεια  εμνπιηζκό  θαη εξγαιεία.  

ΚΑ2 Λα απνδίδεηο ηνλ απαηηνχκελν ηχπν ζπλαξκνγήο κεξψλ θαη 
λα ειέγρεηο ηελ πνηφηεηά ηνπ. 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο θαη εξγαιεία 
 Σσξνβάηεο/Ραρχκεηξν 
 Δξγαιεία ρεηξφο 
 Ζιεθηξηθά εξγαιεία  
 Νμπγφλν - Αζεηπιίλε 
 Αεξφθιεηδα 
 Κεραλέο θαη ζπζθεπέο 

ζπγθφιιεζεο 
 
ΠΔ2  Γηαδηθαζία ειέγρνπ 
 Νπηηθφο  
 Γηαζηαζηνινγηθφο 
 Γπλακηθφο 
 
  

  



123

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΜΔΚ19.2     Δγθαηάζηαζε δνκηθήο ζηδεξνθαηαζθεπήο  

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκψλ θαη εξγαιείσλ ζπλαξκνγήο. 

ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο πψο λα ειέγρεηο θαη λα εληνπίδεηο πξνβιήκαηα απνθιίζεσλ ζπλαξκνγήο. 

 

 
 
 
 



124

  



125

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126

  



127

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΓΛΧΑΡΙΟ 
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ΓΛΧΑΡΙΟ 
 
Νη αθφινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
πξφηππν: 
 

Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

Ξεξηιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκφ φισλ ησλ θηηζηψλ 
ππνδνκψλ ζην πεξηβάιινλ, απφ ην καθξνζθνπηθφ 
επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ πφιεσλ έσο ην ζρεδηαζκφ 
επίπισλ θαη πξντφλησλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο. 

Αλπςσηηθόο εμνπιηζκόο 

Απνηειείηαη θπξίσο απφ αλπςσηηθά κεραλήκαηα 
(γεξαλνγέθπξεο, γεξαλνχο θιπ) κε ηνλ αλπςσηηθφ 
ηνπο εμνπιηζκφ (βαξνχιθα, άγθηζηξα, πεξφλεο, 
αξπάγεο θιπ). 

Απόζεκα (stock) 
Ρν πιηθφ πνπ πξέπεη λα ζηεξηρζεί απφ ην 
θαηεξγαδφκελν θνκκάηη, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε 
απαηηνχκελε δηάκεηξνο. 

Αληηδηάηξεζε (Counter boring) 

Κία κεραλνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 
δηάηξεζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλα εξγαιείν θνπηηθήο 
άθξεο γηα λα κεγαιψζεη ζπγθεληξσηηθά κηα νπή ζε έλα 
πεξηνξηζκέλν βάζνο.  Ζ δηαδηθαζία απηή επηηξέπεη ζην 
θεθάιη ησλ θνριηψλ λα βξίζθεηαη πην θάησ απφ ηελ 
επίπεδε επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ. 

Αλζξαθνύρνο ράιπβαο 

Σάιπβαο πνπ πεξηέρεη άλζξαθα θαη αλάινγα κε ην 
πνζνζηφ ηνπ δηαρσξίδεηαη ζε: 

Αλζξαθνύρνο ράιπβαο ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο 
(πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα απφ 0,1%-0,3%) 
Αλζξαθνύρνο ράιπβαο κέζεο πεξηεθηηθόηεηαο 
(πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα απφ 0,3%-0,45%) 
Αλζξαθνύρνο ράιπβαο πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο 
(πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα απφ 0,45%-0,65%) 
Αλζξαθνύρνο ράιπβαο πνιύ πςειήο 
πεξηεθηηθόηεηαο (πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα απφ 
0,65%-1,5%) 

Βαθή κε ζθιήξπλζε 

Απνηειεί κηα ζεξκηθή θαηεξγαζία θαηά ηελ νπνία έλαο 
ράιπβαο, αθνχ ζεξκαλζεί ζε πςειή ζεξκνθξαζία, 
ψζηε λα ζρεκαηηζηεί σζηελίηεο (γ-Fe), θαηφπηλ 
ςχρεηαη απφηνκα έηζη ψζηε λα ζρεκαηηζηεί 
καξηελζίηεο θαη ην θξάκα λα απνθηήζεη κεγάιε 
ζθιεξφηεηα. 

