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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
 

Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθώλ 
ελεξγεηώλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο 
θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ 
πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο 
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ζηελ Θύπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο 
πξνηεξαηόηεηεο ηνπ. Ν ζεκαληηθόο απηόο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο 
Θύπξνπ έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη πεξηιεθζεί ζην Δζληθό Πρέδην Γξάζεο γηα 
ηελ Απαζρόιεζε θαη ην Πρέδην Γξάζεο γηα ηε Πηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβόλαο, θαζώο θαη ζην 
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Απαζρόιεζε, Αλζξώπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή 
πλνρή, 2007-2013».  
 
Ζ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ ζηελ Θύπξν ππνβιήζεθε θαη 
εγθξίζεθε από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν σο ζπγρξεκαηνδνηνύκελν Έξγν γηα ηελ 
Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013. Ρν Δπξσπατθό Θνηλσληθό Ρακείν είλαη ην βαζηθό 
ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρόιεζεο ζηα 
θξάηε κέιε, θαζώο θαη γηα ηελ πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.  
 
Ζ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Κύπξνπ έρεη νξηζηεί σο ν αξκόδηνο Φνξέαο 
γηα πξνώζεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ. Πθνπόο ηνπ Ππζηήκαηνο είλαη ε 
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κέζσ ηνπ Νξηζκνύ Ξξόηππσλ Δπαγγεικαηηθώλ 
Ξξνζόλησλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλόηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηόκσλ 
λα απνδώζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνύ Ξξνζόληνο. Ζ 
εμέηαζε ζα γίλεηαη ζε Δμεηαζηηθά Θέληξα (Ηδξύκαηα Θαηάξηηζεο θαη 
Δπηρεηξήζεηο/Νξγαληζκνύο) ηα νπνία ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο.  
 
Ξξόζζεηα, ηα Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνύλ  γηα 
πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 
θαζώο θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ, όπσο είλαη ην Πύζηεκα Καζεηείαο, ηα Ραρύξξπζκα 
Ξξνγξάκκαηα εμ παξρήο Θαηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Ρν Πύζηεκα 
Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθό Ξιαίζην Ξξνζόλησλ, ην 
νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Δπξσπατθό Ξιαίζην Ξξνζόλησλ θαη αλακέλεηαη λα έρεη 
επηπηώζεηο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
 

Ζ Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία, κέζα από ηελ πξνζθνξά ηεο ηόζν ζηελ νηθνλνκία όζν θαη ζηελ 
θνηλσλία, έρεη θαζηεξσζεί, σο έλαο από ηνπο πιένλ ζεκαληηθνύο θιάδνπο ηεο Θππξηαθήο 
νηθνλνκίαο. Ζ έληαμε ηεο Θύπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη επηβάιεη έλα λέν πεξηβάιινλ ζηνλ 
Θαηαζθεπαζηηθό Ρνκέα κε κεγαιύηεξεο απαηηήζεηο, αληαγσληζηηθέο, νξγαλσηηθέο, αιιά θαη θαζαξά 
εξγαζηαθέο. Ζ πνηόηεηα ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο ζπλερώο βειηηώλεηαη εμαηηίαο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
αγνξαζηώλ γηα θαηαιιειόηεξε θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Ρνκέα αιιά θαη ιόγσ ηεο 
απζηεξόηεξεο λνκνζεζίαο.  
 
Ζ ΑλΑΓ, κε ηελ  Δγθαζίδξπζε θαη Ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, 
ζα βνεζήζεη ζηε αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ  θαη ζπλεπώο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 
θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο Νηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο. 
 
Πηελ έθδνζε απηή αλαπηύζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Πεδίν πνπ αθνξά  ηελ «Ξεξά Γόκεζε» 
(επίπεδν 2).  
 
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθόο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ «Μεξά 
Γόκεζε» (επίπεδν 2) θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ, δειαδή 
ε πεξηγξαθή ηνπ Ξξόηππνπ, νη Ρνκείο Δξγαζίαο, νη επηκέξνπο Δξγαζίεο θαζώο θαη νη Κέζνδνη 
Δμέηαζεο Απόδνζεο.  Αθνινύζσο, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θάζε Tνκέα Eξγαζίαο όπνπ πεξηγξάθνληαη 
ηα Θξηηήξηα Απόδνζεο, ηα Ξεδία Δθαξκνγήο θαη νη Απαξαίηεηεο Γλώζεηο.  Πην ηέινο ηεο έθδνζεο, 
ελζσκαηώλνληαη σο Ξαξαξηήκαηα ην γισζζάξην γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηώλ ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ  θαη  ε πεξηγξαθή ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ. 
 
Ν Νξηζκόο  ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ «Μεξά Γόκεζε» (επίπεδν 2)  έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
ππεξεζηώλ Αλαδόρνπ θαη Ππγγξαθέα, ηελ εκπινθή ησλ Δξγνδνηηθώλ θαη Ππλδηθαιηζηηθώλ 
Νξγαλώζεσλ, ηε ζπκκεηνρή αξκνδίσλ πνπξγείσλ, Νξγαληζκώλ, Δπαγγεικαηηθώλ Ππλδέζκσλ θαη 
άιισλ εκπεηξνγλσκόλσλ, ζην πιαίζην εξγαζηώλ ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθώλ 
Ξξνζόλησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη, γηα ην ζθνπό απηό, από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο 
ΑλΑΓ.  
 
Ρα Ξξόηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζόληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνύληαη, αλ θαη όηαλ θξηζεί ζθόπηκν, 
κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηεο αξκόδηαο ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο. 
 
Ζ ηειηθή έγθξηζε ησλ Ξξόηππσλ Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ γίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην 
ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκόδηα Αξρή.  
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3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

3.1. Ξεξά Γόκεζε - Δπίπεδν 2 

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο 
 

Ζ Μεξά Γόκεζε αθνξά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη «ελ μεξώ» δει. ρσξίο ηε ρξήζε πγξώλ.  Ρέηνηα 
πιηθά είλαη νη γπςνζαλίδεο, ηζηκεληνζαλίδεο, ηλνγπςνζαλίδεο θαη άιια είδε, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε 
άιια εμαξηήκαηα σο πιηθά πιήξσζεο ηνηρνπνηίαο.  Έρνπλ ζεκαληηθέο ηδηόηεηεο, πνπ αθνξνύλ ηε 
ζεξκνκόλσζε, ηελ ερνκόλσζε, ηελ ππξαληνρή θαη ηελ αληηζεηζκηθόηεηα.  Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα ζσζηήο αλάγλσζεο ησλ αξρηηεθηνληθώλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ θαη ε πινπνίεζή ηνπο 
ζην ρώξν εξγαζίαο.  Ζ θαηαζθεπή κε γπςνζαλίδεο, κεηαιιηθά πξνθίι θαη εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο 
ζπζηεκάησλ εθαξκόδεηαη σο ζπζηήκαηα νξνθώλ/ςεπδνξνθέο, ηνηρνπνηίσλ/δηαρσξηζηηθά, επελδύζεσλ 
ηνίρσλ αιιά θαη άιισλ ζπλαθώλ θαηαζθεπώλ γηα θάιπςε κεραλεκάησλ/ζσιήλσλ ή θαη γηα 
δηαθνζκεηηθνύο ζθνπνύο ηόζν ζε εζσηεξηθνύο όζν θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 
 
 
 
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 
 
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο 
 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΜΖΓ1 

Αλαγλώξηζε θαη 
θαηαλόεζε ησλ 
ηδηνηήησλ πιηθώλ θαη 
ζρεηηθώλ εμαξηεκάησλ. 
Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 
νξγαληζκνύ θαη άιισλ  
επαίζζεησλ ζεκείσλ  

ΜΖΓ1.1 Ηδηόηεηεο πιηθώλ μεξάο δόκεζεο 10 

ΜΖΓ1.2 Αλαγλώξηζε πιηθώλ θαη εμαξηεκάησλ  12 

ΜΖΓ1.3 Βαζηθά ζεκεία θαηαζθεπώλ 14 

ΜΖΓ1.4 Αλαγλώξηζε ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 
νξγαληζκνύ 16 

ΜΖΓ2 

Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε 
αξρηηεθηνληθώλ θαη 
θαηαζθεπαζηηθώλ 
ζρεδίσλ 

ΜΖΓ2.1 Αλάγλσζε ζρεδίσλ  20 

ΜΖΓ2.2 Δθαξκνγή ζρεδίσλ ζην ρώξν εξγαζίαο 22 

ΜΖΓ3 

Ξαξαιαβή, κεηαθνξά, 
απνζήθεπζε θαη 
αλύςσζε πιηθώλ ζην 
έξγν 

ΜΖΓ3.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 26 

ΜΖΓ3.2 Ξαξαιαβή πιηθώλ ζην έξγν 28 

ΜΖΓ3.3 Δξγαζίεο απνζήθεπζεο 30 

ΜΖΓ3.4 Κεηαθνξά θαη αλύςσζε ζην ρώξν 
ηνπνζέηεζεο 32 

ΜΖΓ4 
Απνηύπσζε ηνηρνπνηίαο/ 
ςεπδνξνθήο θαη 
επελδύζεσλ 

ΜΖΓ4.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 36 

ΜΖΓ4.2 Απνηύπσζε ζηνηρείσλ μεξάο δόκεζεο 38 

ΜΖΓ5 

Ρνπνζέηεζε ζηαζεξώλ 
θαη θηλεηώλ 
δηαρσξηζηηθώλ 
θαηαζθεπώλ 

ΜΖΓ5.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 42 

ΜΖΓ5.2 Σάξαμε εξγαζίαο 44 

ΜΖΓ5.3 Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία 46 

ΜΖΓ5.4 Δζσηεξηθή ηνηρνπνηία 48 
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ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΜΖΓ6 
Ρνπνζέηεζε 
αλαξηόκελσλ 
θαηαζθεπώλ  

ΜΖΓ6.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 52 

ΜΖΓ6.2 Σάξαμε εξγαζίαο 54 

ΜΖΓ6.3 Ρνπνζέηεζε πιηθώλ 56 

ΜΖΓ7 Ρνπνζέηεζε επελδπηηθώλ 
θαηαζθεπώλ 

ΜΖΓ7.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 60 

ΜΖΓ7.2 Δηνηκαζία πιηθώλ θαη επηθαλεηώλ πξνο 
επέλδπζε 62 

ΜΖΓ7.3 Ρνπνζέηεζε πιηθώλ 64 

ΜΖΓ8 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/ 
βειηηζηνπνίεζε πιηθώλ  ΜΖΓ8.1 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε 

πιηθώλ 68 

ΜΖΓ9 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 
θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΜΖΓ9.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 72 

ΜΖΓ9.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο 74 

ΜΖΓ10 
Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ 
εξγαζία θαη πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο  

ΜΖΓ10.1 
Ρήξεζε Ξνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη γείαο 
ζηελ Δξγαζία, Λνκνζεζίαο θαη 
Δζσηεξηθώλ Θαλνληζκώλ Δξγνηαμίνπ 

78 

ΜΖΓ10.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ 
θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 80 

ΜΖΓ10.3 
Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ 
ηθξησκάησλ, εμεδξώλ εξγαζίαο θαη 
θνξεηώλ ζθαιώλ 

82 

ΜΖΓ10.4 

Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην 
ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη 
ιήςε πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ 
κέηξσλ 

84 

ΜΖΓ10.5 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  86 

 
 

3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 

H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνύ Ξξνζόληνο «Μεξά Γόκεζε– Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ πην θάησ κεζόδσλ 
εμέηαζεο: 

 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

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

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

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

ΞΗΓ1 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ησλ ηδηνηήησλ πιηθώλ θαη ζρεηηθώλ εμαξηεκάησλ.  
Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ 
ζεκείσλ. 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Γηαρσξηζκόο ησλ πιαθώλ μεξάο δόκεζεο κε βάζε ηηο ηδηόηεηέο ηνπο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ 
θαιύπηεη ε θαζεκηά, γλώζε ζσζηνύ ηξόπνπ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πιηθώλ θαη εμαξηεκάησλ γηα 
ηελ απνθπγή πξόθιεζεο θζνξώλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ αληνρώλ ηνπο θαη αλαγλώξηζε ηνπ 
θέξνληα νξγαληζκνύ ηεο θαηαζθεπήο (πιάθεο, ππνζηπιώκαηα, δνθνί) ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
αθεξαηόηεηά ηνπ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΞΗΓ1.1 Ηδηόηεηεο πιηθώλ μεξάο δόκεζεο. 

ΞΗΓ1.2 Αλαγλώξηζε πιηθώλ θαη εμαξηεκάησλ. 

ΞΗΓ1.3 Βαζηθά ζεκεία θαηαζθεπώλ. 

ΞΗΓ1.4 Αλαγλώξηζε ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ1 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ησλ ηδηνηήησλ πιηθώλ θαη ζρεηηθώλ εμαξηεκάησλ.  Αλαγλώξηζε 
ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ.  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ1.1 Ηδηόηεηεο πιηθώλ μεξάο δόκεζεο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κπνξείο λα μερσξίδεηο νπηηθά ηνπο δηαθνξεηηθνύο 

ηύπνπο πιαθώλ μεξάο δόκεζεο. 
 
ΚΑ2 Λα αληηιακβάλεζαη ηε ζεκαζία ηνπνζέηεζεο ηεο εθάζηνηε 

πιάθαο μεξάο δόκεζεο,αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
θάζε ρώξνπ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε 
ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. 

 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο ησλ γπςνζαλίδσλ θαη λα 

θαηαλνείο ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν επηιέγνληαη θάζε θνξά. 
 
ΚΑ4 Λα θαηαλνείο ηνπο ζπλδπαζκνύο δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ 

πιαθώλ μεξάο δόκεζεο όηαλ ζην ρώξν απαηηνύληαη 
πνιιαπιέο ηδηόηεηεο. 

