ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ISBN: 978-9963-43-936-2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην ΑνΑΔ:
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

τηλ. 22390300
www.hrdauth.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

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

ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ
ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ, 2007-2013

ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΔΓΙΟ
«ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ» (επίπεδο 2)

ΙΟΤΝΙΟ 2011

ISBN 978-9963-43-936-2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ν Οπιζμόρ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ «ςζηήμαηα Δλέγσος Αςηόμαηυν Λειηοςπγιών
Οσημάηυν» (Δπίπεδο 2) έγηλε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «Δγκαθίδπςζη και
Λειηοςπγία ςζηήμαηορ Δπαγγελμαηικών Πποζόνηυν ζηην Κύππο, 2007-2013» κε ηελ
αμηνπνίεζε Ρνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ.
Μέλη Σομεακήρ Σεσνικήρ Δπιηποπήρ Δπαγγελμαηικών Πποζόνηυν
Δθπξφζσπνη ησλ πην θάησ:
Νκνζπνλδία Δξγνδνηψλ θαη Βηνκεράλσλ (ΝΔΒ)
Θππξηαθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην (ΘΔΒΔ)
Ξαγθχπξηα Νκνζπνλδία Βηνηερλψλ Δπαγγεικαηηψλ Θαηαζηεκαηαξρψλ (ΞΝΒΔΘ)
Ππλνκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ Θχπξνπ (ΠΔΘ)
Ξαγθχπξηα Δξγαηηθή Νκνζπνλδία (ΞΔΝ)
πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ/Γηεχζπλζε Κέζεο Ρερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
πνπξγείν Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ/Θέληξν Ξαξαγσγηθφηεηαο (ΘΔΞΑ) θαη
Ρκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
πνπξγείν Ππγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ/Ρκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ πεξεζηψλ (ΡΖΚ)
Ανάδοσορ:
Θνηλνπξαμία Anaplasis Business Consultants Ltd θαη
M.C. Argonauts Business Development Ltd
ςγγπαθέαρ:
Αλδξέαο Αλδξένπ
Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ:
Γξ Γηψξγνο Όμηλνο,
Γηψξγνο Πηεθθεξήο,

Γεληθφο Γηεπζπληήο ΑλΑΓ
Αλψηεξνο Ιεηηνπξγφο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πεχζπλνο Έξγνπ

Απμόδιορ Λειηοςπγόρ:
Διηζάβεη Βνχιγαξε Ησάλλνπ, Ιεηηνπξγφο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ

Αλαδεκνζίεπζε επηηξέπεηαη λννπκέλνπ φηη αλαθέξεηαη ε πεγή.
Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ:
Αλαβχζζνπ 2, 2025 Πηξφβνινο, Ρ.Θ. 25431, 1392 Ιεπθσζία, Θχπξνο
Ρει.: +357 22515000, Ρειενκνηφηππν: +357 22496949
Ζι. Ραρ.: hrda@hrdauth.org.cy, Ηζηνζειίδα: www.hrdauth.org.cy

ii

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 ςζηήμαηορ
Δπαγγελμαηικών Πποζόνηυν 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
Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Απαζσόληζη, Ανθπώπινο Κεθάλαιο και Κοινυνική
ςνοσή, 2007-2013».
Ζ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ ζηελ Θχπξν ππνβιήζεθε θαη
εγθξίζεθε απφ ην Δςπυπαφκό Κοινυνικό Σαμείο 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 Απσή Ανάπηςξηρ Ανθπώπινος Γςναμικού Κύππος 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 Ππόηςπα Δπαγγελμαηικά Πποζόνηα 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 δηά βίνπ κάζεζε θαη ζηελ
θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
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1.

ΔΙΑΓΧΓΗ

Ζ ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε νρεκάησλ έρεη απνθηήζεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ιφγσ ηεο
ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ρξήζεο νρεκάησλ θαη ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ γηα
αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε
νρεκάησλ ζπλδέεηαη θαη εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηηο αιιαγέο θαη απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγίαο.
Έηζη, δηαρξνληθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ θαη ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ
θίλεζεο ζην φρεκα, ην πεξηερφκελν ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ηερληηψλ νρεκάησλ έρεη
δηαθνξνπνηεζεί, ελψ παξάιιεια έρνπλ δεκηνπξγεζεί λέεο εηδηθφηεηεο θαη θάπνηεο άιιεο ηείλνπλ
λα θαηαξγεζνχλ. Πχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2010, ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ
ζηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο ησλ Ρερληηψλ Νρεκάησλ ππνινγίδνληαη ζε 6000 πεξίπνπ.
Ζ ΑλΑΓ κε ηελ εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ
αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζπλεπψο ζηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηδηφξζσζεο Νρεκάησλ.
Πηελ έθδνζε απηή αλαπηχζζεηαη ην Δπαγγελμαηικό Πεδίο πνπ αθνξά ηα «ςζηήμαηα
Δλέγσος Αςηόμαηυν Λειηοςπγιών Οσημάηυν » (επίπεδο 2).
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθφο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ θαη
ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ, δειαδή ε πεξηγξαθή ηνπ
Ξξφηππνπ, νη Ρνκείο Δξγαζίαο, νη επηκέξνπο Δξγαζίεο θαη νη Κέζνδνη 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 ηνπ Ξξφηππνπ θαη ε πεξηγξαθή
ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ.
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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3.

ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ

3.1.

ςζηήμαηα Δλέγσος Αςηόμαηυν Λειηοςπγιών Οσημάηυν – Δπίπεδο 2

3.1.1.

Πεπιγπαθή Ππόηςπος Δπαγγελμαηικού Πποζόνηορ

Ρα Ππζηήκαηα Διέγρνπ Απηφκαησλ Ιεηηνπξγηψλ δηαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν, ηε δηάγλσζε, ηε
ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ νρεκάησλ. Ρα ζπζηήκαηα απηά
ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ θηλεηήξα, ηε κεηάδνζε θίλεζεο, ηελ πέδεζε, ηελ αλάξηεζε, ηε
δηεχζπλζε θαη ηελ πξφζθπζε, ηελ παζεηηθή αζθάιεηα θαη άλεζε, ηνλ έιεγρν εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ
θαη ξχπσλ. Δθηφο απφ ηα ζπζηήκαηα απηά, πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο θαη ε επηδηφξζσζε ησλ
ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ. Ξέξα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ
ρξεηάδεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ, θχξησλ κεξψλ θαη ζπζηεκάησλ, θαιέο
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζπλεξγείν, θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη εθαξκνγή
κέηξσλ γηα αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
3.1.2.

Σομείρ Δπγαζίαρ/Δπγαζίερ

Τποσπευηικοί Σομείρ Δπγαζίαρ
KΧΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΠΔΝ1

ΠΔΝ2

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
Αλαγλψξηζε
θαηεγνξηψλ/ηχπσλ
νρεκάησλ, θχξησλ
κεξψλ θαη
ζπζηεκάησλ
Έιεγρνο/δηάγλσζε
θαη επηδηφξζσζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
ειέγρνπ ηνπ
θηλεηήξα

ΚΧΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΠΔΝ1.1
ΠΔΝ1.2
ΠΔΝ1.3
ΠΔΝ2.1
ΠΔΝ2.2
ΠΔΝ2.3
ΠΔΝ2.4
ΠΔΝ3.1

ΠΔΝ3

Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηφξζσζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο

ΠΔΝ3.3
ΠΔΝ3.4

ΠΔΝ4

14

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

20

ΠΔΝ4.4

5

16

24

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

30

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη
αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο
κνλάδαο

ΠΔΝ4.3

12

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Δπηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο
κνλάδαο

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΠΔΝ4.2

ΔΛ.

Αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ/ηχπσλ
νρεκάησλ
Αλαγλψξηζε θχξησλ κεξψλ θαη πιηθψλ
θαηαζθεπήο
Αλαγλψξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηα
νρήκαηα

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη
αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο
κνλάδαο

ΠΔΝ3.2

ΠΔΝ4.1
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηφξζσζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
πέδεζεο

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

22

26

32
34
36
40
42
44
46

KΧΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΧΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΠΔΝ5.1

ΠΔΝ5

ΠΔΝ6

ΠΔΝ7

Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηφξζσζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
αλάξηεζεο

Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηφξζσζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
δηεχζπλζεο θαη
πξφζθπζεο
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηφξζσζε ησλ
ειεθηξνληθψλ
ζπζηεκάησλ
παζεηηθήο
αζθάιεηαο

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΠΔΝ5.2
ΠΔΝ5.3
ΠΔΝ5.4
ΠΔΝ6.1

ΠΔΝ6.3
ΠΔΝ6.4
ΠΔΝ7.1

ΠΔΝ7.3
ΠΔΝ7.4

ΠΔΝ8

ΠΔΝ8.3
ΠΔΝ8.4
ΠΔΝ9.1

ΠΔΝ9

Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηφξζσζε ησλ
ειεθηξνληθψλ
ζπζηεκάησλ άλεζεο

ΠΔΝ10

60

ΠΔΝ9.3

ΠΔΝ10.1

ΠΔΝ10.3
ΠΔΝ10.4

6

62
64
66
70

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

80

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε
Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη
αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο
κνλάδαο

ΠΔΝ10.2

56

74

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη
αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο
κνλάδαο

ΠΔΝ9.2

52

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη
αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο
κνλάδαο

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΠΔΝ9.4
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηφξζσζε ησλ
ειεθηξνληθψλ
ζπζηεκάησλ
ειέγρνπ εθπνκπψλ
θαπζαεξίσλ θαη
ξχπσλ

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Δπηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο
κνλάδαο

ΠΔΝ8.2

50

54

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΠΔΝ7.2

ΔΛ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη
αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο
κνλάδαο
Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη
αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο
Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο
κνλάδαο

ΠΔΝ6.2

ΠΔΝ8.1
Έιεγρνο/δηάγλσζε
θαη επηδηφξζσζε
ησλ ειεθηξνληθψλ
νξγάλσλ ειέγρνπ
θαη ελδείμεσλ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

72

76

82
84
86
90
92
94
96
100
102
104
106

KΧΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ
ΠΔΝ11

ΠΔΝ12

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
Δπηθνηλσλία κε
πειάηεο

Πρέζεηο εξγαζίαο
ζην ζπλεξγείν

ΚΧΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΠΔΝ11.1

Ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πειάηε
Ξαξνρή ζπκβνπιψλ θαη πιεξνθνξηψλ
ζηνλ πειάηε
Νξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε
ζπλαδέιθνπο
Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο
ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιψλ
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ
Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ ζην ρψξν
εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη
εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη
πξφιεςεο
Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη
εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ
Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ
θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ
Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε
ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ
Ξεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε
πιηθψλ/πξντφλησλ

ΠΔΝ11.2
ΠΔΝ12.1
ΠΔΝ12.2

ΠΔΝ13.1
ΠΔΝ13

Αζθάιεηα θαη πγεία
ζηελ εξγαζία

ΠΔΝ13.2
ΠΔΝ13.3

ΠΔΝ14

3.1.3.

Ξξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΔΝ14.1
ΠΔΝ14.2

ΔΛ.
110
112
116
118

122

124
126
130
132

Μέθοδοι Δξέηαζηρ Απόδοζηρ

H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Ππζηήκαηα Διέγρνπ Απηφκαησλ Ιεηηνπξγηψλ Νρεκάησλ – Δπίπεδν 2»
δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο:


Παπακολούθηζη ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.



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



Πποθοπική εξέηαζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.



Γπαπηή Δξέηαζη.

7
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4.

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΧΝ

9

10

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ1

ΙΙ.

Αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ, θχξησλ κεξψλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλψξηζε ησλ θαηεγνξηψλ/ηχπσλ ησλ νρεκάησλ, θχξησλ κεξψλ, πιηθψλ θαηαζθεπήο,
θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΟ1.1

Αλαγλψξηζε ησλ θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ

ΔΟ1.2

Αλαγλψξηζε ησλ θχξησλ κεξψλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ

ΔΟ1.3

Αλαγλψξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα

11

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO1

ΙΙ.

Αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ, θχξησλ κεξψλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO1.1

Αλαγλψξηζε ησλ θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Καηηγοπία Οσημάηυν Μ
ζα πξέπεη:
Δπηβαηηθά - (Ηδησηηθά θαη Γεκφζηαο
Σξήζεο Νρήκαηα)
ΚΑ1
Λα αλαγλσξίδεηο ηελ καηηγοπία οσημάηυν Μ.
Μ1 Μ2 Μ3
ΠΔ2 Καηηγοπία Οσημάηυν Ν
Διαθξά θαη Βαξέα Φνξηεγά
ΚΑ2
Λα αλαγλσξίδεηο ηελ καηηγοπία οσημάηυν Ν.
Ν1 Ν2 Ν3
ΠΔ3 Καηηγοπία Οσημάηυν Ο
ΚΑ3
Λα αλαγλσξίδεηο ηελ καηηγοπία οσημάηυν Ο.
Οπκνπιθνχκελα θαη
εκηξπκνπιθνχκελα
ΚΑ4
Λα αλαγλσξίδεηο ηελ καηηγοπία οσημάηυν L.
Ο1 Ο2 Ο3 Ο4
ΠΔ4 Καηηγοπία Οσημάηυν L
ΚΑ5
Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο ηύποςρ οσημάηυν.
Κνηνπνδήιαηα/Κνηνζηθιέηεο ΓίθπθιαΚΑ6
Λα θαηαλνείο ηηο πληποθοπίερ πνπ ππάξρνπλ Ρξίθπθια-Ρεηξάηξνρα
L1e μέσπι L7e
ζηνλ Ξεξί Έγθξηζεο Ρχπνπ Νρεκάησλ Λφκν θαη
ζηνπο Θαλνληζκνχο.
ΠΔ5 Σύποι Οσημάηυν
 Παινχλ (Saloon)
 Σαηο-κπαθ (H/Back)
 Δζηέηη (Estate)
 Θνππέ (Coupe)
 Θνππέ/Θαπξηνιέ (C C)
 Θνλβέξηηπνι(Convertible)
 Ξνιιαπιήο ρξήζεο (MPV)
 Ξηθ-απ, βαλ
ΠΔ6 Πληποθοπίερ
 Ν πεξί Έγθξηζεο Ρχπνπ Νρεκάησλ
Λφκνο ηνπ 2005 (Λ.61(Η)/2005.
 Νη πεξί Έγθξηζεο Ρχπνπ
Νρεκάησλ (Θαηεγνξίεο Κ, Λ θαη Ν)
ησλ Θαηαζθεπαζηηθψλ Πηνηρείσλ,
Ππζηεκάησλ θαη Σσξηζηψλ
Ρερληθψλ Κνλάδσλ ηνπο
Θαλνληζκνί ηνπ 2010.
 Νη πεξί Έγθξηζεο Ρχπνπ Νρεκάησλ
(Θαηεγνξίαο L1e κέρξη L7e) ησλ
Θαηαζθεπαζηηθψλ Πηνηρείσλ,
Ππζηεκάησλ θαη Σσξηζηψλ
Ρερληθψλ Κνλάδσλ ηνπο
Θαλνληζκνί ηνπ 2005.