Βαθή πξνζηαζίαο Ζ επηθάιπςε ρξψκαηνο ηεο επηθαλείαο κεηάιινπ πνπ 
εκπνδίδεη ηελ νμείδσζή ηνπ. 

Γηάηξεζε  
Κεραληθή δηαδηθαζία αθξηβείαο γηα παξαγσγή εθ λένπ 
εζσηεξηθψλ θπιηλδξηθψλ κνξθψλ αθαηξψληαο κέηαιιν 
κε εξγαιεία κνλνχ άθξνπ ή πνιιαπιψλ αθκψλ. 

Γηεύξπλζε νπήο 
(Countersinking) 

Κεραλνπξγηθή δηεξγαζία πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηε 
δηάηξεζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλα θνπηηθφ εξγαιείν 
γσληαθήο άθξεο γηα λα ινμνηνκήζεη ή λα θάλεη θσληθφ 
ην πιηθφ γχξσ απφ ηελ πεξηθέξεηα ηεο νπήο. Δίλαη 
παξφκνηα δηαδηθαζία κε απηή ηεο αληηδηάηξεζεο, εθηφο 
απφ ην βήκα ην νπνίν είλαη γσληαθφ. 
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Γύλακε εθειθπζκνύ  
(Tensile Strength) 

Ζ κέγηζηε θαηαπφλεζε πνπ έλα πιηθφ είλαη ηθαλφ λα 
αληέμεη δίρσο λα ζπάζεη ππφ νκνηφκνξθα 
θαηαλεκεκέλν θνξηίν. 

Διεύζεξε θνπή 
(Free machining) 

Έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή 
κεηάιισλ πνπ έρνπλ θξακαηηθά πξφζζεηα φπσο ν 
κφιπβδνο, ην καγλήζην ή ην ζείν, πνπ κεηψλνπλ ηε 
πίεζε ηνπ εξγαιείνπ πνπ απαηηείηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο 
κεραλνπξγηθήο θαηεξγαζίαο.  

Δξγαιεία ρεηξόο 
Δίλαη απηά φπνπ ε ρξήζε ηνπο γίλεηαη ρσξίο ηελ 
παξέκβαζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ηιεθηξνζπγθόιιεζε 
Κέζνδνο ζπγθφιιεζεο κε ην ζρεκαηηζκφ ειεθηξηθνχ 
ηφμνπ κεηαμχ ελφο επελδπκέλνπ ζπλήζσο αλαιψζηκνπ 
ειεθηξνδίνπ θαη ησλ πξνο ζπγθφιιεζε θνκκαηηψλ 

Θεξκηθή επεμεξγαζία 
(heat treatment) 

Κία αιιεινπρία ειεγκέλσλ ζεξκηθψλ θαη ςπθηηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε έλα ζηεξεφ κέηαιιν 
γηα λα παξαρζνχλ επηζπκεηέο ηδηφηεηεο. 

Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα Ιεπηνκέξεηεο ζρεδίσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ κεξψλ 
θαη ησλ ζπλαξκνγψλ. 

Κξάκα 

Κεηαιινπξγηθφ πξντφλ σο απνηέιεζκα ηνπ 
ζπλδπαζκνχ δηαθφξσλ κεηάιισλ. Ρα θξάκαηα 
ζπλδπάδνπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο: 
ζθιεξφηεηα, επθακςία, ειαθξφηεηα, αγσγηκφηεηα, 
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαη θαηεξγαζία. 

Γηάβξσζε 

Δπίζεζε θαη αξγή θαηαζηξνθή ηεο επηθάλεηαο ησλ 
πιηθψλ απφ ηε δξάζε ρεκηθψλ παξαγφλησλ (εηδηθά 
δηαιπκέλα άιαηα θαη νμέα). Πηα κέηαιια, ε δηάβξσζε 
είλαη κία νμείδσζε ε νπνία απνθεχγεηαη απφ ηελ 
πξνθαηαξθηηθή επεμεξγαζία φπσο νη ειεθηξνιπηηθέο 
επεμεξγαζίεο, ν γαιβαληζκφο, ε επηθαζζηηέξσζε, ε 
επέλδπζε ρξσκίνπ ή απφ αληηδηαβξσηηθέο επηζηξψζεηο 
θαη βαθέο. 