 
ΚΑ5 Λα αληηιακβάλεζαη ηνλ ηξόπν ελεξγνπνίεζεο ησλ 

αληνρώλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεηαιιηθνύ 
ζθειεηνύ, θαηά ηελ αλάιεςε ησλ θνξηίσλ ηεο 
θαηαζθεπήο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πιάθεο μεξάο δόκεζεο 

Γπςνζαλίδεο απιέο 
Ξπξάληνρεο 
Άλζπγξεο 
Ζρνκνλσηηθέο 
Ηλνγπςνζαλίδεο 
Ρζηκεληνζαλίδεο 
 

ΠΔ2  Μεηαιιηθόο ζθειεηόο 
Νξζνζηάηεο 
Γνθνί 
Πηξσηήξεο 
Γηαδνθίδεο 
 

ΠΔ3  Δμαξηήκαηα ζύλδεζεο 
θαη ζηεξέσζεο 

Βίδεο 
Θαξθηά 
Δθηνλνύκελα βίζκαηα 
Διάζκαηα 
 

ΠΔ4  Ιδηόηεηεο θαη αληνρέο 
πιαθώλ μεξάο δόκεζεο 

Αληνρή ζηελ ππξθαγηά 
Αληνρή ζηελ πγξαζία 
Ζρνκνλσηηθή ηθαλόηεηα 
Ξξνζηαζία από 
ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα 
Ξξνζηαζία από αθηίλεο Σ 
Αληνρή ζε πςειέο 
θαηαπνλήζεηο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ1.1 Ηδηόηεηεο πιηθώλ μεξάο δόκεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνύο ηύπνπο πιαθώλ μεξάο δόκεζεο. 

 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ηνπνζέηεζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ πιαθώλ μεξάο δόκεζεο. 

 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή δηάηαμε ησλ πιαθώλ μεξάο δόκεζεο όηαλ απαηηείηαη ζπλδπαζκόο 

ηνπο. 
 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλάιεςεο ησλ θνξηίσλ ηεο θαηαζθεπήο από ηα επηκέξνπο ηκήκαηα 
ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ, ώζηε απηόο λα ηνπνζεηείηαη κε ζσζηή δηάηαμε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ1 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλνήζε ησλ ηδηόηεησλ πιηθώλ θαη ζρεηηθώλ εμαξηεκάησλ. 
Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ 
ζεκείσλ.  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ1.2 Αλαγλώξηζε πιηθώλ θαη εμαξηεκάησλ  

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηαθξίλεηο ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο πιαθώλ μεξάο 

δόκεζεο. 
 
ΚΑ2 Λα δηαθξίλεηο ηα επηκέξνπο  ζηνηρεία πνπ ζα ζπλζέζνπλ ην 

κεηαιιηθό ζθειεηό θαη κε πνηά δηάηαμε θαη ζεηξά ζα 
πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ. 

 
ΚΑ3 Λα ηνπνζεηείο ηα ζσζηά εμαξηήκαηα ζύλδεζεο θαη 

ζηεξέσζεο ζηε ζσζηή ζέζε. 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πιάθεο μεξάο δόκεζεο 

Γπςνζαλίδεο απιέο 
Ξπξάληνρεο 
Άλζπγξεο 
Ζρνκνλσηηθέο 
Ηλνγπςνζαλίδεο 
Ρζηκεληνζαλίδεο 
 

ΠΔ2  Μεηαιιηθόο ζθειεηόο 
Νξζνζηάηεο 
Γνθνί 
Πηξσηήξεο 
Γηαδνθίδεο 
 

ΠΔ3  Δμαξηήκαηα ζύλδεζεο 
θαη ζηεξέσζεο 

Βίδεο 
Θαξθηά 
Δθηνλνύκελα βίζκαηα 
Διάζκαηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ1.2 Αλαγλώξηζε πιηθώλ θαη εμαξηεκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο πιαθώλ μεξάο δόκεζεο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα επηκέξνπο ηκήκαηα από ηα νπνία απνηειείηαη ν κεηαιιηθόο ζθειεηόο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα ζύλδεζεο θαη ζηεξέσζεο ηκεκάησλ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ θαη  

πιαθώλ μεξάο δόκεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ1 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ησλ ηδηόηεησλ πιηθώλ θαη ζρεηηθώλ εμαξηεκάησλ.  Αλαγλώξηζε 
ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ.  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ1.3 Βαζηθά ζεκεία θαηαζθεπώλ 

 

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

ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαηάιιειν πάρνο γηα ηνπο αξκνύο ζηα 
ζεκεία ζύλδεζεο ησλ πιαθώλ μεξάο δόκεζεο. 

ΚΑ2 Λα δηαθξίλεηο ηα ελδεδεηγκέλα ζεκεία ζύλδεζεο ηνπ 
κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ κε ηηο πιάθεο μεξάο δόκεζεο. 

ΚΑ3 Λα εληνπίδεηο ηα θξίζηκα ζεκεία ζε κηα θαηαζθεπή μεξάο 
δόκεζεο, ώζηε λα κελ πξνθιεζνύλ θζνξέο θαηά ηε θάζε 
θαηαζθεπήο. 

ΚΑ4 Λα εληνπίδεηο ηα θάζεηα ρσξίζκαηα ππό γσλία ζύλδεζεο 
90 κνηξώλ, ώζηε θαηά ηελ θαηαζθεπή λα κελ πξνθιεζνύλ 
ζθάικαηα ζηελ ηειηθή εζσηεξηθή δηακόξθσζε ησλ 
ρώξσλ θαη απνθιίζεηο από ην αξρηηεθηνληθό ζρέδην. 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Κξίζηκα ζεκεία 

Αξκνί κεηαμύ πιαθώλ μεξάο 
δόκεζεο 
Πεκεία ζύλδεζεο κεηαιιηθνύ 
ζθειεηνύ κε πιάθεο μεξάο 
δόκεζεο 
Πεκεία ζύλδεζεο κεηαιιηθνύ 
ζθειεηνύ κε ην θηίξην 
Πεκεία ζπλάληεζεο πιαθώλ 
μεξάο δόκεζεο ππό γσλία 
ζύλδεζεο 90 κνηξώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ1.3 Βαζηθά ζεκεία θαηαζθεπώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ην απαηηνύκελν πάρνο ησλ αξκώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία ζηεξέσζεο ησλ πιαθώλ 

μεξάο δόκεζεο πάλσ ζηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ ζθειεηνύ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα ειάρηζηα θαη κέγηζηα δηαζηήκαηα ησλ ζεκείσλ ζύλδεζεο πιαθώλ μεξάο 

δόκεζεο θαη κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ1 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ησλ ηδηνηήησλ πιηθώλ θαη ζρεηηθώλ εμαξηεκάησλ.  Αλαγλώξηζε 
ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ.  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ1.4 Αλαγλώξηζε ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ 

 

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

ΚΑ1 Λα δηαθξίλεηο ηα ζηνηρεία ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ 
ηνπ θηηξίνπ πνπ αλαιακβάλνπλ θαηά θύξην ιόγν ηα 
θνξηία.  

ΚΑ2 Λα κελ πξνθαιείο  θζνξέο  ζηα πιηθά ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ, θαηά ηε ζηεξέσζε ησλ 
ζηξσηήξσλ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ κε εθηνλνύκελα 
βίζκαηα. 

ΚΑ3 Λα κελ πξνθαιείο αιιαγέο ζηε δηαηνκή ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαηά ηε ζηεξέσζε ηνπ 
κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ θνληά ζηηο αθκέο ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ηνηρεία θέξνληα 
νξγαληζκνύ  

Ξιάθεο νξόθσλ 
πνζηπιώκαηα 
Γνθνί 

 
ΠΔ2  Τιηθά ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ 

Σαιύβδηλνο νπιηζκόο 
Πθπξόδεκα 
Μύιν 
Σαιύβδηλεο δηαηνκέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ1.4 Αλαγλώξηζε ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο πνηα δνκηθά ζηνηρεία  ζπλζέηνπλ κηα θαηαζθεπή.  
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο  ηα ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο κε πνην ηξόπν γίλεηαη ε αλάιεςε ησλ θνξηίσλ κηαο θαηαζθεπήο από ηα 

ζηνηρεία ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ2 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε αξρηηεθηνληθώλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Αλάγλσζε ησλ ζρεδίσλ θαηόςεσλ, όςεσλ θαη ηνκώλ γηα ηελ θαηαζθεπή δηαρσξηζηηθώλ θαη 
επελδπηηθώλ θαηαζθεπώλ θαη ησλ ζρεδίσλ αλόςεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ςεπδνξνθώλ. 
Δληνπηζκόο ζεκείσλ ζπλάληεζεο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ ηεο νηθνδνκήο κε ηηο θαηαζθεπέο 
μεξάο δόκεζεο, ζεκείσλ εηδηθώλ θαηαζθεπώλ θαη ζπλδέζεσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη κεηαηξνπή 
ησλ ζρεδίσλ ζε θιίκαθα 1:1 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΞΗΓ2.1 Αλάγλσζε ζρεδίσλ. 
 
ΞΗΓ2.2 Δθαξκνγή ζρεδίσλ ζην ρώξν εξγαζίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ2 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε αξρηηεθηνληθώλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ2.1 Αλάγλσζε ζρεδίσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηαθξίλεηο ην θέξνληα νξγαληζκό ηεο νηθνδνκήο. 
 
ΚΑ2 Λα εληνπίδεηο ηα ζηνηρεία μεξάο δόκεζεο ζηα 

θαηαζθεπαζηηθά θαη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. 
 
ΚΑ3 Λα ζπλδπάδεηο ηα θαηαζθεπαζηηθά θαη 

αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαηόςεσλ ή αλόςεσλ κε εθείλα 
ησλ όςεσλ θαη ηνκώλ γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε θαηαλόεζε 
ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ μεξάο δόκεζεο ζην 
ρώξν. 

 
ΚΑ4 Λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ην ππόκλεκα ησλ 

θαηαζθεπαζηηθώλ θαη αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ γηα 
ηελ αλαγλώξηζε ησλ πηζαλώλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ 
μεξάο δόκεζεο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καηαζθεπαζηηθά θαη 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

Θαηόςεηο 
Αλόςεηο 
Ρνκέο 
Όςεηο 
Πρέδηα αξρηηεθηνληθώλ 
ιεπηνκεξεηώλ 
πόκλεκα ζρεδίνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ2.1 Αλάγλσζε ζρεδίσλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο ζπκβνιηζκνύο ησλ θεξόλησλ θαη ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ, αλνηγκάησλ θαη 

ζηάζκεσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζην ππόκλεκα ελόο ζρεδίνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ2 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε αξρηηεθηνληθώλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ2.2 Δθαξκνγή ζρεδίσλ ζην ρώξν εξγαζίαο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κπνξείο λα αληηζηνηρίδεηο ηα θαηαζθεπαζηηθά θαη 
 αξρηηεθηνληθά ζρέδηα κε ην ρώξν εξγαζίαο ζηνλ 
 νπνίν βξίζθεζαη. 
 
ΚΑ2 Λα αθνινπζείο ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ θαη 
 αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
 επηθαλεηώλ μεξάο δόκεζεο. 
 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο κε ην ζσζηό ηξόπν ην θιηκαθόκεηξν 
 γηα ηε κεηαηξνπή ησλ δηαζηάζεσλ πνπ δε ζεκεηώλνληαη 
 πάλσ ζην ζρέδην ζε πξαγκαηηθή θιίκαθα. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καηαζθεπαζηηθά θαη 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

Θαηόςεηο 
Αλόςεηο 
Ρνκέο 
Όςεηο 
Πρέδηα αξρηηεθηνληθώλ 
ιεπηνκεξεηώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ2.2 Δθαξκνγή ζρεδίσλ ζην ρώξν εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο απινύο ππνινγηζκνύο γηα ηε κέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ ζην ζρέδην. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο θιίκαθεο πνπ ζεκεηώλνληαη ζε έλα θιηκαθόκεηξν γηα ηε κέηξεζε ησλ 
 δηαζηάζεσλ ζην ζρέδην ή ηε κεηαηξνπή ησλ ππό θιίκαθα δηαζηάζεσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ3 Ξαξαιαβή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη αλύςσζε πιηθώλ ζην έξγν  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο, έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ πιηθώλ θαηά ηελ παξαιαβή ζην 
ρώξν ηνπ έξγνπ γηα ηπρόλ θζνξέο, απνζήθεπζε ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο ώζηε λα 
δηαζθαιίδνληαη νη ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ θαη ε αθεξαηόηεηά ηνπο, θαη κεηαθνξά θαη αλύςσζε 
απηώλ ζηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο δηα ρεηξώλ ή κε κεραληθά κέζα. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΞΗΓ3.1  Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο. 

ΞΗΓ3.2  Ξαξαιαβή πιηθώλ ζην έξγν. 

ΞΗΓ3.3  Δξγαζίεο απνζήθεπζεο. 

ΞΗΓ3.4  Κεηαθνξά θαη αλύςσζε ζην ρώξν ηνπνζέηεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ3 Ξαξαιαβή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη αλύςσζε πιηθώλ ζην έξγν 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ3.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

 

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

δηεπθξηλίζεηο ζε ζέκαηα όπσο ηα πιηθά πνπ πξέπεη λα 
παξαιάβεηο, ηνλ ηξόπν κεηαθνξάο ηνπο ζηνπο ρώξνπο 
απνζήθεπζεο θαζώο θαη ηα ζεκεία απνζήθεπζεο. 

 
ΚΑ2 Λα δεηάο από ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ηα απαξαίηεηα 

εξγαιεία γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθώλ θαη ηε θύιαμή 
ηνπο. 

 
ΚΑ3 Λα ζπληεξείο θαη λα εηνηκάδεηο θαηάιιεια ηα εξγαιεία 

θαη ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηε 
κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ. 