12

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO1.1

Αλαγλψξηζε ησλ θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Κ;

ΑΓ2

Ξνηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο N;

ΑΓ3

Ξνηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Ν;

ΑΓ4

Ξνηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο L;

ΑΓ5

Ξνηνη είλαη νη δηάθνξνη ηχπνη νρεκάησλ;

ΑΓ6

Ρη ελλνείηαη κε ηελ έγθξηζε ηχπνπ ελφο νρήκαηνο;

13

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO1

ΙΙ.

Αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ, θχξησλ κεξψλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ1.2

Αλαγλψξηζε ησλ θχξησλ κεξψλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Σύποι αμαξώμαηορ
ζα πξέπεη:
 Απηνθεξφκελν
 Ζκη-απηνθεξφκελν
ΚΑ1 Λα μερσξίδεηο ηνπο ηύποςρ αμαξυμάηυν θαη ηα  Σσξηζηφ απφ ην πιαίζην/ζηαζί
ςλικά καηαζκεςήρ ηνπο.
ΠΔ2 Τλικά καηαζκεςήρ
ΚΑ2 Λα μερσξίδεηο ηα κύπια μέπη αμαξώμαηορ πνπ  Σάιπβαο
απνηεινχλ φρεκα θαη ηα ςλικά καηαζκεςήρ.
 Καηέκη
 Ξιαζηηθφ
ΚΑ3 Λα μερσξίδεηο ην ζηαζί ή πιαίζην απφ ην ακάμσκα  Αινπκίλην
θαη ηα ςλικά καηαζκεςήρ.
 Μχιν
 Σαιθφο
ΚΑ4 Λα μερσξίδεηο ηα κύπια μέπη ηυν οσημάηυν θαη  Κπξνχηδνο
ηα ςλικά καηαζκεςήρ.
 Κφιπβδνο
 Αλζξαθνλήκαηα (carbon-fibre)
ΚΑ5 Λα μερσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά μέπη  αινβάκβαθαο (fibre-glass)
ηος οσήμαηορ.
 Αληηκφλην
 Θξάκαηα κεηάιισλ
ΚΑ6 Λα μερσξίδεηο ηα πδξαπιηθά μέπη ηος οσήμαηορ.
ΠΔ3 Κύπια μέπη αμαξώμαηορ
ΚΑ7 Λα μερσξίδεηο ηα πλεπκνδπλακηθά μέπη ηος.
 Νξνθή
 Ξάησκα
ΚΑ8 Λα θαηαλνείο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηηο πιεξνθνξίεο  Θαπφ/πφξηα απνζθεπψλ
απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηψλ.
 Ξφξηεο/θηεξά
 Ξνδηέο/γξίιηεο
 Ξξνθπιαθηήξεο
 Ξιαίζην
ΠΔ4 Κύπια μέπη οσημάηυν
 Κεραληθά
 δξαπιηθά
 Ζιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά
 Ξλεπκνδπλακηθά
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO1.2

Αλαγλψξηζε ησλ θχξησλ κεξψλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηνη είλαη νη δηάθνξνη ηχπνη ακαμσκάησλ;

ΑΓ2

Ξνηνη είλαη νη βαζηθνί ιφγνη δεκηνπξγίαο δηαθφξσλ ηχπσλ ακαμψκαηνο;

ΑΓ3

Ξνηα είλαη ηα θχξηα κέξε πνπ απνηεινχληαη ηα ακαμψκαηα;

ΑΓ4

Ξνηα είλαη ηα ζπλδεδεκέλα θχξηα κέξε ησλ ακαμσκάησλ;

ΑΓ5

Ξνηα ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζαζί θαη ακαμψκαηνο;

ΑΓ6

Ξνηα είλαη ηα κεραληθά κέξε ησλ νρεκάησλ;

ΑΓ7

Ξνηα είλαη ηα πδξαπιηθά κέξε ησλ νρεκάησλ;

ΑΓ8

Ξνηα είλαη ηα πλεπκνδπλακηθά κέξε ησλ νρεκάησλ;

ΑΓ9

Ξνηα είλαη ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά κέξε ησλ νρεκάησλ;

ΑΓ10 Απφ ηη πιηθά είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα θχξηα κέξε ησλ νρεκάησλ θαη γηαηί;
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO1

ΙΙ.

Αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ, θχξησλ κεξψλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO1.3

Αλαγλψξηζε ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία,
ζα πξέπεη:
ΚΑ1

Λα μερσξίδεηο ηα ζςζηήμαηα
μεηάδοζηρ ηηρ κίνηζηρ.

ΚΑ2

Λα μερσξίδεηο ηα ζςζηήμαηα ανάπηηζηρ.

ΚΑ3

Λα μερσξίδεηο ηα ζςζηήμαηα διεύθςνζηρ.

ΚΑ4

Λα μερσξίδεηο ηα ζςζηήμαηα πέδηζηρ.

ΚΑ5

Λα μερσξίδεηο ην ζςζηήμαηα τύξηρ.

ΚΑ6
ΚΑ7
ΚΑ8
ΚΑ9

παπαγυγήρ

ΠΔ1 ςζηήμαηα παπαγυγήρ
 Θχιηλδξνη, (4,5,6,8,12)
 Θχιηλδξνη ζε ζεηξά
και  Πρήκα V ή νξηδφληηα
ΠΔ2 ςζηήμαηα μεηάδοζηρ
κίνηζηρ
 Απηφκαην/ρεηξνθίλεην θηβψηην
ηαρπηήησλ
 Δκπξφζζηα/νπίζζηα θίλεζε ή
θίλεζε ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο

ΠΔ3 ςζηήμαηα ανάπηηζηρ
 Κεραληθά
Λα μερσξίδεηο ηα ζςζηήμαηα κλιμαηιζμού και  Ξλεπκαηηθά
θέπμανζηρ.
 δξαπιηθά
 Γφλαην Καθθέξζνλ
Λα μερσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά δίθηπα.
 Ξνιιαπινί ζχλδεζκνη
 Πηξεπηηθέο ξάβδνη
Λα μερσξίδεηο ηα πλεπκνδπλακηθά ζςζηήμαηα.
 Αληζνκεγέζε ςαιίδηα
 Διηθνεηδή ειαηήξηα
Λα θαηαλνείο θαη λα ρξεζηκνπνηείο πιεξνθνξίεο απφ  Άθακπηνη άμνλεο
ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηψλ.
 Αλεμάξηεηα/εκηαλεμάξηεηα
πηζηλά ζπζηήκαηα
ΠΔ4 ςζηήμαηα διεύθςνζηρ
 Κεραληθά
 δξαπιηθά
 Ζιεθηξηθά
 Κεραληθή ηεηξαδηεχζπλζεο
 Διεγρφκελε ειεθηξνληθή
ηεηξαδηεχζπλζε
ΠΔ5 ςζηήμαηα πέδηζηρ
 Κεραληθά
 δξαπιηθά
 Ξλεπκνδπλακηθά
 Διεγρφκελα απφ ειεθηξνληθέο
κνλάδεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO1

ΙΙ.

Αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ, θχξησλ κεξψλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO1.3

Αλαγλψξηζε ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 ςζηήμαηα τύξηρ
 Αεξφςπθηα
 δξφςπθηα
ΠΔ7 ςζηήμαηα κλιμαηιζμού
και θέπμανζηρ
 Κεραληθά
 Ζιεθηξηθά
 Διεγρφκελα απφ ειεθηξνληθέο
κνλάδεο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO1.3

Αλαγλψξηζε ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνην είλαη ην ζχζηεκα παξαγσγήο;

ΑΓ2

Ξνην είλαη ην ζχζηεκα κεηάδνζεο;

ΑΓ3

Ξνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο ζηα νρήκαηα;

ΑΓ4

Ξνηνη είλαη νη ηχπνη ζπζηεκάησλ δηεχζπλζεο;

ΑΓ5

Ξνηνο ν ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο;

ΑΓ6

Ξνηνο ν ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο;

ΑΓ7

Ξνηνη είλαη νη ηχπνη ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο;

ΑΓ8

Ξνηνο ν ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο;

ΑΓ9

Ξνηνο ν ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο;

ΑΓ10

Ξνηνο ν ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ θαη ζέξκαλζεο;

ΑΓ11

Ξνηνο ν ζθνπφο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ;

ΑΓ12

Ξνηνο ν ζθνπφο ηνπ πλεπκνδπλακηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα νρήκαηα;
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ2

ΙΙ.

Έιεγρνο, δηάγλσζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ
θηλεηήξα

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη πνηα ειεθηξνληθή κνλάδα είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ θηλεηήξα θαη ηη
δπλαηφηεηεο έρεη. Λα ηελ ειέγρεη-λα θάλεη δηάγλσζε κε ηα θαηάιιεια κέζα αθνινπζψληαο ηηο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Λα κπνξεί λα ηελ επηδηνξζψζεη ή αληηθαηαζηήζεη θαη λα ηελ ζέηεη
ζε ιεηηνπξγία.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΟ2.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΔΟ2.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ2.3

Δπηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ2.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

19

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ2

ΙΙ.

Έιεγρνο, δηάγλσζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ2.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Δνέπγειερ ππιν ηη διάγνυζη
 Ρνπνζέηεζε απηνθηλήηνπ ζε
θαηάιιειν ρψξν θαη πξνεηνηκαζία
Λα εθηειείο ηηο αλαγθαίεο ενέπγειερ ππιν ηη  Αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο κε
διάγνυζη.
αζθάιεηα (ρεηξφθξελν,
ηνπνζέηεζε ηάθσλ αζθάιεηαο ζε
Λα επηιέγεηο ηα επγαλεία και ζςζκεςέρ.
πεξίπησζε ειεθηξηθνχ
ρεηξφθξελνπ)
Λα ελψλεηο θαηάιιεια ηα βχζκαηα/ζπζθεπέο ζην  Γηαθφπηεο εθθίλεζεο ζε ζέζε ΝΛ
φρεκα.
ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
 Βχζκαηα
 Γηαγλσζηηθέο θεθαιέο
 Πηαζεξνπνηεηήο ξεχκαηνο
κπαηαξίαο
 Ξαικνγξάθνο
 Ξνιχκεηξν
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία,
ζα πξέπεη:
ΚΑ1
ΚΑ2
ΚΑ3
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ2.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα.

AΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ παικνγξάθνπ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγηθή ηάζε νρήκαηνο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζεξνπνηεηή ξεχκαηνο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξηηζηή κπαηαξίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ2

ΙΙ.

Έιεγρνο, δηάγλσζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ2.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηη διάγνυζη
 Δθθίλεζε δηαγλσζηηθνχ
κεραλήκαηνο
Λα εθηειείο ηηο βαζηθέο ενέπγειερ καηά ηη  Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο
διάγνυζη βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή.
κνλάδαο ηνπ θηλεηήξα κέζσ ηνπ
δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο
Λα ρξεζηκνπνηείο ηα επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη  Αλαγλψξηζε ησλ θσδηθψλ
ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ηνπο.
ζθάικαηνο ηεο ειεθηξνληθήο
κνλάδαο
Λα
μερσξίδεηο
ηνπο
αηζζεηήξεο
εηζαγσγήο
δεδνκέλσλ ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα βάζεη ηνπ ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
θαηαζθεπαζηή.
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
Λα
αλαγλσξίδεηο
πνηα
ειεθηξηθά-ειεθηξνληθά  Ξαικνγξάθνο
ζπζηήκαηα ειέγρεη ε ειεθηξνληθή κνλάδα ζχκθσλα  Ξνιχκεηξν
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή.

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία,
ζα πξέπεη:
ΚΑ1
ΚΑ2
ΚΑ3

ΚΑ4

ΚΑ5 Λα εξκελεχεηο ηνπο θσδηθνχο ζθάικαηνο ηεο
κνλάδαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ2.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο απηνχ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηνπο δηαγλψζηκνπο αηζζεηήξεο θηλεηήξα.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνπο αηζζεηήξεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά-ειεθηξηθά ζπζηήκαηα πνπ ειέγρεη ε ειεθηξνληθή κνλάδα.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα ζεκαληηθά θαη επηκέξνπο ζθάικαηα πνπ ππνδεηθλχεη ην δηαγλσζηηθφ
κεράλεκα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ2

ΙΙ.

Έιεγρνο, δηάγλσζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ2.3

Δπηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηην
ζα πξέπεη:
επιδιόπθυζη
 Θαηαλφεζε νδεγηψλ
ΚΑ1 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά ηην
θαηαζθεπαζηή
επιδιόπθυζη ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο ζχκθσλα  Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
κνλάδαο ζην φρεκα
 Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο
ΚΑ2 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά ηην
ανηικαηάζηαζη
ηεο
ειεθηξνληθήο
κνλάδαο ΠΔ2 Δνέπγειερ καηά ηην
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ανηικαηάζηαζη
 Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο
ΚΑ3 Λα επηδηνξζψλεηο φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ ηελ
(κπαηαξία)
ειεθηξνληθή κνλάδα βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ  Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθήο
θαηαζθεπαζηή.
κνλάδαο
ΚΑ4
ΚΑ5

κε ΠΔ3 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
Λα ρξεζηκνπνηείο ηα επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη ησλ  Ξνιχκεηξν
εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπο.
Λα αληηθαζηζηάο
αζθάιεηα.

ηελ

ειεθηξνληθή
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κνλάδα

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ2.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο πψο ιεηηνπξγεί ε ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ2 Έιεγρνο, δηάγλσζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ2.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
ζα πξέπεη:
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο/θσδηθνπνηείο ηελ ειεθηξνληθή  Ξνιχκεηξν
κνλάδα θαη ηηο άιιεο εκπιεθφκελεο κνλάδεο βάζεη
ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε λα είλαη
εθηθηφο ν έιεγρνο ηνπ θηλεηήξα.
ΚΑ2

Λα δηαγλψζεηο θαη λα ειέγρεηο ηελ ιεηηνπξγία ηεο
θαηλνχξηαο κνλάδαο θαζψο θαη φια ηα επηκέξνπο
ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ ειέγρνληαη απφ απηή.

ΚΑ3

Λα ρξεζηκνπνηείο ηα επγαλεία και ζςζκεςέρ βάζεη
ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπο.

26

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ2.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο πψο ιεηηνπξγεί ε ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα.