Μνληάξηζκα 
Ζ δηαδηθαζία ζπλαξκνγήο κεξψλ ηεο θαηαζθεπήο θαηά 
θαλφλα πεξηιακβάλνληαο πξνεγνχκελα ηηο δηαδηθαζίεο 
θνπήο, δηάηξεζεο, ζπγθφιιεζεο θαη καξθαξίζκαηνο. 

Μνξθνπνίεζε 

Νη πξνδηαγξαθέο ησλ ελψζεσλ ζπγθνιιήζεσλ πξέπεη 
λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε αθαίξεζε  φισλ ησλ 
θαζαξηζηηθψλ ζπγθνιιήζεσλ κέζσ ζπξκάηηλεο 
βνχξηζαο θαη πιχζεσλ κε λεξφ.        

Μεραληθή παξακόξθσζε 

Κεραληθή παξακφξθσζε ηνπ κεηάιινπ ζε 
ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο απφ ην κηζφ ηνπ ζεκείνπ 
ηήμεο. Καθξνζθνπηθέο πεξηνρέο ζιίςεο θαη 
εθειθπζκνχ θαη κηθξνζθνπηθνί απνπξνζαλαηνιηζκνί 
ησλ αηφκσλ απφ ζέζεηο ηζνξξνπίαο, κπνξεί λα 
παξακέλνπλ ζηε ζεξκνθξαζία παξακφξθσζεο. Ζ 
κεραληθή παξακφξθσζε θαιείηαη επίζεο θαη 
θαηεξγαζία ελ ςπρξψ. 

NC/CNC 
Νη φξνη απηνί ραξαθηεξίδνπλ εξγαιεηνκεραλέο ησλ 
νπνίσλ νη θηλήζεηο ειέγρνληαη απφ ην πξφγξακκα ελφο 
ππνινγηζηή. 
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Σόξλνο 

Κία εξγαιεηνκεραλή γηα παξαγσγή θπιηλδξηθψλ 
θνκκαηηψλ, θαηεξγαζία πξνζψπνπ, δηάηξεζε θαη θνπή 
ζπεηξψκαηνο. Απνηειείηαη, γεληθά, απφ ην θξεβάηη πνπ 
κεηαθέξεη ηελ θνπθνπβάγηα θαη ην θνξέα, απφ ηα 
νπνία νδεγείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη ην θνκκάηη θαη ηελ 
ηξάπεδα πνπ κεηαθέξεη ηνλ νδεγφ ηεο γιίζηξαο κε ηνλ 
νπνίν ζπγθξαηείηαη θαη θηλείηαη εγθάξζηα ην θνπηηθφ 
εξγαιείν. 

Σξππάληζκα (Trepanning) 

Γηαδηθαζία θνπήο, θαηά ηελ νπνία έλα απηννδεγνχκελν 
εξγαιείν θφβεη δαθηπιηνεηδείο απιαθψζεηο θαη αθήλεη 
ηνλ θεληξηθφ ππξήλα, ν νπνίνο κπνξεί λα 
απνκαθξπλζεί αιιά κπνξεί θαη φρη, ζην ηέινο ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

πγθόιιεζε 

Κηα δηαδηθαζία έλσζεο πνπ παξάγεη ζπλαζπηζκφ 
πιηθψλ κε ηε ζέξκαλζή ηνπο ζηε ζεξκνθξαζία 
ζπγθφιιεζεο, κε ή ρσξίο εθαξκνγή πίεζεο, ή απφ ηελ 
εθαξκνγή ηεο πίεζεο κφλν, κε ή ρσξίο ηε ρξήζε 
κεηάιινπ σο πιηθφ πιήξσζεο. 

θξαπ Κέηαιιν, ππφιεηκκα παξαγσγήο. 