 
ΚΑ4 Λα νξγαλώλεηο ην ρώξν παξαιαβήο ησλ πιηθώλ θαη λα 

πξνγξακκαηίδεηο ηελ ζεηξά ησλ εξγαζηώλ κέρξη λα 
θηάζνπλ ηα πιηθά κε αζθάιεηα ζην ρώξν απνζήθεπζεο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 

Ξιάθεο μεξάο δόκεζεο 
Πηνηρεία κεηαιιηθνύ  
ζθειεηνύ (νξζνζηάηεο, 
δνθνί θιπ) 
Δμαξηήκαηα ζύλδεζεο θαη 
ζηεξέσζεο (εθηνλνύκελα 
βίζκαηα, βίδεο, θαξθηά, 
ειάζκαηα) 
ιηθά πιήξσζεο αξκώλ 
(ζηνθάξηζκα) 
Ηλώδεο κνλσηηθό πιηθό 
(επηθνιιεκέλνο 
νξπθηνβάκβαθαο ή 
πνιπζηεξίλε) 
Απηνθόιιεηε δηθηπσηή 
παινηαηλία αξκνύ ή 
ραξηνηαηλία κε ιεπηή 
δηάηξεζε 
ιηθό θηληξίζκαηνο (αξκνί, 
βίδεο) 
 

ΠΔ2  Δξγαιεία θαη 
κεραλήκαηα 

Δξγαιεία ρεηξόο 
Θαξνηζάθη 
Ζιεθηξηθά εξγαιεία ρεξηνύ 
Ξιαηθόξκεο κεηαθνξάο 
Κηθξέο αλπςσηηθέο κεραλέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ3.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο απινύο ππνινγηζκνύο γηα ηελ παξαγγειία ζσζηώλ πνζνηήησλ πιηθώλ. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν παξαγγειίαο ησλ πιηθώλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνύ ρξεζηκνπνηείηαη ην θάζε πιηθό πνπ παξαγγέιλεηο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία ζνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ3 Ξαξαιαβή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη αλύςσζε πιηθώλ ζην έξγν  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ3.2 Ξαξαιαβή πιηθώλ ζην έξγν 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ειέγρεηο ηηο πνζόηεηεο θαη ην είδνο ησλ πιηθώλ θαηά 

ηελ παξαιαβή, ώζηε λα ζπκθσλεί κε ηελ παξαγγειία. 
 
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, ώζηε λα 

θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 
 
ΚΑ3 Λα ειέγρεηο ηα πιηθά γηα πηζαλέο θζνξέο θαηά ηε 

κεηαθνξά ηνπο ή γηα εξγνζηαζηαθά ειαηηώκαηα. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Παξαιαβή 

Πε αθάιππην ρώξν 
Πε θαιπκκέλν ρώξν 
  

ΠΔ2  Τιηθά 
Ξιάθεο μεξάο δόκεζεο 
Πηνηρεία κεηαιιηθνύ  
ζθειεηνύ (νξζνζηάηεο, 
δνθνί θιπ) 
Δμαξηήκαηα ζύλδεζεο θαη 
ζηεξέσζεο (εθηνλνύκελα 
βίζκαηα, βίδεο, θαξθηά, 
ειάζκαηα) 
ιηθά πιήξσζεο αξκώλ 
(ζηνθάξηζκα) 

 Ηλώδεο κνλσηηθό πιηθό 
(επηθνιιεκέλνο 
νξπθηνβάκβαθαο ή 
πνιπζηεξίλε) 
Απηνθόιιεηε δηθηπσηή 
παινηαηλία αξκνύ ή 
ραξηνηαηλία κε ιεπηή 
δηάηξεζε 
ιηθό θηληξίζκαηνο (αξκνί, 
βίδεο) 
 

ΠΔ3  Έγγξαθα 
Ξηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο  
πιηθώλ 
Ξξνδηαγξαθέο πιηθώλ 
Νδεγίεο εθαξκνγήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ3.2 Ξαξαιαβή πιηθώλ ζην έξγν 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο θαζνξηδόκελεο δηαδηθαζίεο γηα παξαιαβή πιηθώλ. 

 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο θαη ηα έγγξαθα πξνδηαγξαθώλ ησλ πιηθώλ 
 πνπ ζα πξέπεη λα ζνπ παξέρεη ν πξνκεζεπηήο. 

 

ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο αλ ζα πξέπεη ή όρη λα εγθξηζεί κία παξαιαβή πιηθώλ αλάινγα κε ην 
 πεξηερόκελν ησλ πηζηνπνηεηηθώλ θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπο . 

 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηα ειαηηώκαηα ζηα πιηθά επηβάιινπλ ηελ απόξξηςή ηνπο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ3 Ξαξαιαβή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη αλύςσζε πιηθώλ ζην έξγν  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ3.3 Δξγαζίεο απνζήθεπζεο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα πξνεηνηκάδεηο θαη λα θαζαξίδεηο ην ρώξν 

απνζήθεπζεο ησλ πιηθώλ. 
 
ΚΑ2 Λα αθαηξείο ην πεξηηύιηγκα πξνζηαζίαο ησλ πιηθώλ 

ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή, ρσξίο λα πξνθιεζνύλ 
θζνξέο ζηηο αθκέο ηνπο. 

 
ΚΑ3 Λα επηιέγεηο ζεκεία απνζήθεπζεο ηέηνηα πνπ δε ζα 

εκπνδίδνπλ ηελ θίλεζε πιηθώλ, κεραλεκάησλ θαη 
ζπλεξγείσλ. 

 
ΚΑ4 Λα κεξηκλάο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πιηθώλ μεξάο 

δόκεζεο καθξπά από εύθιεθηα πιηθά. 
 
ΚΑ5 Λα εμαζθαιίδεηο όηη ε ζηνίβαμε ησλ πιαθώλ μεξάο 

δόκεζεο ζα γίλεηαη πάλσ ζε εηδηθά ζηεξίγκαηα 
ζηνίβαμεο επζπγξακκηζκέλεο θαηαθόξπθα δηάηαμεο γηα 
ηε δηαηήξεζε ηεο επηπεδόηεηαο ησλ πιαθώλ.  

 
ΚΑ6 Λα κεξηκλήζεηο έηζη ώζηε ν ρώξνο απνζήθεπζεο λα κελ 

επεξεάδεηαη θάζε θνξά από ηηο εθάζηνηε εμσηεξηθέο 
επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 
ΚΑ7 Λα ζπκπιεξώλεηο ζρεδηάγξακκα απνζήθεο ην νπνίν ζα 

βξίζθεηαη ζην ρώξν απνζήθεπζεο, γηα ηνλ εύθνιν 
εληνπηζκό πιηθώλ. 

 
ΚΑ8 Λα ειέγρεηο ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ ρώξνπ ζηνίβαμεο 

ησλ πιηθώλ, κόληκνπ ή πξνζσξηλνύ, ώζηε λα 
απνθεπρζνύλ πηζαλά αηπρήκαηα. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απνζήθεπζε 

Πε αθάιππην ρώξν 
Πε θαιπκκέλν ρώξν 
Πρεδηάγξακκα απνζήθεο 
 

ΠΔ2  ηνίβαμε πιαθώλ 
Σξήζε ζηεξηγκάησλ 
Γηάηαμε πιαθώλ  
Πηεξίγκαηα ζηνίβαμεο 
 

ΠΔ3  Τιηθά 
Ξιάθεο μεξάο δόκεζεο 
Δθηνλνύκελα βίζκαηα, βίδεο, 
θαξθηά, ειάζκαηα 
Κεηαιιηθά ζηνηρεία ζθειεηνύ 
Κνλσηηθά πιηθά 
Αξκόζηνθνη 
Δπηρξίζκαηα, βαθέο 
 

ΠΔ4  Δπηδξάζεηο ηνπ  
πεξηβάιινληνο  

γξαζία 
Ούπνη εξγνηαμίνπ 
ςειέο ζεξκνθξαζίεο 
Σακειέο ζεξκνθξαζίεο 
Βξνρή  
Έθζεζε ζηνλ ήιην 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ3.3 Δξγαζίεο απνζήθεπζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά ή νπζίεο πνπ είλαη επηθίλδπλα θαη λα ηα απνκαθξύλεηο (ιίπε, ιάδηα θιπ). 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξόπν απνζπζθεπαζίαο αλάινγα κε ην πιηθό γηα ηελ απνθπγή 

δεκηώλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ην ζσζηό ηξόπν ζηνίβαμεο ησλ πιαθώλ μεξάο δόκεζεο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ηνπνζέηεζεο ησλ ζηεξηγκάησλ ζηνίβαμεο ησλ πιαθώλ μεξάο 

δόκεζεο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πιηθώλ.  
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνπ βξίζθεηαη ην θάζε πιηθό κε βάζε ην δηάγξακκα απνζήθεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ3 Ξαξαιαβή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη αλύςσζε πιηθώλ ζην έξγν  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ3.4 Κεηαθνξά θαη αλύςσζε ζην ρώξν ηνπνζέηεζεο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κεηαθέξεηο ηηο πιάθεο μεξάο δόκεζεο, ζε πεξίπησζε 

κεηαθνξάο δηα ρεηξώλ, ιακβάλνληαο κέηξα 
πξνζηαζίαο ώζηε λα κελ πξνθιεζνύλ θζνξέο ή 
αηπρήκαηα.  

 
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο ηηο ελδείμεηο ηεο πηλαθίδαο ηνπ 

αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο, ε νπνία πξέπεη λα 
βξίζθεηαη θνληά ζην ρεηξηζηήξην, ζρεηηθά κε ηα όξηα 
αζθάιεηαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

 
ΚΑ3  Λα ειέγρεηο ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα θάζε θνξά πνπ 

αιιάδνπλ ζέζε θαη πξηλ αξρίζνπλ λα δνπιεύνπλ, σο 
πξνο ηε δηαηήξεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ζρεηηθά κε ηελ επζηάζεηά ηνπο θαη ηελ 
θαιή θαηάζηαζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπο, ώζηε  
νη εξγαζίεο αλύςσζεο λα γίλνληαη κε αζθάιεηα. 

 
ΚΑ4 Λα θάλεηο ειέγρνπο ζπληήξεζεο ησλ εξγαιείσλ θαη 

κεραλεκάησλ θάζε θνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 
 
ΚΑ5 Λα πξνεηνηκάδεηο ηηο δηράιεο ησλ αλπςσηηθώλ 

κεραλεκάησλ έηζη ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ε θαηώηεξε 
πιάθα θαη λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη κεηαθηλήζεηο ζηε 
ζηνίβα θαηά ηε κεηαθνξά κε θαηάιιεια πιεπξηθά 
πξνζηαηεπηηθά εμαξηήκαηα. 

 
ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιεια πιηθά γηα ηε ζηεξέσζε 

ησλ γπςνζαλίδσλ πάλσ ζηηο δηράιεο ησλ αλπςσηηθώλ 
κεραλεκάησλ. 

 
ΚΑ7 Λα δέλεηο κε θαηάιιεια πιηθά ηα άθξα ησλ κεγάινπ 

κήθνπο πιαθώλ ώζηε λα απνθεύγεηαη ην ππεξβνιηθό 
ιύγηζκα απηώλ. 

 
ΚΑ8 Λα ειέγρεηο ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ ρώξνπ ζηνίβαμεο 

ησλ πιηθώλ, κόληκνπ ή πξνζσξηλνύ, ώζηε λα 
απνθεπρζνύλ πηζαλά αηπρήκαηα. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέηξα πξνζηαζίαο 

Ρνπνζέηεζε καιαθώλ 
πιηθώλ ζηελ επηθάλεηα ησλ 
δηράισλ 
Σξήζε πιεπξηθώλ 
πξνζηαηεπηηθώλ ζηηο δηράιεο 
Σξήζε ζθελώλ 
Σξήζε ζρνηληνύ δεζίκαηνο 
ζηνηβώλ 
Σξήζε αηνκηθώλ κέζσλ 
πξνζηαζίαο θαηά ηε 
κεηαθνξά 
Απνθπγή ζπξζίκαηνο 
 

ΠΔ2  Τιηθά 
Δηδηθά καιαθά πιηθά 
Ξιεπξηθά πξνζηαηεπηηθά ζηηο 
δηράιεο 
Πθήλεο ζηεξέσζεο 
Πρνηλί δεζίκαηνο ζηνηβώλ 
 

ΠΔ3  Δξγαιεία θαη 
κεραλήκαηα 

Ξιαηθόξκεο κεηαθνξάο 
Αλπςσηηθά κεραλήκαηα 
Θαξνηζάθη 
Δξγαιεία ρεξηνύ 
 

ΠΔ4  Δλδείμεηο πηλαθίδαο 
αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο 

Κέγηζην θνξηίν 
Αληίβαξν 
Κέγηζην ύςνο αλύςσζεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ3.4 Κεηαθνξά θαη αλύςσζε ζην ρώξν ηνπνζέηεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζώκαηνο θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πιηθώλ δηά 

ρεηξώλ γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ην ζσζηό ηξόπν κεηαθνξάο ησλ πιηθώλ δηα ρεηξώλ γηα ηελ απνθπγή θζνξώλ 

ζηα πιηθά. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνην αλπςσηηθό κεράλεκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά αλάινγα 

κε ην θνξηίν κεηαθνξάο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ηνπνζέηεζεο θαηάιιεισλ πιηθώλ ζηηο δηράιεο ησλ αλπςσηηθώλ 

κεραλεκάησλ γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ή βιαβώλ θαηά ηε κεηαθνξά θαη αλύςσζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ4 Απνηύπσζε ηνηρνπνηίαο/ςεπδνξνθήο θαη επελδύζεσλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο, εμαζθάιηζε απαξαίηεησλ ζρεδίσλ θαη εξγαιείσλ κέηξεζεο 
δηαζηάζεσλ, ώζηε λα απνηππσζνύλ ηα ρσξίζκαηα μεξάο δόκεζεο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΞΗΓ4.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο. 

ΞΗΓ4.2 Απνηύπσζε ζηνηρείσλ μεξάο δόκεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ4 Απνηύπσζε ηνηρνπνηίαο/ςεπδνξνθήο θαη επελδύζεσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ4.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

 

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

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηε κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηώλ 
ησλ ζρεδίσλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

 
ΚΑ2 Λα δεηάο από ηνλ άκεζα πξντζηάκελν όια ηα 

απαξαίηεηα θαηαζθεπαζηηθά θαη αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα γηα ηελ εξγαζία. 

 
ΚΑ3 Λα ζπληεξείο θαη λα εηνηκάδεηο θαηάιιεια ηα εξγαιεία 

θαη όξγαλα κέηξεζεο ησλ δηαζηάζεσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεηο. 