27
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ3

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Λα αληηιακβάλεηαη ην είδνο ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ (απηφκαην, κεραληθφ κε απηνκαηνπνηεηή
αιιαγψλ ζρέζεσλ, δηπινχ ζπκπιέθηε). Λα αληηιακβάλεηαη πνηα ειεθηξνληθή κνλάδα είλαη
ππεχζπλε γηα ην θηβψηην ηαρπηήησλ θαη ηη δπλαηφηεηεο έρεη ην ειεθηξνληθφ απηφ ζχζηεκα. Λα
ην ειέγρεη, λα θάλεη δηάγλσζε, λα ζπληεξεί κε ηα θαηάιιεια κέζα αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή. Λα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα θαη λα ηελ ζέηεη ζε
ιεηηνπξγία.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΟ3.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΔΟ3.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ3.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ3.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ3

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ3.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Δνέπγειερ ππιν ηη διάγνυζη
 Ρνπνζέηεζε απηνθηλήηνπ ζε
θαηάιιειν ρψξν θαη πξνεηνηκαζία
Λα αλαγλσξίδεηο ην είδνο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ πνπ  Αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο κε
είλαη εθαξκνζκέλν ζην φρεκα.
αζθάιεηα ( ρεηξφθξελν, ηνπνζέηεζε
ηάθσλ αζθαιείαο ζε πεξίπησζε
Λα εθηειείο ηηο αλαγθαίεο ενέπγειερ ππιν ηη
ειεθηξηθνχ ρεηξφθξελνπ)
διάγνυζη.
 Σξήζε αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο
 Γηαθφπηεο εθθίλεζεο ζε ζέζε ΝΛ
Λα επηιέγεηο ηα επγαλεία και ζςζκεςέρ.
ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
Λα εθθηλείο ην δηαγλσζηηθφ.
 Βχζκαηα
 Γηαγλσζηηθέο θεθαιέο
Λα ελψλεηο θαηάιιεια ηα βχζκαηα/ζςζκεςέρ ζην  Πηαζεξνπνηεηήο ξεχκαηνο κπαηαξίαο
φρεκα.
 Ξνιχκεηξν
 Αλπςσηηθφ κεράλεκα
Λα αλπςψλεηο ην φρεκα κε αζθάιεηα.
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία,
ζα πξέπεη:
ΚΑ1
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ3.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ειέγρεη ην θηβψηην
ηαρπηήησλ βάζεη νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγηθή ηάζε νρήκαηνο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζεξνπνηεηή ξεχκαηνο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θνξηηζηή κπαηαξίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ3

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο
θίλεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ3.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Δνέπγειερ ππιν ηη διάγνυζη
ζα πξέπεη:
 Δθθίλεζε δηαγλσζηηθνχ
κεραλήκαηνο
ΚΑ1 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ ππιν ηη  Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο
διάγνυζη.
κνλάδαο ηνπ θηλεηήξα κέζν ηνπ
δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο .
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ην είδνο ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ  Αλαγλψξηζε ησλ θσδηθψλ
θαη πνην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρεη απηφ.
ζθάικαηνο ηεο ειεθηξνληθήο
κνλάδαο
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα δηαγλσζηηθά επγαλεία/
ζςζκεςέρ βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ηνπο.
ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
ΚΑ4 Λα εξκελεχεηο ηνπο θσδηθνχο ζθάικαηνο ηεο  Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
κνλάδαο βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
 Ξαικνγξάθνο
ΚΑ5 Λα θάλεηο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο κέζσ ηνπ  Ξνιχκεηξν
δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο.
ΚΑ6

Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο αηζζεηήξεο
πιεξνθνξηψλ ζην θηβψηην ηαρπηήησλ.

32

εηζαγσγήο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ3.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο απηνχ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνπο δηαγλψζηκνπο αηζζεηήξεο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα ζεκαληηθά θαη επηκέξνπο ζθάικαηα πνπ ιακβάλεηο απφ ην δηαγλσζηηθφ
κεράλεκα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ3

ΙΙ.

Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ θηβσηίνπ
ηαρπηήησλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ3.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηην
ζα πξέπεη:
επιδιόπθυζη
 Θαηαλφεζε νδεγηψλ θαηαζθεπαζηή
ΚΑ1 Λα εθηειείο βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηηο  Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ
κνλάδαο ζην φρεκα
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ απηέο είλαη εθηθηέο.  Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4

Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά ηην ΠΔ2 Δνέπγειερ καηά ηην
επιδιόπθυζη ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο.
ανηικαηάζηαζη
 Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο
Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά ηην
(κπαηαξία)
ανηικαηάζηαζη ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο.
 Αλχςσζε νρήκαηνο (φπνπ
ρξεηάδεηαη)
Λα ρξεζηκνπνηείο ηα δηαγλσζηηθά επγαλεία/  Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθήο
ζςζκεςέρ βάζεη ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπο.
κνλάδαο
 Έιεγρνο/αληηθαηάζηαζε ιηπαληηθνχ
θηβσηίνπ ηαρπηήησλ
ΠΔ3 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
 Ξνιχκεηξν
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ3.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο ζπληήξεζεο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο
βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ3

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο
θίλεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ3.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο/θσδηθνπνηείο ηελ ειεθηξνληθή  Ξνιχκεηξν
κνλάδα θαη ηηο άιιεο εκπιεθφκελεο κνλάδεο βάζεη
ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε λα είλαη
εθηθηή ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο
θίλεζεο.
ΚΑ2 Λα δηαγλψζεηο θαη λα ειέγρεηο ηελ ιεηηνπξγία ηεο
θαηλνχξηαο κνλάδαο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο.
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη
ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπο.

36

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ3.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο ζπληήξεζεο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο βάζεη
ηνπ θαηαζθεπαζηή.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ4

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
πέδεζεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Λα αληηιακβάλεηαη ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο απηνχ. Λα
αληηιακβάλεηαη πνηα ειεθηξνληθή (ειεθηξνυδξαπιηθή) κνλάδα είλαη ππεχζπλε γηα ην ζχζηεκα
πέδεζεο θαη ηη δπλαηφηεηεο έρεη. Λα ηελ ειέγρεη, λα θάλεη δηάγλσζε, λα ζπληεξεί κε ηα
θαηάιιεια κέζα αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Λα κπνξεί λα ηελ αληηθαηαζηήζεη
θαη λα ηε ζέηεη ζε ιεηηνπξγία.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΟ4.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΔΟ4.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ4.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ4.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ4

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο πέδεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ4.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ ππιν ηη διάγνυζη
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Ρνπνζέηεζε απηνθηλήηνπ ζε
θαηάιιειν ρψξν θαη πξνεηνηκαζία
ΚΑ1 Λα εθηειείο ηηο αλαγθαίεο ενέπγειερ ππιν ηην  Αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο κε
διάγνυζη.
αζθάιεηα (ρεηξφθξελν ηνπνζέηεζε
ηάθσλ αζθαιείαο ζε πεξίπησζε
ΚΑ2 Λα επηιέγεηο ηα επγαλεία και ζςζκεςέρ.
ειεθηξηθνχ ρεηξφθξελνπ)
 Σξήζε αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο
ΚΑ3 Λα εθθηλείο ην δηαγλσζηηθφ.
 Γηαθφπηεο εθθίλεζεο ζε ζέζε ΝΛ
ΚΑ4

Λα ελψλεηο θαηάιιεια ηα βχζκαηα/ζπζθεπέο ζην ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
φρεκα.
 Βχζκαηα
 Γηαγλσζηηθέο θεθαιέο
ΚΑ5 Λα αλπςψλεηο ην φρεκα κε αζθάιεηα.
 Πηαζεξνπνηεηήο ξεχκαηνο κπαηαξίαο
 Ξνιχκεηξν
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Αλπςσηηθφ κεράλεκα
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ4.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ.