ρεκαηηζκόο εζσηεξηθνύ 
ζπεηξώκαηνο (Tapping) 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ παξαγσγή εζσηεξηθψλ 
ζπεηξσκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα εξγαιείν 
(θνιανχδν) πνπ έρεη δφληηα ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ γηα λα 
θφβεη ζπεηξψκαηα ζε νπέο. Ρα ζπεηξψκαηα 
ζρεκαηίδνληαη κε ζπλδπαδφκελε πεξηζηξνθηθή θαη 
αμνληθή ζρεηηθή θίλεζε αλάκεζα ζην θνιανχδν θαη ην 
θαηεξγαδφκελν θνκκάηη. 

Φέξνπζα θαηαζθεπή 
Απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλα κέξε ηεο θαηαζθεπήο ηα 
νπνία έρνπλ κειεηεζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
δέρνληαη ηα θνξηία. 

MIG-MAG, TIG 

Γηα ηηο ξνκπνηηθέο εθαξκνγέο ηεο ζπγθφιιεζεο 
ππάξρνπλ εηδηθέο ζπγθνιιεηηθέο κεραλέο (MIG-MAG, 
TIG) πνπ επηθνηλσλνχλ κε ην ξνκπφη ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν. Ρν ξνκπφη κπνξεί λα αιιάμεη ηηο παξακέηξνπο 
ηεο ή λα επηιέμεη έλα απφ ηα έηνηκα πξνγξάκκαηα ηεο 
κεραλήο (αλάινγα θαη κε ηνλ ηχπν controller ηεο). 

Plasma – arc gas 
Ζ Ππγθφιιεζε κε ρξήζε Ρφμνπ Αεξίνπ Ξιάζκαηνο 
PAW (Plasma Arc Welding) είλαη παξαιιαγή ηεο 
κεζφδνπ Ππγθφιιεζεο κε Ρφμν. 

Plasma gas cutting 

Κε ηελ ηερλνινγία θνπήο πιάζκαηνο πςειήο 
επθξίλεηαο είλαη δπλαηφ λα επηηχρνπκε πνηφηεηα θνπήο 
πνπ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο είλαη εθάκηιιε ηνπ laser. 
Ρν αθξνθχζην ζε έλα plasma πςειήο επθξίλεηαο 
απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Έλα εζσηεξηθφ πνπ 
πεξηθιείεη ηελ δέζκε πιάζκαηνο (plasma arc) θαη έλα 
εμσηεξηθφ πνπ πεξηθιείεη ην δεπηεξεχνλ 
πεξηζηξεθφκελν αέξην (swirl gas). 

Shear strength 

Ζ κέγηζηε πίεζε πνπ έλα κέηαιιν κπνξεί λα αληέμεη 
ρσξίο λα ζπάζεη φηαλ ην θνξηίν εθαξκφδεηαη 
παξάιιεια κε ην επίπεδν ηεο πίεζεο, ζε αληίζεζε κε 
ηε δχλακε ηνπ εθειθπζκνχ ή ηεο ζιίςεο πνπ 
εθαξκφδεηαη θάζεηα ζην επίπεδν ηεο πίεζεο. 
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Αθξσλύκηα 
 
ΠΔΠ  Ξξφηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα 
ΜΔΚ  Κεηαιιηθέο Θαηαζθεπέο 
ΚΑ  Θξηηήξην Απφδνζεο 
ΠΔ  Ξεδίν Δθαξκνγήο 
ΑΓ  Απαξαίηεηεο Γλψζεηο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΧΝ 
            ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 
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Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Δ Π Ι Π Δ Γ Χ Ν   Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Χ Ν   Π Ρ Ο  Ο Ν Σ Χ Ν  
 
 
Ρα  Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ην επίπεδν ησλ απαηηνχκελσλ 
γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ επζχλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε 
πέληε επίπεδα. Νη πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ απνηεινχλ έλα πιαίζην γηα ην θάζε επίπεδν 
μερσξηζηά θαζψο θαη ηελ πξφνδν απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ 
ππάξρεη κεηαμχ ηνπο: 

 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Δπίπεδν 1 

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

Δπίπεδν 2 

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

Δπίπεδν 3 

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

Δπίπεδν 4 

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

Δπίπεδν 5 

 

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

 
 
 









ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

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

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην ΑνΑΔ:

Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

τηλ. 22390300
www.hrdauth.org.cy
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