 
ΚΑ4 Λα νξγαλώλεηο ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο έηζη ώζηε λα 

είλαη εθηθηή θαη αζθαιήο ε κέηξεζε δηαζηάζεσλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καηαζθεπαζηηθά θαη 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

Θαηόςεηο 
Αλόςεηο 
Ρνκέο  
Όςεηο 
 

ΠΔ2  Δπηθάλεηα εξγαζίαο 
πόγεην 
Ηζόγεην 
Όξνθνη 
Νξνθή 
 

ΠΔ3  Δξγαιεία θαη όξγαλα 
κέηξεζεο 

Θιηκαθόκεηξν 
Δξγαιεία κέηξεζεο 
δηαζηάζεσλ ζην ρώξν 
Δξγαιεία ζεκείσζεο/ 
καξθαξίζκαηνο ρώξνπ 
Λήκα ζηάζκεο 
Λήκα καξθαξίζκαηνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ4.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα θαηαζθεπαζηηθά θαη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηείο γηα ηελ εξγαζία θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ4 Απνηύπσζε ηνηρνπνηίαο/ςεπδνξνθήο θαη επελδύζεσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ4.2 Απνηύπσζε ζηνηρείσλ μεξάο δόκεζεο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηαρσξίδεηο  πάλσ ζην ζρέδην ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ 

είλαη ήδε θαηαζθεπαζκέλα από ηηο θαηαζθεπέο μεξάο 
δόκεζεο πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηήζεηο. 

 
ΚΑ2 Λα απνθσδηθνπνηείο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζνπ δίλνπλ ηα 

θαηαζθεπαζηηθά θαη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, ζε 
ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο δηαζηάζεηο ζην ρώξν, πέξα από 
ηε δηάζηαζε πνπ απνηππώλεηαη ζε απηά. 

 
ΚΑ3 Λα πξνζαλαηνιίδεηο ζσζηά ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ4 Λα ραξάδεηο ζην ρώξν κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ρσξίο 

απνθιίζεηο από ηελ επζπγξακκία θαη ηηο γσλίεο 
ζπλάληεζεο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ, ζε ζρέζε κε απηέο 
ηνπ αξρηηεθηνληθνύ ζρεδίνπ. 

 
ΚΑ5 Λα κεηαθέξεηο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηηο 

πιεξνθνξίεο ησλ όςεσλ θαη ησλ ηνκώλ από ηα 
θαηαζθεπαζηηθά θαη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, 
εμαζθαιίδνληαο ηελ θαηαθνξπθόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ 
μεξάο δόκεζεο. 

 
ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηα εξγαιεία πνπ απαηηνύληαη. 

 
 

 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπηθάλεηα εξγαζίαο 

πόγεην 
Ηζόγεην 
Όξνθνη 
Νξνθή 

 
ΠΔ2  Δξγαιεία  

Θιηκαθόκεηξν 
Δξγαιεία κέηξεζεο 
δηαζηάζεσλ ζην ρώξν 
Δξγαιεία ζεκείσζεο/ 
καξθαξίζκαηνο ρώξνπ 
Λήκα ζηάζκεο 
Λήκα καξθαξίζκαηνο 
 

ΠΔ3  Καηαζθεπαζηηθά θαη 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

Θαηόςεηο 
Αλόςεηο 
Ρνκέο  
Όςεηο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ4.2 Απνηύπσζε ζηνηρείσλ μεξάο δόκεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα ηκήκαηα ελόο ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεηο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πσο κεηαηξέπεηαη ε θιίκαθα ελόο ζρεδίνπ ζε πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ράξαμεο επζείσλ θαη παξάιιεισλ γξακκώλ ζην ρώξν ρσξίο 

απνθιίζεηο από ην ζρέδην. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ζε ηη ρξεζηκεύεη ην θάζε εξγαιείν θαηά ηελ απνηύπσζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ5 Ρνπνζέηεζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ δηαρσξηζηηθώλ θαηαζθεπώλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία πιηθώλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε ράξαμε ησλ 
θαηαζθεπώλ μεξάο δόκεζεο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπνζέηεζεο εμσηεξηθώλ θαη 
εζσηεξηθώλ ηνηρνπνηίσλ ζε νηθνδνκέο. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΞΗΓ5.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο. 

ΞΗΓ5.2 Σάξαμε εξγαζίαο. 

ΞΗΓ5.3 Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία. 

ΞΗΓ5.4 Δζσηεξηθή ηνηρνπνηία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ5  Ρνπνζέηεζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ δηαρσξηζηηθώλ θαηαζθεπώλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ5.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθνδηάδεζαη κε ηα θαηάιιεια πιηθά θαη εξγαιεία 

πξηλ μεθηλήζεηο κία εξγαζία. 
 
ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ζε θαηάιιεια ζεκεία ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο 

ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηο, ώζηε λα κελ 
παξεκπνδίδνπλ ηελ εξγαζία ζνπ θαη λα κε ζέζνπλ ζε 
θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ζνπ. 

 
ΚΑ3 Λα ζπληεξείο θαη λα εηνηκάδεηο θαηάιιεια ηα εξγαιεία 

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

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 

Ξιάθεο μεξάο δόκεζεο 
Πηνηρεία κεηαιιηθνύ  ζθειεηνύ 
(νξζνζηάηεο, δνθνί θιπ) 
Δμαξηήκαηα ζύλδεζεο θαη 
ζηεξέσζεο (εθηνλνύκελα 
βίζκαηα, βίδεο, θαξθηά, 
ειάζκαηα) 
ιηθά πιήξσζεο αξκώλ 
(ζηνθάξηζκα) 
Ηλώδεο κνλσηηθό πιηθό 
(επηθνιιεκέλνο 
νξπθηνβάκβαθαο ή 
πνιπζηεξίλε) 
Απηνθόιιεηε δηθηπσηή 
παινηαηλία αξκνύ ή 
ραξηνηαηλία κε ιεπηή 
δηάηξεζε 
ιηθό θηληξίζκαηνο 
(δηαθνζκεηηθό επίρξηζκα ή 
βαθή) 
 

ΠΔ2  Δξγαιεία θαη 
κεραλήκαηα 

Δξγαιεία ρεηξόο 
Θαξνηζάθη 
Ζιεθηξηθά εξγαιεία ρεξηνύ 
Ξιαηθόξκεο κεηαθνξάο 
Κηθξέο αλπςσηηθέο κεραλέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ5.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην θάζε πιηθό πνπ δηαζέηεηο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία ζνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ5 Ρνπνζέηεζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ δηαρσξηζηηθώλ θαηαζθεπώλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ5.2 Σάξαμε εξγαζίαο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ραξάδεηο ηνλ ηνίρν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, κε 

βάζε νδεγίεο. 
 
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο κε ζσζηό ηξόπν ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία ηνπνζέηεζεο θαη κεηαθνξάο πςνκέηξσλ 
ζην ρώξν. 

 
ΚΑ3 Λα ραξάδεηο αλνίγκαηα, νπέο θαη θαλάιηα ζε 

θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηεο επηθάλεηεο μεξάο δόκεζεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπηθάλεηα εξγαζίαο  

πόγεην 
Ηζόγεην 
Όξνθνη 
Νξνθή 
 

ΠΔ2  Δξγαιεία ηνπνζέηεζεο 
θαη κεηαθνξάο πςνκέηξσλ 

Σξήζε αιθαδηνύ 
Σξήζε λεξόθαδνπ 
 

ΠΔ3  Αλνίγκαηα - Οπέο - 
Καλάιηα  

Ξαξάζπξα 
Ξόξηεο 
Φεγγίηεο 
Ξεξάζκαηα ζσιελώζεσλ 
Θέζεηο ειεθηξνινγηθώλ 
ζεκείσλ ή πηλάθσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ5.2 Σάξαμε Δξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν πςνκέηξεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ράξαμεο νπώλ θαη αλνηγκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ησλ 

ρσξηζκάησλ ζην ρώξν εξγαζίαο, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζνπ δίλνπλ ηα αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ5 Ρνπνζέηεζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ δηαρσξηζηηθώλ θαηαζθεπώλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ5.3 Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία 

 

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

ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαηάιιεια πιηθά θαη δηαηνκέο κεηαιιηθνύ 
ζθειεηνύ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε 
θαηαζθεπήο. 

ΚΑ2 Λα θαηαζθεπάδεηο κεηαιιηθό ζθειεηό ζηεξεσκέλν ζην 
θέξνληα νξγαληζκό κε εθηνλνύκελα βίζκαηα. 

ΚΑ3 Λα ζηεξεώλεηο ηα πιηθά μεξάο δόκεζεο πάλσ ζην 
κεηαιιηθό ζθειεηό, μεθηλώληαο λα ηνπνζεηείο ηηο βίδεο 
από ην κέζν πξνο ηα άθξα ηνπ θύιινπ. 

ΚΑ4 Λα αθήλεηο νκνηόκνξθν αξκό θαηάιιεινπ πάρνπο 
κεηαμύ ησλ πιηθώλ μεξάο δόκεζεο κε ηε ρξήζε 
απνζηάηε. 

ΚΑ5 Λα θαηαζθεπάδεηο ζσζηέο ζπλδέζεηο ηνίρσλ 
εθαξκόδνληαο εηδηθά ηεκάρηα ζε ζεκεία ζπλάληεζεο δύν 
θάζεησλ ηνίρσλ.  

ΚΑ6 Λα γεκίδεηο ηνπο αξκνύο κε εηδηθά πιηθά πιήξσζεο 
αξκώλ, λα ηνπο εγθηβσηίδεηο κε ηαηλία αξκνύ θαη λα 
δηακνξθώλεηο ιεία ηειηθή επηθάλεηα έηνηκε γηα 
αζηάξσκα θαη βάςηκν. 

ΚΑ7 Λα ειέγρεηο ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ώζηε λα 
ηεξνύληαη νη θαλόλεο θαιήο δόκεζεο, όπσο ε 
θαηαθνξπθόηεηα, κε θαηάιιεια εξγαιεία ειέγρνπ. 

ΚΑ8 Λα πξνζηαηεύεηο ηελ εξγαζία. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

 
ΠΔ1  Τιηθά 

Ρζηκεληνζαλίδεο 
Κνλσηηθό πιηθό 
(νξπθηνβάκβαθαο) 
Κεηαιιηθόο ζθειεηόο θαη 
εμαξηήκαηα (ζηξσηήξεο, 
νξζνζηάηεο, εθηνλνύκελα 
βίζκαηα, βίδεο, ειάζκαηα, 
γσληόθξαλα) 
ιηθό αξκνιόγεζεο 
Ραηλία αξκνύ 
Ξιέγκα ελίζρπζεο 
Κεκβξάλε ζηεγάλσζεο 
(θξάγκα πδξαηκώλ) 
ιηθό θηληξίζκαηνο 

 
ΠΔ2  πλδέζεηο ηνίρσλ 

Δλσζε ηύπνπ ηαθ 
Γσλίεο 
Έλσζε λένπ ηνίρνπ κε 
πθηζηάκελν 

 
ΠΔ3  Δξγαιεία ειέγρνπ 

Αιθάδη 
Λήκα ηεο ζηάζκεο 
Οάκκα 

 
ΠΔ4  Καλόλεο θαιήο 
δόκεζεο 

Δπζπγξάκκηζε 
Θαηαθνξπθόηεηα 
Νκνηόκνξθνο αξκόο 

 
 

 
 
 



47

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ5.3 Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ηδηόηεηεο ησλ ηζηκεληνζαλίδσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ κε 

ην θέξνληα νξγαληζκό. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζηεξέσζε ησλ πιαθώλ μεξάο δόκεζεο 

ζην κεηαιιηθό ζθειεηό. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο κέγηζηεο επηηξεπόκελεο απνζηάζεηο ζηεξέσζεο ζηξσηήξσλ, νξζνζηαηώλ 

θαη γπςνζαλίδσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ειέγρνπ ηεο θαηαθνξπθόηεηαο θαη ηεο επηπεδόηεηαο ελόο ηνίρνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ5 Ρνπνζέηεζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ δηαρσξηζηηθώλ θαηαζθεπώλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ5.4      Δζσηεξηθή Ρνηρνπνηία 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαηάιιεια πιηθά θαη δηαηνκή κεηαιιηθνύ ή 

μύιηλνπ ζθειεηνύ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
εθάζηνηε θαηαζθεπήο. 

 
ΚΑ2 Λα ζηεξεώλεηο ηνπο ζηξσηήξεο ζην δάπεδν θαη ηελ 

νξνθή κε εθηνλνύκελα βίζκαηα. 
 
ΚΑ3 Λα ζπλδέεηο ζσζηά ηα δηάθνξα πιηθά κεηαμύ ηνπο, 

ηνπνζεηώληαο ηνπο νξζνζηάηεο κέζα ζηνπο ζηξσηήξεο 
ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο. 

 
ΚΑ4 Λα ηνπνζεηείο ηα πιηθά μεξάο δόκεζεο 

επζπγξακκίδνληαο ην πξώην θύιιν κε ην ζθειεηό. 
 
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ώζηε λα 

ηεξνύληαη νη θαλόλεο θαιήο δόκεζεοκε θαηάιιεια 
εξγαιεία ειέγρνπ. 

 
ΚΑ6 Λα θαηαζθεπάδεηο ζσζηέο ζπλδέζεηο ηνίρσλ 

εθαξκόδνληαο εηδηθά ηεκάρηα. 
 
ΚΑ7 Λα πξνζηαηεύεηο ηελ εξγαζία. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά  

Ξιάθεο μεξάο δόκεζεο 
(γπςνζαλίδεο, 
ηζηκεληνζαλίδεο, 
ηλνγπςνζαλίδεο θιπ) 
Κνλσηηθό πιηθό  
Κεηαιιηθόο ή μύιηλνο ζθειεηόο 
θαη εμαξηήκαηα (ζηξσηήξεο, 
νξζνζηάηεο, εθηνλνύκελα 
βίζκαηα, βίδεο, ειάζκαηα, 
γσληόθξαλα) 
ιηθό αξκνιόγεζεο (θόιια 
πνιπνπξεζάλεο) 
ιηθό ζηνθαξίζκαηνο 
ιηθό θηληξίζκαηνο 

 
ΠΔ2  πλδέζεηο ηνίρσλ 

Δλσζε ηύπνπ ηαθ 
Γσλίεο 
Έλσζε λένπ ηνίρνπ κε 
πθηζηάκελν 

 
ΠΔ3  Δξγαιεία ειέγρνπ 

Αιθάδη 
Λήκα ηεο ζηάζκεο 
Οάκκα 

 
ΠΔ4  Καλόλεο θαιήο δόκεζεο 

Δπζπγξάκκηζε 
Θαηαθόξπθν 
Νκνηόκνξθνο αξκόο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΞΗΓ5.4 Δζσηεξηθή ηνηρνπνηία 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ηδηόηεηεο ησλ γπςνζαλίδσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ κε 

ην θέξνληα νξγαληζκό. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζηεξέσζε ησλ πιαθώλ μεξάο δόκεζεο 

ζην κεηαιιηθό ζθειεηό. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο κέγηζηεο επηηξεπόκελεο απνζηάζεηο ζηεξέσζεο ζηξσηήξσλ, νξζνζηαηώλ 

θαη γπςνζαλίδσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ειέγρνπ ηεο θαηαθνξπθόηεηαο θαη ηεο επηπεδόηεηαο ελόο ηνίρνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ6 Ρνπνζέηεζε αλαξηόκελσλ θαηαζθεπώλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία πιηθώλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε ράξαμε θαη ηελ 
θαηαζθεπή ηεο ςεπδνξνθήο κε όινπο ηνπο ηύπνπο πιηθώλ κε κνλή ή δηπιή ζηξώζε. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΞΗΓ6.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο. 