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο αηζζεηήξεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα βάζεη ησλ
νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγηθή ηάζε νρήκαηνο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ζηαζεξνπνηεηή ξεχκαηνο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξηηζηή κπαηαξίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ4

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο πέδεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ4.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηη διάγνυζη
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Δθθίλεζε δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο
 Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο
ΚΑ1 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά ηην
κνλάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο
διάγνυζη.
κέζσ ηνπ δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο
 Αλαγλψξηζε ησλ θσδηθψλ ζθάικαηνο
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο
ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
πέδεζεο θαη πνηα ειεθηξνληθή κνλάδα είλαη
ππεχζπλε γηα απηφ.
ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα απαξαίηεηα επγαλεία/  Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ζςζκεςέρ βάζεη ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπο.
 Ξαικνγξάθνο
 Ξνιχκεηξν
ΚΑ4 Λα εξκελεχεηο ηνπο θσδηθνχο ζθάικαηνο ηεο
κνλάδαο βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ΚΑ5

Λα θάλεηο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο κέζσ ηνπ
δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο – παικνγξάθνπ.
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ4.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ηνπ πδξαπιηθνχ (απινχ),
πδξαπιηθνχ κε πλεπκαηηθή ππνβνήζεζε θαζψο θαη ηεο ειεθηξνυδξαπιηθήο κνλάδαο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνπο δηαγλψζηκνπο αηζζεηήξεο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα ζεκαληηθά θαη επηκέξνπο ζθάικαηα πνπ ιακβάλεηο απφ ην δηαγλσζηηθφ
κεράλεκα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ4 Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο πέδεζεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ4.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηην
εξγαζία, ζα πξέπεη:
επιδιόπθυζη
 Θαηαλφεζε νδεγηψλ θαηαζθεπαζηή
ΚΑ1 Λα εληνπίδεηο πνπ βξίζθεηαη ε ειεθηξνληθή  Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο
κνλάδα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο.
κνλάδαο ζην φρεκα
 Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο
ΚΑ2 Λα εθηειείο ηηο ενέπγειερ πνπ πξέπεη λα θάλεηο
καηά
ηην
επιδιόπθυζη
βάζεη
ηνπ ΠΔ2 Δνέπγειερ καηά ηην
θαηαζθεπαζηή.
ανηικαηάζηαζη
 Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο (κπαηαξία)
ΚΑ3 Λα επηδηνξζψλεηο ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα φπνπ  Αλχςσζε νρήκαηνο (φπνπ ρξεηάδεηαη)
απηφ είλαη εθηθηφ βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ  Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθήο κνλάδαο
θαηαζθεπαζηή.
 Αληηθαηάζηαζε ηεο
ειεθηξνυδξαπιηθήο κνλάδαο
ΚΑ4 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά ηην  Έιεγρνο/αληηθαηάζηαζε ιηπαληηθνχ
ανηικαηάζηαζη ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο,
πγξνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο
βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ΠΔ3 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη  Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπο.
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
 Ξνιχκεηξν
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ4.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηνπο αηζζεηήξεο εηζαγσγήο πιεξνθνξηψλ ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ4

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο πέδεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ4.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο/θσδηθνπνηείο ηελ ειεθηξνληθή  Ξνιχκεηξν
κνλάδα θαη ηηο άιιεο εκπιεθφκελεο κνλάδεο βάζεη
ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε λα είλαη
εθηθηή ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο.
ΚΑ2

Λα εμαεξψλεηο ην ζχζηεκα πέδεζεο κε ηε βνήζεηα
ηνπ δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο.

ΚΑ3

Λα δηαγλψζεηο θαη λα ειέγρεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο
θαηλνχξηαο κνλάδαο.

ΚΑ4

Λα ρξεζηκνπνηείο ηα επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη
ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ4.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ιεηηνπξγία ειεθηξνληθήο κνλάδαο.

ΑΓ2

Αηζζεηήξεο εηζαγσγήο πιεξνθνξηψλ ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα.

ΑΓ3

Νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα νπνηαλδήπνηε εξγαζία (π.ρ. εμαέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο).

ΑΓ4

Σξήζε δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο ζε επίπεδα πξνγξακκαηηζκνχ θαη θσδηθνπνίεζεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ5

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
αλάξηεζεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Λα αληηιακβάλεηαη ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο απηνχ. Λα
αληηιακβάλεηαη πνηα ειεθηξνληθή–ειεθηξνυδξαπιηθή-ειεθηξνπλεπκαηηθή κνλάδα είλαη ππεχζπλε
γηα ην ζχζηεκα αλάξηεζεο θαη ηη δπλαηφηεηεο έρεη. Λα ηελ ειέγρεη, λα θάλεη δηάγλσζε, λα
ζπληεξεί κε ηα θαηάιιεια κέζα αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Λα κπνξεί λα ηελ
αληηθαηαζηήζεη θαη λα ηε ζέηεη ζε ιεηηνπξγία.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΟ5.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΔΟ5.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ5.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ5.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ5

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
αλάξηεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ5.1 Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ ππιν ηη διάγνυζη
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Ρνπνζέηεζε απηνθηλήηνπ ζε
θαηάιιειν ρψξν θαη πξνεηνηκαζία
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ην ζχζηεκα αλάξηεζεο κε ην  Αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο κε
νπνίν είλαη εθνδηαζκέλν ην φρεκα βάζεη ηνπ
αζθάιεηα (ρεηξφθξελν, ηνπνζέηεζε
θαηαζθεπαζηή.
ηάθσλ αζθαιείαο ζε πεξίπησζε
ειεθηξηθνχ ρεηξφθξελνπ)
ΚΑ2 Λα εθηειείο ηηο αλαγθαίεο ενέπγειερ ππιν ηη  Σξήζε αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο
διάγνυζη.
 Γηαθφπηεο εθθίλεζεο ζε ζέζε ΝΛ
ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

Λα επηιέγεηο ηα επγαλεία/ζςζκεςέρ.

ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
 Βχζκαηα
Nα εθθηλείο ην δηαγλσζηηθφ.
 Γηαγλσζηηθέο θεθαιέο
 Πηαζεξνπνηεηήο ξεχκαηνο κπαηαξίαο
Λα ελψλεηο θαηάιιεια ηα βχζκαηα/ζπζθεπέο ζην  Ξνιχκεηξν
φρεκα.
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Αλπςσηηθφ κεράλεκα
Λα αλπςψλεηο ην φρεκα κε αζθάιεηα.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ5.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγηθή ηάζεο νρήκαηνο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζεξνπνηεηή ξεχκαηνο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξηηζηή κπαηαξίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ5 Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ5.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηη διάγνυζη
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Δθθίλεζε δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο
 Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ην είδνο ηνπ ειεθηξνληθνχ
κνλάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο
ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο, πνηα ειεθηξνληθή κνλάδα
κέζσ ηνπ δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο
είλαη ππεχζπλε γηα απηφ θαη ηη δπλαηφηεηεο έρεη  Αλαγλψξηζε ησλ θσδηθψλ ζθάικαηνο
βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
ΚΑ2 Λα εξκελεχεηο ηνπο θσδηθνχο ζθάικαηνο ηεο ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
κνλάδαο βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ΚΑ3 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά ηη  Ξνιχκεηξν
διάγνυζη.
ΚΑ4 Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια
επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη ησλ εγρεηξηδίσλ
ρξήζεο ηνπο.
ΚΑ5 Λα απελεξγνπνηείο
αληηθαηάζηαζε ησλ
ζπζηήκαηνο.