ΞΗΓ6.2 Σάξαμε εξγαζίαο. 

ΞΗΓ6.3 Ρνπνζέηεζε πιηθώλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ6 Ρνπνζέηεζε αλαξηόκελσλ θαηαζθεπώλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ6.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δεηάο από ηνλ άκεζα πξντζηάκελν όια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά, εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε κηαο αλαξηόκελεο 
θαηαζθεπήο. 

 
ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ζε θαηάιιεια ζεκεία ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο 

ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηο, ώζηε λα κελ 
παξεκπνδίδνπλ ηελ εξγαζία ζνπ θαη λα κε ζέζνπλ ζε 
θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ζνπ. 

 
ΚΑ3 Λα ζπληεξείο θαη λα εηνηκάδεηο θαηάιιεια ηα εξγαιεία 

θαη λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ αλάξηεζε ησλ γπςνζαλίδσλ ζηελ 
νξνθή ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 

Ξιάθεο μεξάο δόκεζεο 
Πηνηρεία κεηαιιηθνύ  
ζθειεηνύ (θύξηνη θαη 
δεπηεξεύνληεο νδεγνί θιπ) 
Δμαξηήκαηα ζύλδεζεο θαη 
ζηεξέσζεο (θαξθηά νξνθήο, 
ειάζκαηα ζύλδεζεο) 
ιηθά πιήξσζεο αξκώλ 
Ηλώδεο κνλσηηθό πιηθό 
(επηθνιιεκέλνο 
νξπθηνβάκβαθαο ή 
πνιπζηεξίλε) 
Απηνθόιιεηε δηθηπσηή 
παινηαηλία αξκνύ ή 
ραξηνηαηλία κε ιεπηή 
δηάηξεζε 
ιηθό θηληξίζκαηνο 
(δηαθνζκεηηθό επίρξηζκα ή 
βαθή) 
 

ΠΔ2  Δξγαιεία θαη 
κεραλήκαηα 

Βηδνδξάπαλν 
Απηνθεξόκελα ηθξηώκαηα 
Ζιεθηξηθά εξγαιεία ρεξηνύ 
Πθάιεο 
Κηθξέο αλπςσηηθέο κεραλέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ6.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα απαηηνύκελα πιηθά κηαο αλαξηόκελεο θαηαζθεπήο.  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην θάζε πιηθό πνπ δηαζέηεηο ζε κηα αλαξηόκελε 

θαηαζθεπή. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα απαηηνύληαη γηα ηελ αλάξηεζε κηαο 

ςεπδνξνθήο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ6 Ρνπνζέηεζε αλαξηόκελσλ θαηαζθεπώλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ6.2 Σάξαμε εξγαζίαο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζεκαδεύεηο ζηελ νξνθή ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο  ηε 

ζέζε ηεο ςεπδνξνθήο. 
 
ΚΑ2 Λα ραξάδεηο ζηα ζσζηά ζεκεία θαη πςόκεηξα από ην 

δάπεδν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3 Λα ραξάδεηο αλνίγκαηα, νπέο θαη θαλάιηα ζηηο 

νξνθέο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σνπνζέηεζε θαη 
κεηαθνξά πςνκέηξσλ 

Σξήζε αιθαδνιάζηηρνπ 
Σξήζε laser 
Σξήζε ρξσζηηθνύ λήκαηνο 
(ξάκκα) 

 
ΠΔ2  Αλνίγκαηα - νπέο - 
θαλάιηα  

Φεγγίηεο 
Ξεξάζκαηα ζσιελώζεσλ 
(ζηόκηα θιηκαηηζηηθώλ) 
Θέζεηο ειεθηξνινγηθώλ 
ζεκείσλ (θσηηζηηθά 
ζώκαηα) 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ6.2 Σάξαμε εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν πςνκέηξεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα εξγαιεία απαηηνύληαη θαη ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπο γηα ηε ράξαμε κηαο 

αλαξηόκελεο θαηαζθεπήο.  
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ράξαμεο κηαο ςεπδνξνθήο ζηηο ππάξρνπζεο ηνηρνπνηίεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ6 Ρνπνζέηεζε αλαξηόκελσλ θαηαζθεπώλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ6.3      Ρνπνζέηεζε πιηθώλ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη λα θαηαζθεπάδεηο 

έλα αξρηθό πιέγκα κε ρξήζε δηαβαζκηζκέλσλ 
πξνθηππεκέλσλ γσληαθώλ δηαηνκώλ. 

 
ΚΑ2 Λα θαηαζθεπάδεηο νξηδόληην κεηαιιηθό ζθειεηό 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα απαηηνύκελα πιηθά κε θαηάιιειε 
δηάηαμε θαη απνζηάζεηο. 

 
ΚΑ3 Λα ζηεξεώλεηο ηα πιηθά μεξάο δόκεζεο πάλσ ζην 

κεηαιιηθό ζθειεηό, μεθηλώληαο από ην έλα άθξν θαη 
πξνρσξώληαο πξνο ην άιιν ώζηε λα κελ 
παξακνξθσζνύλ. 

 
ΚΑ4 Λα αθήλεηο νκνηόκνξθν αξκό θαηάιιεινπ πάρνπο 

κεηαμύ ησλ πιαθώλ μεξάο δόκεζεο κε ηε ρξήζε 
απνζηάηε. 

 
ΚΑ5  Πε πεξίπησζε δεύηεξεο ζηξώζεο πιηθώλ μεξάο 

δόκεζεο, λα ζηεξεώλεηο θάζε ζηξώζε απηόλνκα κε 
κεηαηεζεηκέλνπο αξκνύο. 

 
ΚΑ6 Λα ειέγρεηο ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ώζηε λα 

ηεξνύληαη νη θαλόλεο θαιήο δόκεζεο κε θαηάιιεια 
εξγαιεία ειέγρνπ. 

 
ΚΑ7 Λα βηδώλεηο ζε θαηάιιειν βάζνο ηα πιηθά ζύλδεζεο, 

ώζηε λα επηηπγράλεηο επαξθή ζηήξημε θαη ιεία ηειηθή 
επηθάλεηα. 

 
ΚΑ8 Λα πξνζηαηεύεηο ηελ εξγαζία. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά  

Ξιάθεο μεξάο δόκεζεο 
(απιέο, αλζπγξεο ή 
ππξάληνρεο) 
Κεηαιιηθόο ζθειεηόο θαη 
εμαξηήκαηα (αλαξηήξεο 
ηαρείαο αλάξηεζεο, γσληαθέο 
δηαηνκέο, θύξηνη θαη 
δεπηεξεύνληεο νδεγνί, 
θαξθηά νξνθήο, βίδεο, 
ζπλδεηήξεο Σ) 
ιηθό αξκνιόγεζεο 
Ραηλία ή παινηαηλία αξκνύ 
Ξιέγκα  
ιηθό θηληξίζκαηνο 

 
ΠΔ2  Δξγαιεία ειέγρνπ 

Αιθάδη 
Λήκα ηεο ζηάζκεο 
Σξσζηηθό λήκα (ξάκκα) 

 
ΠΔ3  Καλόλεο θαιήο 
δόκεζεο 

Δπζπγξακκία 
Θαηαθόξπθν 
Νκνηόκνξθνο αξκόο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ6.3 Ρνπνζέηεζε πιηθώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ηδηόηεηεο ησλ απιώλ, άλζπγξσλ, ππξάληνρσλ θαη άιισλ εηδώλ 

γπςνζαλίδσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ ζηηο 

πιάθεο ησλ νξνθώλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζηεξέσζε ησλ πιαθώλ μεξάο δόκεζεο 

ζην κεηαιιηθό ζθειεηό. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο κέγηζηεο επηηξεπόκελεο απνζηάζεηο ζηεξέσζεο ζηξσηήξσλ, νξζνζηαηώλ 

θαη γπςνζαλίδσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ειέγρνπ ηεο νξηδνληηόηεηαο θαη ηεο επηπεδόηεηαο ελόο ηνίρνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ7 Ρνπνζέηεζε επελδπηηθώλ θαηαζθεπώλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία πιηθώλ, εξγαιείσλ θαη επηθαλεηώλ πξνο επέλδπζε 
θαη εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ησλ επελδπηηθώλ θαηαζθεπώλ κε όινπο ηνπο ηύπνπο 
πιηθώλ κε κνλή ή δηπιή ζηξώζε. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΞΗΓ7.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο. 

ΞΗΓ7.2 Δηνηκαζία πιηθώλ θαη επηθαλεηώλ πξνο επέλδπζε. 

ΞΗΓ7.3 Ρνπνζέηεζε πιηθώλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ7 Ρνπνζέηεζε επελδπηηθώλ θαηαζθεπώλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ7.1     Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δεηάο από ηνλ άκεζα πξντζηάκελν όια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά, εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία.  

 
ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ζε θαηάιιεια ζεκεία ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο 

ηα πιηθά ησλ επελδπηηθώλ θαηαζθεπώλ, ώζηε λα κελ 
παξεκπνδίδνπλ ηελ εξγαζία ζνπ θαη λα κε ζέζνπλ ζε 
θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ζνπ.  

 
ΚΑ3 Λα ζπληεξείο θαη λα εηνηκάδεηο θαηάιιεια ηα εξγαιεία 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηο θαη λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεηαζηείο γηα ηελ εξγαζία. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 

Ξιάθεο μεξάο δόκεζεο 
Πηνηρεία κεηαιιηθνύ  
ζθειεηνύ (θύξηνη θαη 
δεπηεξεύνληεο νδεγνί θιπ) 
Δμαξηήκαηα ζύλδεζεο θαη 
ζηεξέσζεο (θαξθηά νξνθήο, 
ειάζκαηα ζύλδεζεο) 
ιηθά πιήξσζεο αξκώλ 
Ηλώδεο κνλσηηθό πιηθό 
(επηθνιιεκέλνο 
νξπθηνβάκβαθαο ή 
πνιπζηεξίλε) 
Απηνθόιιεηε δηθηπσηή 
παινηαηλία αξκνύ ή 
ραξηνηαηλία κε ιεπηή 
δηάηξεζε 
ιηθό θηληξίζκαηνο 
(δηαθνζκεηηθό επίρξηζκα ή 
βαθή) 
 

ΠΔ2  Δξγαιεία θαη 
κεραλήκαηα 

Βηδνδξάπαλν 
Απηνθεξόκελα ηθξηώκαηα 
Ζιεθηξηθά εξγαιεία ρεξηνύ 
Πθάιεο 
Κηθξέο αλπςσηηθέο κεραλέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ7.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην θάζε πιηθό πνπ δηαζέηεηο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία ζνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ7 Ρνπνζέηεζε επελδπηηθώλ θαηαζθεπώλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ7.2 Δηνηκαζία πιηθώλ θαη επηθαλεηώλ πξνο επέλδπζε 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαηάιιειε δηαηνκή θαη πξνθίι κεηαιιηθώλ 

ζηνηρείσλ ζθειεηνύ από ηα δηαηηζέκελα πιηθά 
επελδύζεσλ. 

 
ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαηάιιεινπ ηύπνπ εμαξηήκαηα ζύλδεζεο 

κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ θαη επηθάλεηαο ζηεξέσζεο, 
αλάινγα κε ηνλ ηύπν ησλ επηθαλεηώλ επέλδπζεο. 

 
ΚΑ3 Λα δηακνξθώλεηο επίπεδε επηθάλεηα κε ρξήζε ησλ 

απαξαίηεησλ εξγαιείσλ ειέγρνπ, ώζηε λα είλαη 
δπλαηή ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο επελδπηηθήο 
θαηαζθεπήο. 

 
ΚΑ4 Λα ζεκαδεύεηο ηα ζεκεία πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ 

πιηθώλ επέλδπζεο πνπ ζα ζηεξεσζνύλ ηα κεηαιιηθά 
ζηνηρεία ηνπ ζθειεηνύ ηεο επελδπηηθήο θαηαζθεπήο. 

 
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο ηελ ηειηθή επηθάλεηα κε ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία ειέγρνπ, ώζηε λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο 
θαιήο δόκεζεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά επελδύζεσλ 

Ξιάθεο μεξάο δόκεζεο 
Κεηαιιηθά ζηνηρεία ζθειεηνύ 
θαη εμαξηήκαηα ζύλδεζεο 
(ζηξσηήξεο, νξζνζηάηεο, 
βίδεο, ειάζκαηα) 

 
ΠΔ2  Σύπνη επηθαλεηώλ 
επέλδπζεο 

Δπηθάλεηεο ζηνηρείσλ θέξνληα 
νξγαληζκνύ 
Νπηνπιηλζνδνκέο 

 
ΠΔ3  Δξγαιεία ειέγρνπ 

Αιθάδη 
Λήκα ηεο ζηάζκεο 
Οάκκα 

 
ΠΔ4  Καλόλεο θαιήο δόκεζεο 

Δπζπγξακκία 
Θαηαθνξπθόηεηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ7.2 Δηνηκαζία πιηθώλ θαη επηθαλεηώλ πξνο επέλδπζε 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο αληνρέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ.  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ζηεξέσζεο ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ θαη ησλ πιαθώλ μεξάο δόκεζεο 

ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο επηθαλεηώλ επέλδπζεο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα εξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηπεδόηεηαο ηεο επηθάλεηαο 

ηνπ ηνίρνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε επελδπηηθή θαηαζθεπή.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ7 Ρνπνζέηεζε επελδπηηθώλ θαηαζθεπώλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ7.3 Ρνπνζέηεζε πιηθώλ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα επηιέγεηο θαηάιιειε δηαηνκή θαη πξνθίι ζηνηρείσλ 

κεηαιιηθνύ ή μύιηλνπ ζθειεηνύ από ηα δηαηηζέκελα 
πιηθά επελδύζεσλ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
θαηαζθεπήο. 