ην ζχζηεκα γηα
κεραληθψλ κεξψλ

ΚΑ6 Λα επαλαθέξεηο ην ζχζηεκα ζε ιεηηνπξγία.
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ηελ
ηνπ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ5.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο.
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα ζεκαληηθά θαη επηκέξνπο ζθάικαηα ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο.
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο δηαγλψζηκνπο αηζζεηήξεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο ηνπ
νρήκαηνο.
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε γεσκεηξία νρήκαηνο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ5

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
αλάξηεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ5.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηην επιδιόπθυζη
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Θαηαλφεζε νδεγηψλ θαηαζθεπαζηή
 Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
ΚΑ1
Λα εληνπίδεηο βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ
ζην φρεκα
βξίζθεηαη ε ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ηνπ  Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο
ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο.
ΠΔ2 Δνέπγειερ καηά ηην
ΚΑ2
Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά ανηικαηάζηαζη
ηην επιδιόπθυζη.
 Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο (κπαηαξία)
 Αλχςσζε νρήκαηνο (φπνπ ρξεηάδεηαη)
ΚΑ3
Λα ηελ επηδηνξζψλεηο φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ  Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθήο κνλάδαο
βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη κε  Αληηθαηάζηαζε ηεο ειεθηξνυδξαπιηθήο–
ηα θαηάιιεια επγαλεία/ζςζκεςέρ.
ειεθηξνπλεπκαηηθήο κνλάδαο
ΚΑ4
ΚΑ5

Λα ρξεζηκνπνηείο ηα επγαλεία/ζςζκεςέρ ΠΔ3 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
βάζεη ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπο.
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά  Ξνιχκεηξν
ηην
ανηικαηάζηαζη
βάζεη
ηνπ
θαηαζθεπαζηή.

54

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ5.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε γεσκεηξία νρήκαηνο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ5

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ5.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο/θσδηθνπνηείο ηε κνλάδα θαη  Ξνιχκεηξν
ηηο άιιεο εκπιεθφκελεο κνλάδεο ψζηε λα είλαη
εθηθηή ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο.
ΚΑ2

Λα δηαγλψζεηο θαη λα ειέγρεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο
θαηλνχξηαο κνλάδαο.

ΚΑ3

Λα ρξεζηκνπνηείο ηα επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη
ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ5.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ6

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
δηεχζπλζεο θαη πξφζθπζεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Λα αληηιακβάλεηαη ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο. Λα αληηιακβάλεηαη ηα επηπιένλ
ζπζηήκαηα πξφζθπζεο θαη πνηα ειεθηξνληθή-ειεθηξνυδξαπιηθή-ειεθηξνπλεπκαηηθή κνλάδα είλαη
ππεχζπλε γηα απηφ θαη ηη δπλαηφηεηεο έρεη. Λα ηελ ειέγρεη, λα θάλεη δηάγλσζε, λα ζπληεξεί κε
ηα θαηάιιεια κέζα αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Λα κπνξεί λα ηελ
αληηθαηαζηήζεη θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΟ6.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΔΟ6.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ6.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ6.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ6

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
δηεχζπλζεο θαη πξφζθπζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ6.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ ππιν ηη διάγνυζη
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Ρνπνζέηεζε απηνθηλήηνπ ζε
θαηάιιειν ρψξν θαη πξνεηνηκαζία
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο κε ην  Αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο κε
νπνίν είλαη εθνδηαζκέλν ην φρεκα βάζεη ηνπ
αζθάιεηα (ρεηξφθξελν, ηνπνζέηεζε
θαηαζθεπαζηή.
ηάθσλ αζθαιείαο ζε πεξίπησζε
ειεθηξηθνχ ρεηξφθξελνπ)
ΚΑ2 Λα
αλαγλσξίδεηο
κε
ηη
επηπιένλ  Σξήζε αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο
ζχζηεκα/ζπζηήκαηα
πξφζθπζεο
είλαη  Γηαθφπηεο εθθίλεζεο ζε ζέζε ΝΛ
εθνδηαζκέλν ην φρεκα.
ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
ΚΑ3 Λα
εληνπίδεηο
πνηνη
αηζζεηήξεο
δίλνπλ  Βχζκαηα
πιεξνθνξίεο ζηα ζπζηήκαηα απηά.
 Γηαγλσζηηθέο ζπζθεπέο
 Πηαζεξνπνηεηήο ξεχκαηνο κπαηαξίαο
ΚΑ4 Λα εθηειείο ηηο αλαγθαίεο ενέπγειερ ππιν ηη  Ξνιχκεηξν
διάγνυζη.
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Αλπςσηηθφ κεράλεκα
ΚΑ5 Λα επηιέγεηο ηα επγαλεία/ζςζκεςέρ πνπ
απαηηείηαη.
ΚΑ6

Λα εθθηλείο ην δηαγλσζηηθφ.

ΚΑ7

Λα ελψλεηο θαηάιιεια ηα βχζκαηα/ζςζκεςέρ
ζην φρεκα.

ΚΑ8

Λα αλπςψλεηο ην φρεκα κε αζθάιεηα.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ6.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο θαη ηη ππνβνήζεζε (πδξαπιηθή,
ειεθηξηθή, ειεθηξνυδξαπιηθή) ρξεζηκνπνηεί.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ην ζχζηεκα πξφζθπζεο θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγεί.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγηθή ηάζε νρήκαηνο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνπο αηζζεηήξεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηα ζπζηήκαηα απηά.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε γεσκεηξία νρήκαηνο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζεξνπνηεηή ξεχκαηνο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξηηζηή κπαηαξίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ6

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
δηεχζπλζεο θαη πξφζθπζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ6.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηη διάγνυζη
 Δθθίλεζε δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο  Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο
δηεχζπλζεο, πνηα ειεθηξνληθή κνλάδα είλαη
κνλάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο
ππεχζπλε γηα απηφ θαη ηη δπλαηφηεηεο έρεη.
κέζσ ηνπ δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο
 Αλαγλψξηζε ησλ θσδηθψλ ζθάικαηνο
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο
ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
πξφζθπζεο, πνηα ειεθηξνληθή κνλάδα είλαη
ππεχζπλε γηα απηφ θαη ηη δπλαηφηεηεο έρεη.
ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
ΚΑ3 Λα εληνπίδεηο ηνπο αηζζεηήξεο εηζαγσγήο  Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
δεδνκέλσλ ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα βάζεη ησλ  Ξνιχκεηξν
πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ΚΑ4

Λα εξκελεχεηο ηνπο θσδηθνχο ζθάικαηνο ηεο
κνλάδαο βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή.

ΚΑ5

Λα θάλεηο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο κέζσ ηνπ
δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο εθηειψληαο ηηο
ενέπγειερ καηά ηη διάγνυζη.

ΚΑ6

Λα
ρξεζηκνπνηείο
ηα
απαξαίηεηα
επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ
ρξήζεο ηνπο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ6.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζεκαληηθά θαη επηκέξνπο ζθάικαηα βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνπο δηαγλψζηκνπο αηζζεηήξεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο θαη πξφζθπζεο
ηνπ νρήκαηνο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε γεσκεηξία νρήκαηνο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ6

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
δηεχζπλζεο θαη πξφζθπζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ6.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηην
εξγαζία, ζα πξέπεη:
επιδιόπθυζη
 Θαηαλφεζε νδεγηψλ θαηαζθεπαζηή
ΚΑ1
Λα εθηειείο ηηο ενέπγειερ καηά ηην  Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο
επιδιόπθυζη ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο θαη
κνλάδαο ζην φρεκα
πξφζθπζεο.
 Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο
ΚΑ2

ΚΑ3
ΚΑ4

ΠΔ2 Δνέπγειερ καηά ηην
ανηικαηάζηαζη
 Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο (κπαηαξία)
 Αλχςσζε νρήκαηνο (φπνπ ρξεηάδεηαη)
 Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθήο κνλάδαο
Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά  Αληηθαηάζηαζε ηεο
ηην ανηικαηάζηαζη κε αζθάιεηα .
ειεθηξνυδξαπιηθήο κνλάδαο
Λα ηα επηδηνξζψλεηο φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ
βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ
ρξήζε
ησλ
θαηάιιεισλ
επγαλείυν/
ζςζκεςών.