 
ΚΑ2 Λα ζηεξεώλεηο ηνπο ζηξσηήξεο ζην δάπεδν θαη ηελ 

νξνθή κε ηα θαηάιιεια πιηθά ζύλδεζεο. 
 
ΚΑ3 Λα ηνπνζεηείο ηνπο νξζνζηάηεο κέζα ζηνπο ζηξσηήξεο 

ζε θαηάιιειε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. 
 
ΚΑ4 Λα ηνπνζεηείο ηα πιηθά μεξάο δόκεζεο 

επζπγξακκίδνληαο ηελ πξώηε πιάθα κε ην ζθειεηό. 
 
ΚΑ5 Λα δηαζθαιίδεηο ηελ επηπεδόηεηα ησλ θύιισλ 

νξηδνληίσο θαη θαζέησο κε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ 
εξγαιείσλ ειέγρνπ. 

 
ΚΑ6 Λα θαηαζθεπάδεηο ζσζηέο ζπλδέζεηο ηνίρσλ 

εθαξκόδνληαο εηδηθά ηεκάρηα ζε ζεκεία ζπλάληεζεο δύν 
θάζεησλ ηνίρσλ. 

 
ΚΑ7 Λα ειέγρεηο ηελ ηειηθή επηθάλεηα κε θαηάιιεια 

εξγαιεία ειέγρνπ, ώζηε λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο 
θαιήο δόκεζεο. 

 
ΚΑ8 Λα πξνζηαηεύεηο ηελ εξγαζία. 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά  

Γπςνζαλίδεο (απιέο, αλζπγξέο 
ή ππξάληνρεο) 
Κεηαιιηθόο ή μύιηλνο ζθειεηόο 
θαη εμαξηήκαηα (αλαξηήξεο 
ηαρείαο αλάξηεζεο, ζηξσηήξεο, 
νξζνζηάηεο, γσληόθξαλα, 
βίδεο, ειάζκαηα, θαξθηά 
νξνθήο, ζπλδεηήξεο  Σ) 
ιηθό αξκνιόγεζεο 
Ραηλία ή παινηαηλία αξκνύ 
Ξιέγκα  
ιηθό θηληξίζκαηνο 

 
ΠΔ2  Δξγαιεία ειέγρνπ 

Αιθάδη 
Λήκα ηεο ζηάζκεο 
Σξσζηηθό λήκα (ξάκκα) 

 
ΠΔ3  Καλόλεο θαιήο δόκεζεο 

Δπζπγξάκκηζε 
Θαηαθνξπθόηεηα 
Νκνηόκνξθνο αξκόο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΞΗΓ7.3 Ρνπνζέηεζε πιηθώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ηδηόηεηεο ησλ απιώλ, αλζπγξσλ, ππξάληνρσλ θαη άιισλ εηδώλ 

γπςνζαλίδσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ 

ησλ επελδπηηθώλ θαηαζθεπώλ ζηηο ππάξρνπζεο ηνηρνπνηίεο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζηεξέσζε ησλ πιαθώλ μεξάο δόκεζεο 

ζην κεηαιιηθό ζθειεηό. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο κέγηζηεο επηηξεπόκελεο απνζηάζεηο ζηεξέσζεο ζηξσηήξσλ, νξζνζηαηώλ 

θαη γπςνζαλίδσλ.  
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ειέγρνπ ηεο θαηαθνξπθόηεηαο θαη ηεο επηπεδόηεηαο κηαο 

επελδπηηθήο θαηαζθεπήο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ8 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε πιηθώλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Νξγάλσζε εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία πιηθώλ θαη εξγαιείσλ θαη εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ 
εξγαζηώλ ώζηε λα αμηνπνηνύληαη πιήξσο νη ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ θαη λα πεξηζζεύεη ην 
ειάρηζην δπλαηό άρξεζην πιηθό. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

ΞΗΓ8.1 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε πιηθώλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ8 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε πιηθώλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ8.1 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε πιηθώλ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα δηαρεηξίδεζαη ηα πιηθά, έηζη ώζηε λα κελ 

πξνθαινύληαη θζνξέο ζηελ επηθάλεηά ηνπο θαηά ηελ 
απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 
ΚΑ2 Λα κεξηκλάο θαηά ηελ θνπή κηθξόηεξσλ ηεκαρίσλ 

πιηθώλ μεξάο δόκεζεο θαη κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ έηζη 
ώζηε λα πεξηζζεύεη ην ειάρηζην δπλαηό άρξεζην πιηθό. 

 
ΚΑ3 Θαηά ηελ εθαξκνγή πιαθώλ μεξάο δόκεζεο κε 

ηδηαίηεξεο αληνρέο θαη ηδηόηεηεο λα δίλεηο ηελ 
θαηάιιειε πξνζνρή ζηελ αθεξαηόηεηα ησλ πιαθώλ θαη 
ζηνπο αξκνύο ζύλδεζήο ηνπο, ώζηε λα αμηνπνηνύληαη 
ζην κέγηζην νη ηδηόηεηέο ηνπο απηέο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 

Ξιάθεο μεξάο δόκεζεο 
Κεηαιιηθόο ζθειεηόο θαη 
εμαξηήκαηα (αλαξηήξεο 
ηαρείαο αλάξηεζεο, θαξθηά 
νξνθήο, ζπλδεηήξεο Σ) 
ιηθό αξκνιόγεζεο 
Ραηλία ή παινηαηλία αξκνύ 
Ξιέγκα  

 
ΠΔ2  Πιάθεο μεξάο δόκεζεο 
κε ηδηαίηεξεο αληνρέο θαη 
ηδηόηεηεο 

Αληνρή ζηελ ππξθαγηά 
Αληνρή ζηελ πγξαζία 
Ζρνκνλσηηθή ηθαλόηεηα 
Ξξνζηαζία από 
ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα 
Ξξνζηαζία από αθηίλεο Σ 
Αληνρή ζε πςειέο 
θαηαπνλήζεηο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ8.1 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε πιηθώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα επαίζζεηα ζεκεία κηαο θαηαζθεπήο θαη ησλ πιηθώλ ηεο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ κηθξόηεξσλ ηκεκάησλ πιαθώλ θαη ζηνηρείσλ 

κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ από ηα εξγνζηαζηαθά κεγέζε γηα ηε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ πιηθνύ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηαίηεξεο αληνρέο ηνπ θάζε ηύπνπ πιάθαο μεξάο δόκεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ9 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Γηαηήξεζε θαιώλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ, ζεβαζκόο ηεο νξγαλσηηθήο 
δνκήο θαη ησλ εζσηεξηθώλ θαλόλσλ εξγαζίαο θαη νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο. 

IΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΞΗΓ9.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ. 

ΞΗΓ9.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο. 

 

 

 



72

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ9 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ9.1  Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηδηώθεηο ηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιεινθαηαλόεζε θαη 

ηε δηαηήξεζε ησλ θαιώλ ζρέζεσλ κε ην ζύλνιν ηεο 
νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο εξγαζίαο.  

 
ΚΑ2 Λα ζέβεζαη θαη λα εθαξκόδεηο ηελ νξγαλσηηθή δνκή 

θαη ηνπο εζσηεξηθνύο θαλόλεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3 Λα ηεξείο ηα όξηα επζύλεο ζνπ. 
 
ΚΑ4 Λα αληηιακβάλεζαη ην ξόιν θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ 

άκεζα πξντζηακέλνπ. 
 
ΚΑ5 Λα ηεξείο ηνπο εζσηεξηθνύο θαλόλεο εξγαζίαο ζε 

ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Οξγαλσηηθή δνκή 

θηζηάκελνο 
Ππλάδειθνο ίζνπ επηπέδνπ 
Ξξντζηάκελνο ηεο ίδηαο 
εηδηθόηεηαο 
Ξξντζηάκελνο άιιεο 
εηδηθόηεηαο 
 

ΠΔ2  Δζσηεξηθνί θαλόλεο 
εξγαζίαο 

Ρήξεζε ζπκθσλεκέλνπ 
σξαξίνπ 

Δθαξκνγή εληνιώλ 
Θαλόλεο πγείαο θαη 
αζθάιεηαο ζην ρώξν 
εξγαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ9.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ ηεξαξρία ησλ ζέζεσλ ησλ αηόκσλ ζην πεξηβάιινλ πνπ εξγάδεζαη. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνύο θαλόλεο εξγαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε θαιώλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα όξηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλώλ ζνπ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ9 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ9.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα νξγαλώλεηο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθώλ. 
 
ΚΑ2 Λα κεξηκλάο γηα ηε ζσζηή ζηνίβαμε θαη απνζήθεπζε 

ησλ πιηθώλ. 
 
ΚΑ3 Λα κεηαθέξεηο ηα πιηθά ζην ρώξν απνζήθεπζεο ή 

εξγαζίαο κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη κεραλήκαηα. 
 
ΚΑ4 Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηα 

πιηθά θαηά ηε κεηαθνξά ή αλύςσζή ηνπο. 
 
ΚΑ5 Λα εηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια πιηθά θαη εξγαιεία γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ρσξηζκάησλ μεξάο δόκεζεο. 
 
ΚΑ6 Λα πξνκεζεύεζαη κε ηα απαξαίηεηα αξρηηεθηνληθά θαη 

θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζα θάλεηο . 
 
ΚΑ7 Λα δεηάο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο από ηνλ 

πξντζηάκελν. 
 
ΚΑ8 Λα ιακβάλεηο ππόςε ηηο απαηηνύκελεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ηα κέζα πνπ κεηώλνπλ ην ρξόλν απηήο. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά  

Γπςνζαλίδεο 
Κεηαιιηθόο ή μύιηλνο 
ζθειεηόο θαη εμαξηήκαηα  
ιηθό αξκνιόγεζεο 
Κνλσηηθό πιηθό 
Ξιέγκα ελίζρπζεο 

ΠΔ2  Απνζήθεπζε 
Πε αθάιππην ρώξν 
Πε θαιπκκέλν ρώξν 
Πρεδηάγξακκα απνζήθεο 

ΠΔ3  Δξγαιεία θαη 
κεραλήκαηα 

Ξιαηθόξκεο κεηαθνξάο 
Αλπςσηηθά κεραλήκαηα 
Θαξνηζάθη 
Δξγαιεία ρεξηνύ 
Αιθάδη 
Λήκα ηεο ζηάζκεο 

ΠΔ4  Μέηξα πξνζηαζίαο 
Ρνπνζέηεζε καιαθώλ 
πιηθώλ ζηελ επηθάλεηα ησλ 
δηράισλ 
Σξήζε πιεπξηθώλ 
πξνζηαηεπηηθώλ ζηηο δηράιεο 
Σξήζε ζθελώλ 
Σξήζε ζρνηληνύ δεζίκαηνο 
ζηνηβώλ 
Σξήζε αηνκηθώλ κέζσλ 
πξνζηαζίαο θαηά ηε 
κεηαθνξά 

ΠΔ5  Αξρηηεθηνληθά θαη 
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα 

Θαηόςεηο 
Όςεηο 
Ρνκέο 

ΠΔ6  πλζήθεο εξγαζίαο 
Ρήξεζε ζπκθσλεκέλνπ 
σξαξίνπ 
Δθαξκνγή εληνιώλ 
Θαλόλεο πγείαο θαη 
αζθάιεηαο ζην ρώξν 
εξγαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ9.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ησλ πιηθώλ πνπ παξαιακβάλεηο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ην ζσζηό ηξόπν ζηνίβαμεο θαη θύιαμεο ησλ πιηθώλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο ειέγρνπο ζηα κεραλήκαηα θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα πάξεηο 

πξηλ ηε κεηαθνξά ή αλύςσζε ησλ πιηθώλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηείο γηα ηελ εξγαζία ζνπ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα ζρέδηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζην ρώξν εξγαζίαο ζνπ θαη πνηα ζεκεία ηεο 

θαηαζθεπήο απεηθνλίδνπλ. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θάησ από ηηο νπνίεο νθείιεηο λα εξγάδεζαη. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ10 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ρήξεζε θαλόλσλ αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθάιεηαο, αζθαιήο ρξήζε 
ηθξησκάησλ θαη θηλεηώλ ζθαιώλ, βαζηθέο ελέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ 
θαηαζηάζεσλ θαη  πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 

ΞΗΓ10.1 Ρήξεζε Ξνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη γείαο ζηελ Δξγαζία, Λνκνζεζίαο θαη 
Δζσηεξηθώλ Θαλνληζκώλ Δξγνηαμίνπ. 

ΞΗΓ10.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. 

ΞΗΓ10.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ηθξησκάησλ, εμεδξώλ εξγαζίαο θαη 
θνξεηώλ ζθαιώλ. 

ΞΗΓ10.4 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 
πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ.   

ΞΗΓ10.5 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.   
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ10 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ10.1 Ρήξεζε Ξνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη γείαο ζηελ Δξγαζία, Λνκνζεζίαο θαη Δζσηεξηθώλ 
Θαλνληζκώλ Δξγνηαμίνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ Πρεδίνπ 

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

ΚΑ2 Λα είζαη ελήκεξνο πνηά είλαη ηα αξκόδηα πξόζσπα γηα 
ηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη γείαο. 

ΚΑ3 Λα αθνινπζείο ηε κέζνδν εξγαζίαο θαη λα εθαξκόδεηο ηα 
κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πρέδην 
Αζθάιεηαο θαη γείαο. 

ΚΑ4 Λα δηαηεξείο θαζαξό ην ρώξν εξγαζίαο θαη ειεύζεξν 
ην ρώξν δηαθίλεζεο. 

ΚΑ5 Λα απνκαθξύλεηο ηα άρξεζηα πιηθά από ην ρώξν 
εξγαζίαο θαη λα ηα ηνπνζεηείο ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο 
ρώξνπο. 

ΚΑ6 Λα αληηιακβάλεζαη ην ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 
Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο. 

ΚΑ7 Λα εληνπίδεηο θαη λα θαηαλνείο ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο 
ζην ρώξν εξγαζίαο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκόδεηο ζπζηεκαηηθά ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υώξνο εξγαζίαο 

Αθάιππηνο ρώξνο 
Πηεγαζκέλνο 
πόγεηνο 
Όξνθνη, πιάθα νξνθήο, 
ζηέγε 

ΠΔ2  Υώξνο δηαθίλεζεο 
Γξόκνο 
Γηάδξνκνο εξγαζίαο 
Ηθξηώκαηα 
Θιηκαθνζηάζην 
Γσκάηην 

ΠΔ3  Αξκόδηα πξόζσπα 
Ππληνληζηήο γηα ηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Νξηζκέλα/ππεύζπλα 
πξόζσπα γηα ηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
πεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο 
πξώηεο βνήζεηεο, ηελ 
ππξαζθάιεηα θαη ηελ 
εθθέλσζε ρώξσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ10.1 Ρήξεζε Ξνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη γείαο ζηελ Δξγαζία, Λνκνζεζίαο θαη Δζσηεξηθώλ 
Θαλνληζκώλ Δξγνηαμίνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο όζα πεξηιακβάλνληαη ζην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο θαη ζε αθνξνύλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο ππεπζύλνπο αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ θαζελόο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία δηαηήξεζεο θαη ζπληήξεζεο θαζαξνύ ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη 

ειεύζεξνπ ηνπ ρώξνπ δηαθίλεζεο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο θαζώο θαη ηνλ Ξξόεδξν θαη 

ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηη ζεκαίλνπλ ηα ζήκαηα αζθάιεηαο πνπ βξίζθνληαη ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ζνπ γηα Αζθάιεηα θαη γεία ζηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ10 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ10.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ηα ππεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο 

πξώηεο βνήζεηεο θαη ηνπο πξώηνπο βνεζνύο. 
 
ΚΑ2 Πε πεξίπησζε αηπρήκαηνο λα ελεκεξώλεηο ηνλ ππεύζπλν 

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

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

βνεζεηώλ. 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξώηεο βνήζεηεο 

Μέπιπκα πιεγήο 
Ξεξηπνίεζε επηθαλεηαθήο 
κηθξήο πιεγήο 
Γηαθνπή αηκνξξαγίαο 

 
ΠΔ2  Έθηαθηα πεξηζηαηηθά 

Ξπξθαγηά 
Πεηζκόο 
Γπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
Αζηνρίεο πξνζσξηλώλ ή 
κόληκσλ θαηαζθεπώλ ή 
ηκήκαηνο θαηαζθεπαζηή. 
Αζηνρία ή δπζιεηηνπξγία 
εμνπιηζκνύ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ10.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ππεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο θαη ηνπο πξώηνπο βνεζνύο. 
 
ΑΓ2 Λα έρεηο βαζηθέο γλώζεηο πξώησλ βνεζεηώλ γηα απιά πεξηζηαηηθά ή ζπκπηώκαηα. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο κε ηα ππεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο ζε 

πεξίπησζε αηπρεκάησλ ή ηξαπκαηηζκώλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ην Πρέδην Γξάζεο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο ζέζεηο ησλ θνπηηώλ πξώησλ βνεζεηώλ ζην ρώξν εξγαζίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ10 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ10.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηώλ 
ζθαιώλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα έρεηο πξόζβαζε ζην ζρέδην δηακόξθσζεο ηνπ 

ηθξηώκαηνο θαη ζηηο νδεγίεο ζπλαξκνιόγεζεο θαη 
απνζπλαξκνιόγεζεο ηνπ. 

 
ΚΑ2 Λα κπνξείο λα δηαθξίλεηο αλ έλα ηθξίσκα ζπλάδεη κε ηα 

αληίζηνηρα πξόηππα κε βάζε ηε ζήκαλζή ηνπ, ζηελ 
νπνία πξέπεη λα δειώλεηαη ην πξόηππν, ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη ε θαηεγνξία ηνπ. 

 
ΚΑ3 Λα είζαη ελήκεξνο όηη ε εγθαηάζηαζε, ζπλαξκνιόγεζε, 

απνζπλαξκνιόγεζε θαη κεηαηξνπή ησλ ηθξησκάησλ 
γίλεηαη πάληνηε από αξκόδηα πξόζσπα ζύκθσλα κε ην 
ζρέδην δηακόξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ αξκόδηνπ 
κεραληθνύ. 

 
ΚΑ4 Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη γίλεη έιεγρνο ησλ 

ηθξησκάησλ θαη ησλ θνξεηώλ ζθαιώλ πξνηνύ ηα 
ρξεζηκνπνηήζεηο από ην αξκόδην πξόζσπν θαη έρνπλ 
εληνπηζηεί πηζαλά πξνβιήκαηα/βιάβεο. 

 
ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο κόλν ηα αζθαιή κέζα πξόζβαζεο. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ιθξηώκαηα 

Κεηαιιηθά  
Μύιηλα 
Δμέδξεο εξγαζίαο 
 

ΠΔ2  Φνξεηέο ζθάιεο 
Κεηαιιηθέο 
Αινπκηλέληεο 
Μύιηλεο 
 

ΠΔ3  Πξνβιήκαηα/βιάβεο 
Νμείδσζε κεηαιιηθώλ κεξώλ 
Πρηζκέο/ξσγκέο ζε μύιηλα 
κέξε 
Ξξνβιεκαηηθά/αιινησκέλα 
επηκέξνπο ζηνηρεία 
Αζηαζήο ή/θαη αθαηάιιειε 
ζηήξημε 
 

ΠΔ4  Έιεγρνο ηθξησκάησλ θαη 
θνξεηώλ ζθαιώλ 

γηή πιηθά επαξθνύο αληνρήο 
Θαζαξό θαη πιήξεο δάπεδν 
εξγαζίαο ρσξίο αλσκαιίεο 
Ξιεπξηθή πξνζηαζία 
πεξηκεηξηθά ηνπ δαπέδνπ 
εξγαζίαο 
Αζθαιήο πξόζβαζε 
Πηήξημε ηθξησκάησλ ζε 
θαηάιιεια πέικαηα 
Αζθαιήο ζύλδεζε ηθξησκάησλ 
κε ηελ θαηαζθεπή  
Θαηάιιειε θιίζε 
Πηεξέσζε ζηε βάζε θαη ηελ 
θνξπθή 
Ξξνέθηαζε ηεο ζθάιαο 
ηνπιάρηζηνλ έλα κέηξν πάλσ 
από ηελ πςειόηεξε βαζκίδα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ10.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ηθξησκάησλ, εμεδξώλ εξγαζίαο θαη θνξεηώλ 
ζθαιώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πσο γίλεηαη ν έιεγρνο ηνπνζέηεζεο θαη επζηάζεηαο ηθξησκάησλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα πξόηππα βάζεη λνκνζεζίαο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηα ηθξηώκαηα. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα αξκόδηα πξόζσπα γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζε, απνζπλαξκνιόγεζε ησλ 

ηθξησκάησλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πώο γίλεηαη ν έιεγρνο ησλ ηθξησκάησλ θαη ησλ θνξεηώλ ζθαιώλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα/βιάβεο ζε ηθξηώκαηα θαη θνξεηέο ζθάιεο 

πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνθαιέζνπλ αηύρεκα. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ10 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ10.4 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 
πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ   

 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα έρεηο πξόζβαζε ζηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ 
νπζηώλ θαη ζηα Γειηία Γεδνκέλσλ ησλ ρεκηθώλ 
νπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ2 Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο 
γύξσ από ζέζεηο θηλδύλνπ. 

ΚΑ3 Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο ζηνπο ρώξνπο ηνπνζέηεζεο ησλ 
ζπζηεκάησλ μεξάο δόκεζεο. 

ΚΑ4 Λα κε ρξεζηκνπνηείο πιηθά πνπ εκπεξηέρνπλ 
θίλδπλν αλ δελ είζαη ελήκεξνο γηα ηνπο 
θηλδύλνπο από ηε ρξήζε ηνπο θαη ηα κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη αλ 
εθαξκόζεηο. 

ΚΑ5 Λα έρεηο πξόζβαζε ζηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ 
εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ6 Λα εθηηκάο ηνλ θίλδπλν γηα ηε δηθή ζνπ αζθάιεηα, 
ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ θαζώο θαη 
ηελ αζθάιεηα ηξίησλ πξνζώπσλ πνπ πηζαλόλ λα 
επεξεαζηνύλ από ηελ εξγαζία ζνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 

ΠΔ1  Θέζεηο θηλδύλνπ 
Ρξαπκαηηζκόο ιόγσ εκπνδίσλ 
Αλεπαξθήο θσηηζκόο 
Θεξκηθή θαηαπόλεζε 
Ξηώζε εξγαιείσλ από ξάθηα 
Δθηίλαμε ηεκαρίσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία 
κεραλώλ 
Ζιεθηξνπιεμία 
Αλάθιεμε πιηθώλ π.ρ. πξηνλίδη  
Ρνμηθέο νπζίεο  

ΠΔ2  Μέηξα αζθάιεηαο 
Ξξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο 
Θηγθιηδώκαηα  
Ξξνεηδνπνηεηηθέο ηαηλίεο  
Φσηηζκόο αζθάιεηαο 

ΠΔ3  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Πηνιέο εξγαζίαο 
Ξαπνύηζηα αζθάιεηαο 
Θξάλνο 
Γάληηα 
Γπαιηά αζθάιεηαο 
Ξξνζηαηεπηηθά αθνήο 
Κάζθεο 
Δπηγνλαηίδεο 
Ξξνζηαηεπηηθά εξγαιείσλ θαη κεραλώλ 
Γηαθόπηεο αζθάιεηαο ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο 
Εώλεο/ζρνηληά αζθάιεηαο 

ΠΔ4  Τιηθά πνπ εκπεξηέρνπλ θίλδπλν 
Αθκέο γπςνζαλίδσλ 
Δμαξηήκαηα κεηαι.ζθειεηνύ 
Κνλσηηθά πιηθά 
Δμαξηήκαηα ζηεξέσζεο  
ιηθά ζηνθαξίζκαηνο 

ΠΔ5  Γειηία δεδνκέλσλ ρεκηθώλ 
νπζηώλ 

Ραπηόηεηα ρεκηθήο νπζίαο θαη 
παξαζθεπαζηή 
Ραμηλόκεζε θαη επηζήκαλζε ρεκηθήο 
νπζίαο 
Νδεγίεο αζθαινύο ρξήζεο 
Φπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο νπζίαο 
Ξιεξνθνξίεο γηα παξαγσγή θαη ρξήζε 
ρεκηθήο νπζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ10.4 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 
πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ   

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηα δειηία δεδνκέλσλ ρεκηθώλ νπζηώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη αηπρήκαηνο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ιακβάλνληαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα γύξσ από 
 ζέζεηο θηλδύλνπ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείο θαηά ηελ 
 θαηαζθεπή κηαο ηνηρνπνηίαο ή νξνθήο μεξάο δόκεζεο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα πιηθά ζην ρώξν εξγαζίαο ελδέρεηαη λα εκπεξηέρνπλ θίλδπλν. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ δηαθόξσλ εηδώλ μεξάο δόκεζεο θαη εμαξηεκάησλ 
 κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ πνπ ρξεζηκνπνηείο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΞΗΓ10 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ10.5  Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηώλ λα απνκαθξύλεηο 
 νηηδήπνηε πεξηζζεύεη από ην ρώξν επζύλεο ζνπ.  
 
ΚΑ2 Λα δηαρσξίδεηο ηα πιηθά θαη ηα αληηθείκελα πνπ είλαη 
 δπλαηό λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. 
 
ΚΑ3 Λα απνζεθεύεηο ηα πιηθά θαη ηα αληηθείκελα πνπ είλαη 
 δπλαηό λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ζην θαηάιιειν κέξνο. 
 
ΚΑ4 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελό ζνπ γηα ηπρόλ 
 επηθίλδπλα πιηθά ή άγλσζηα αληηθείκελα πνπ 
 ππάξρνπλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο 
 
ΚΑ5 Λα απνζεθεύεηο ηα πεξηηηά πιηθά θαη αληηθείκελα ζε 
 θαηάιιεια κέξε ζπιινγήο πνπ ζνπ έρνπλ ππνδεηρζεί, 
 ώζηε ζηε ζπλέρεηα απηά λα απνκαθξύλνληαη νξηζηηθά 
 από ηνλ ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ. 
 
ΚΑ6 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελό ζνπ γηα ηπρόλ 
 εγθαηαιεηκκέλα πιηθά ή αληηθείκελα ζηνλ 
 πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ πέθηνπλ ζηελ 
 αληίιεςή ζνπ. 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 

Ξάζεο θύζεσο νηθνδνκηθά 
πιηθά 
Κνλσηηθά πιηθά 
ιηθά ζπγθόιιεζεο 
Σεκηθέο νπζίεο 

 
ΠΔ2  Αληηθείκελα 

Δξγαιεία 
Δμαξηήκαηα 
Κεραλήκαηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΞΗΓ10.5 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο επηθίλδπλεο ηδηόηεηεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ην δηαρσξηζκό ησλ πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ βάζεη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνλ θαηάιιειν ηξόπν δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ (θόιιεο, ζθόλε θ.ά.). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΓΛΩΑΡΙΟ 
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ΓΛΩΑΡΙΟ 
 
Νη αθόινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 
πξόηππν: 

Αιθάδη Θνηλό θάδη κε θπζαιίδα, γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξηδνληίσζεο 
ελόο αληηθεηκέλνπ. 

Αιθαδνιάζηηρν 

Γηάθαλνο ιαζηηρέληνο ζσιήλαο ζρεδόλ γεκάηνο κε λεξό, 
αλνηρηόο θαη από ηηο δύν ηνπ άθξεο. Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 
έιεγρν νξηδνληίσζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ αξρή ησλ 
ζπγθνηλσλνύλησλ δνρείσλ. 

Αλαξηήξαο Κεηαιιηθό εμάξηεκα γηα ηελ αλάξηεζε (θξέκαζκα) ηνπ 
κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ από ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο. 

Άλνςε Ρερληθό ζρέδην ζην νπνίν απνηππώλεηαη ε νξνθή κηαο 
θαηαζθεπήο. 

Αλπςσηηθή κεραλή Αλαβαηόξην, ηειεζθνπηθή κεραλή ή γεξαλόο. 

Αξκόδην άηνκν γηα πξώηεο 
βνήζεηεο 

πεύζπλν άηνκν ζην εξγνηάμην, αλ ππάξρεη, θαη άηνκα από 
αξκόδηεο ππεξεζίεο, όπσο Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία, 
Λνζνθνκεία/θιηληθέο. 

Αξκνιόγεζε Δξγαζία γηα ηελ πιήξσζε ησλ αξκώλ, δειαδή ην γέκηζκα θαη 
ηε ζσζηή δηακόξθσζή ηνπο.  

Αξκόο 
Κηθξό δηάθελν κεηαμύ πιηθώλ πνπ εμαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα 
δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο εθαπηόκελσλ ζηνηρείσλ ηεο 
θαηαζθεπήο. 

Αξκόζηνθνο Θνλίακα πιήξσζεο αξκώλ κε βάζε ην ηζηκέλην. 

Αξρηηεθηνληθό ζρέδην 
Ρερληθό ζρέδην ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα θέξνληα ή κε 
ζηνηρεία ελόο θηηξίνπ κε ζθνπό ηελ απεηθόληζε ηεο 
αξρηηεθηνληθήο ηνπ δηακόξθσζεο. 

Αζηάξσκα Ζ εθαξκνγή ππνζηξώκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξόζθπζεο. 

Αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο ιηθά θαη εμνπιηζκόο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ θαη 
ηελ απνηξνπή ηξαπκαηηζκώλ. 

Βηδνδξάπαλν Ζιεθηξηθό κεράλεκα γηα ην βίδσκα ησλ γπςνζαλίδσλ. 

Γπςνζαλίδα Γνκηθό πιηθό ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη από γύςν θαη είλαη 
θαιπκκέλν ζηηο δύν επηθάλεηέο ηνπ κε πεπηεζκέλν ραξηί. 

Γσληόθξαλν Δξγαιείν γηα ην ηειείσκα ειεύζεξσλ γσληώλ θαη άιισλ 
θακπύισλ κνξθώλ. 

Γηαδνθίδα 
Κεηαιιηθό ζηνηρείν, εμάξηεκα ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ, πνπ 
απνηειείηαη από δύν δηακνξθσκέλα ειάζκαηα ζπκκεηξηθά σο 
πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ζηνηρείνπ. 

Γηράια αλπςσηηθνύ κερ/ηνο Ξεξνύλη γηα ηε ζηεξέσζε ησλ πξνο αλύςσζε πιηθώλ. 
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Γπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο Αθαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Δηδηθά ζηνηρεία Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπέο ζε κηα νηθνδνκή. 

Δθηνλνύκελα βίζκαηα Κεηαιιηθό ή πιαζηηθό εμάξηεκα γηα ηε ζηεξέσζε ζηξσηήξσλ 
θαη νξζνζηαηώλ πνπ εθηνλώλεηαη κε θηππήκαηα. 

Δκθαλείο ιόγνη απόξξηςεο 
πιηθώλ 

Απόξξηςε πιηθώλ ιόγσ ειαηησκάησλ (π.ρ. πνηόηεηα, ρξώκα, 
δηαζηάζεηο) ηα νπνία θάπνηνο κπνξεί λα δηαπηζηώζεη κε ην 
κάηη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε. 

Δπίπεδε επηθάλεηα Δπηθάλεηα ρσξίο θπξηώζεηο ή θακπύιεο, όπσο ίζηνο ηνίρνο ή 
ηαβάλη. 

Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 
Ν ρώξνο εξγαζίαο θαη νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αηόκσλ, όπσο 
απηέο αλαπηύζζνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο θαζεκεξηλήο 
εξγαζίαο. 

Ιθξίσκα Ξξνζσξηλή πξόρεηξε θαηαζθεπή γηα ηελ αλέγεξζε κηαο πην 
κόληκεο θαηαζθεπήο. 

Ιλνγπςνζαλίδα ςειήο ππθλόηεηαο γπςνζαλίδα επελδεδπκέλε κε 
αλζξαθνλήκαηα ή άιινπ είδνπο νξπθηέο ίλεο. 

Καζνξηδόκελεο δηαδηθαζίεο Γηεπζεηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζην εξγνηάμην γηα θάπνην ζέκα, 
όπσο παξαιαβή πιηθώλ θιπ. 

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

Κιηκαθόκεηξν Πρεδηαζηηθό όξγαλν γηα ηε ζρεδίαζε ή αλάγλσζε δηαζηάζεσλ 
πνπ βξίζθνληαη ππό θιίκαθα. 

Κόιια πνιπνπξεζάλεο 
Δηδηθή θόιια πνπ αλαπηύζζεη πνιύ πςειέο κεραληθέο θαη 
ζπγθνιιεηηθέο αληνρέο, δελ επεξεάδεηαη από ηελ πγξαζία θαη 
ην λεξό θαη έρεη πςειή πξόζθπζε. 

Μείσζε ζηελ πνηόηεηα ησλ 
πιηθώλ 

Αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ κε απνηέιεζκα ην 
πιηθό λα έρεη κεησκέλε απόδνζε ή λα είλαη αθαηάιιειν γηα 
ρξήζε. 

Μνλσηηθό πιηθό ιηθό κε πςειή αληίζηαζε ζηε ξνή ζεξκόηεηαο, ηελ ερεηηθή 
έληαζε θαη ηελ πγξαζία. 

Νεξόθαδν Ιάζηηρν δηαθαλέο γεκάην κε λεξό, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε/έιεγρν πςόκεηξσλ. 

Νήκα ζηάζκεο Εύγη (βαξίδη). 

Οπιηζκέλν ζθπξόδεκα Πύλζεην πιηθό πνπ απνηειείηαη από ζθπξόδεκα θαη ραιύβδηλν 
νπιηζκό. 

Οξγαλσηηθή δνκή Ζ ηεξαξρία θαη νη αξκνδηόηεηεο πνπ απνξξένπλ από απηή. 
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Οξζνζηάηεο κεηαιιηθόο Πηήξηγκα θαηαθόξπθεο ηνπνζέηεζεο γηα ηε ζύλζεζε ηνπ 
κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ. 

Όξηα επζύλεο Ρν ινγηθό ζεκείν κέρξη ην νπνίν θηάλεη ε επζύλε ελόο 
αηόκνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

Οξπθηνβάκβαθαο 

ιηθό πνπ ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηηο επηθάλεηεο ησλ πιαθώλ 
μεξάο δόκεζεο πνπ ζπλζέηνπλ κηα ηνηρνπνηία γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ερνκόλσζεο, ζεξκνκόλσζεο, πγξνκόλσζεο θαη 
ππξνπξνζηαζίαο. 

Όςε ζρεδίνπ 
Πρέδην πξνβνιώλ πνπ δίλεη ηελ εηθόλα ηεο εμσηεξηθήο 
εκθάληζεο ελόο θηηξίνπ θαη ηεο κνξθνινγηθήο ηνπ 
δηακόξθσζεο. 

Πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο 

Έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη από εζληθέο ή δηεζλείο αξρέο ή 
νξγαληζκνύο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ελόο ζπζηήκαηνο 
πηζηνπνίεζεο θαη ππνδειώλεη όηη παξέρεηαη επαξθήο 
εκπηζηνζύλε όηη έλα πξντόλ, δηεξγαζία, δξαζηεξηόηεηα, 
νξγαληζκόο, ζύζηεκα, πξόζσπν ή ζπλδπαζκόο απηώλ 
ζπκκνξθώλεηαη πξνο έλα πξόηππν ή πξνδηαγξαθή θαη 
θαλνληζκό. 

Πιάθεο μεξάο δόκεζεο 

Γνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνηρνπνητώλ, νξνθώλ θαη 
άιισλ εηδηθώλ θαηαζθεπώλ, κε βαζηθό ζπζηαηηθό ην γύςν, 
ην ηζηκέλην, ηηο νξπθηέο ίλεο θ.ά, ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη 
πάλσ ζε κεηαιιηθό ζθειεηό. 

Πιέγκα ελίζρπζεο Ύθαζκα πιέγκαηνο από ίλεο γπαιηνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ ελίζρπζε ηνπ βαζηθνύ επηρξίζκαηνο. 

Πνιπζηεξίλε 
Αθξώδεο κνλσηηθό πιηθό κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ην κηθξό 
βάξνο, ηελ αθακςία ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη ηελ αληνρή 
ζηελ πγξαζία. 

Πξνζπειαζηκόηεηα Γπλαηόηεηα δηαθίλεζεο πξνζσπηθνύ θαη πιηθώλ ζε έλα ρώξν. 

Ράκκα (ρξσζηηθό λήκκα) Λήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ράξαμεο ησλ ηνηρνπνητώλ πνπ ζα 
θαηαζθεπαζηνύλ ζε έλα ρώξν. 

εηξά εξγαζίαο Ρξόπνο πνπ αθνινπζεί ε κηα δξαζηεξηόηεηα ηελ άιιε, γηα λα 
νινθιεξσζεί κηα εξγαζία. 

ηνθάξηζκα Δπίζηξσζε ηνίρσλ θαη νξνθώλ κε εηδηθό πιηθό (ζηόθν) γηα ηε 
δηακόξθσζε νκαιήο θαη ιείαο ηειηθήο επηθάλεηαο. 

ηξέβισζε πιάθαο μ.δ. 
Ξαξακόξθσζε ή θακπύισζε πιάθαο σο πξνο ην επίπεδν ηεο 
ιόγσ ππεξβνιηθήο θαηαπόλεζεο, έθθεληξεο θόξηηζεο ή 
αθαηάιιειεο ηνπνζέηεζήο ηεο θαηά ηελ απνζήθεπζή ηεο. 

ηξσηήξαο κεηαιιηθόο 
Κεηαιιηθό ζηνηρείν νξηδόληηαο ηνπνζέηεζεο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ ησλ ζηνηρείσλ μεξάο 
δόκεζεο. 

θήλα Δμάξηεκα ζε ζρήκα ζπλήζσο ηξηγσληθνύ πξίζκαηνο γηα ηε 
ζηεξέσζε αληηθεηκέλσλ. 
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Σνκή ζρεδίνπ Αληίζηνηρν ζρέδην κε ηελ θάηνςε κε ηε δηαθνξά όηη ην 
επίπεδν ηνκήο δελ είλαη νξηδνληην αιιά θαηαθόξπθν. 

Σζηκεληνζαλίδα Ξιάθα μεξάο δόκεζεο κε βαζηθό ζπζηαηηθό ην ηζηκέλην θαη 
δηάθνξα άιια αδξαλή πξόζκηθηα. 

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

Ταινηαηλία αξκνύ 

Απηνθόιιεηε δηθηπσηή ηαηλία πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνπο αξκνύο 
κεηαμύ δύν πιαθώλ μεξάο δόκεζεο θαη επηηξέπεη ζην ζηόθν 
λα πεξάζεη κέζα από ηηο νπέο ηεο, γηα ηελ θαιύηεξε 
ζηεξέσζή ηνπ ζηνπο αξκνύο. 

Φέξσλ νξγαληζκόο Πθειεηόο νηθνδνκήο ζπλήζσο από κπεηόλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ 
         ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 
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Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Δ Π Ι Π Δ Γ Ω Ν   Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν   Π Ρ Ο  Ο Ν Σ Ω Ν  
 
 
Ρα  Δπαγγεικαηηθά Ξξνζόληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππόςε ην επίπεδν ησλ απαηηνύκελσλ 
γλώζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνύκελν βαζκό επζύλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε 
πέληε επίπεδα. Νη πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ απνηεινύλ έλα πιαίζην γηα ην θάζε επίπεδν 
μερσξηζηά θαζώο θαη ηελ πξόνδν από ην έλα επίπεδν ζην άιιν αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη 
κεηαμύ ηνπο: 

 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Δπίπεδν 1 

 
Ηθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ βαζηθνύ 
επηπέδνπ ζηελ εθηέιεζε δηαθόξσλ εξγαζηώλ, νη πεξηζζόηεξεο ησλ νπνίσλ 
επαλαιακβαλόκελεο θαη πξνβιεπηέο. 
 

Δπίπεδν 2 

 
Ηθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθνύ θάζκαηνο δηαθόξσλ εξγαζηώλ, ζε 
δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο. Νξηζκέλεο από ηηο εξγαζίεο  είλαη πεξίπινθεο ή κε 
επαλαιακβαλόκελεο θαη απαηηείηαη θάπνηνο βαζκόο ππεπζπλόηεηαο θαη 
απηνλνκίαο. Ππρλά απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε άιινπο, ίζσο κέζσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο εξγαζίαο. 
 

Δπίπεδν 3 

 
Ηθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε κεγάινπ θάζκαηνο δηαθόξσλ εξγαζηώλ ζε 
δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο, πεξηζζόηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη πεξίπινθεο θαη κε 
επαλαιακβαλόκελεο. Απαηηείηαη κεγάινο βαζκόο ππεπζπλόηεηαο θαη 
απηνλνκίαο θαη ζπρλά επίβιεςε ή θαζνδήγεζε άιισλ. 
 

Δπίπεδν 4 

 
Ηθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλώζεσλ ζε έλα κεγάιν θάζκα 
δηαθόξσλ πεξίπινθσλ ηερληθώλ ή επαγγεικαηηθώλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 
ζε δηαθνξά πεδία εθαξκνγήο θαη κε ζεκαληηθό βαζκό πξνζσπηθήο επζύλεο 
θαη απηνλνκίαο. Ππρλά αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα ηελ εξγαζία άιισλ θαη 
ηελ θαηαλνκή ησλ πόξσλ. 
 

Δπίπεδν 5 

 
Ηθαλόηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελόο θάζκαηνο βαζηθώλ αξρώλ κέζα 
ζε δηαθνξεηηθά θαη ζπρλά  απξόβιεπηα πιαίζηα. Απαηηείηαη πνιύ ζεκαληηθή 
πξνζσπηθή απηνλνκία θαη ζπρλά πνιύ κεγάινο βαζκόο επζύλεο γηα ηελ 
εξγαζία άιισλ θαη γηα ηελ θαηαλνκή νπζηαζηηθνύ κέξνπο ησλ πόξσλ θαζώο 
επίζεο ππεπζπλόηεηα γηα αλάιπζε, δηάγλσζε, ζρεδηαζκό, πξνγξακκαηηζκό, 
εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε. 
 

 
 

 









ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

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

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην ΑνΑΔ:

Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

τηλ. 22390300
www.hrdauth.org.cy
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