Λα ρξεζηκνπνηείο ηα επγαλεία/ζςζκεςέρ ΠΔ3 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
βάζεη ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπο.
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
 Ξνιχκεηξν
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ6.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε γεσκεηξία νρήκαηνο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ6

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
δηεχζπλζεο θαη πξφζθπζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ6.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο/θσδηθνπνηείο ηε κνλάδα απηή  Ξνιχκεηξν
θαη ηηο άιιεο εκπιεθφκελεο κνλάδεο βάζεη ησλ
νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε λα είλαη εθηθηή
ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο.
ΚΑ2

Λα δηαγλψζεηο θαη λα ειέγρεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο
θαηλνχξηαο κνλάδαο.

ΚΑ3

Λα ρξεζηκνπνηείο ηα απαξαίηεηα επγαλεία/
ζςζκεςέρ βάζεη ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπο.
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ6.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε γεσκεηξία νρήκαηνο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ7

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ
παζεηηθήο αζθάιεηαο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Λα αληηιακβάλεηαη ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παζεηηθήο αζθάιεηαο πνπ δηαζέηεη ην φρεκα θαη ηα
επηκέξνπο εμαξηήκαηα πνπ δηαζέηεη. Λα ην ειέγρεη, λα θάλεη δηάγλσζε, λα ζπληεξεί κε ηα
θαηάιιεια κέζα αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Λα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη θαη
λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηελ θεληξηθή ειεθηξνληθή κνλάδα θαη ηνπο επηκέξνπο αηζζεηήξεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΟ7.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΔΟ7.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ7.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ7.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ7

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ
παζεηηθήο αζθάιεηαο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ7.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ ππιν ηη διάγνυζη
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Ρνπνζέηεζε απηνθηλήηνπ ζε
θαηάιιειν ρψξν θαη πξνεηνηκαζία
ΚΑ1
Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ ππιν ηη  Γηαθφπηεο εθθίλεζεο ζε ζέζε ΝΛ
διάγνυζη βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
 Βχζκαηα
ΚΑ2
Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια επγαλεία/  Γηαγλσζηηθέο θεθαιέο
ζςζκεςέρ.
 Πηαζεξνπνηεηήο ξεχκαηνο κπαηαξίαο
 Ξνιχκεηξν
ΚΑ3
Λα αλαγλσξίδεηο ην ζχζηεκα παζεηηθήο  Γηαγλσζηηθή ζπζθεπή
αζθάιεηαο κε ην νπνίν είλαη εθνδηαζκέλν ην
φρεκα θαη πνηα είλαη ηα βαζικά μέπη απηνχ, ΠΔ3 Βαζικά μέπη
βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Ζιεθηξνληθή κνλάδα ζπιινγήο
δεδνκέλσλ
ΚΑ4
Λα εληνπίδεηο πνηνη αηζζεηήξεο ελεξγνπνηνχλ ην  Αεξφζαθνη θαη πνπ είλαη εθαξκνζκέλνη
ζχζηεκα απηφ θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο.
 Δλεξγνί δψλεο αζθάιεηαο
 Δλεξγφο θνιφλα ηηκνληνχ
ΚΑ5
Λα πξνζδηνξίδεηο ηη πξέπεη λα ελψζεηο θαη πνπ  Ξξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία
πάλσ ζην απηνθίλεην.
 Ξαξεκθεξείο αηζζεηήξεο θαη πσο
ηξνθνδνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
ΚΑ6
Λα ελψλεηο θαηάιιεια ηα βχζκαηα/ζπζθεπέο  Δλεξγφ θαιψδην κπαηαξίαο (active
ζην φρεκα.
battery positive cable)
ΚΑ7

Λα εθθηλείο ην δηαγλσζηηθφ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ7.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο παζεηηθήο αζθάιεηαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ζε πνηεο ζπλζήθεο ελεξγνπνηείηαη.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγηθή ηάζε ηνπ νρήκαηνο θαη ησλ ζπζηεκάησλ παζεηηθήο αζθάιεηαο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνπο αηζζεηήξεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηα ζπζηήκαηα απηά βάζεη ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ7

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ παζεηηθήο
αζθάιεηαο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ7.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηη διάγνυζη
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Δθθίλεζε δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο
 Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο
ΚΑ1 Λα πξνζδηνξίδεηο ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο
κνλάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο παζεηηθήο
παζεηηθήο αζθάιεηαο, πνηα ειεθηξνληθή κνλάδα
αζθάιεηαο κέζσ ηνπ δηαγλσζηηθνχ
είλαη ππεχζπλε γηα απηφ θαη ηη δπλαηφηεηεο έρεη.
κεραλήκαηνο
 Αλαγλψξηζε ησλ θσδηθψλ ζθάικαηνο
ΚΑ2 Λα εθηειείο ηηο αλάινγεο ενέπγειερ καηά ηη
ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
διάγνυζη
βάζεη
ησλ
νδεγηψλ
ηνπ  Αλαγλψξηζε ησλ επηκέξνπο
θαηαζθεπαζηή.
αηζζεηήξσλ εηζαγσγήο δεδνκέλσλ
ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
ΚΑ3 Λα εξκελεχεηο ηνπο θσδηθνχο ζθάικαηνο ηεο
κνλάδαο βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
ΚΑ4 Λα θάλεηο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο κέζσ ηνπ  Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο.
 Ξνιχκεηξν
ΚΑ5

Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια επγαλεία/
ζςζκεςέρ ζχκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο
ηνπο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ7.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζεκαληηθά θαη επηκέξνπο ζθάικαηα πνπ δίλεη ην δηαγλσζηηθφ κεράλεκα
βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνπο δηαγλψζηκνπο αηζζεηήξεο ηνπ ζπζηήκαηνο παζεηηθήο αζθάιεηαο ηνπ
νρήκαηνο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο πνηεο άιιεο ειεθηξνληθέο κνλάδεο εκπιέθνληαη.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα θαιψδηα κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ (bus systems).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ7

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ παζεηηθήο
αζθάιεηαο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ7.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηην
εξγαζία, ζα πξέπεη:
επιδιόπθυζη
 Θαηαλφεζε νδεγηψλ θαηαζθεπαζηή
ΚΑ1 Λα εληνπίδεηο βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ  Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο
βξίζθεηαη ε ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ηνπ
κνλάδαο ζην φρεκα
ζπζηήκαηνο παζεηηθήο αζθάιεηαο θαη λα θάλεηο  Κέηξεζε αληίζηαζεο αηζζεηήξσλ
ηηο
απαξαίηεηεο
ενέπγειερ
καηά
ηην  Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο
επιδιόπθυζη.
ΠΔ2 Δνέπγειερ καηά ηην
ΚΑ2 Λα ηελ επηδηνξζψλεηο φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ ανηικαηάζηαζη
βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο (κπαηαξία)
 Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθήο κνλάδαο
ΚΑ3 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά ηην  Αληηθαηάζηαζε ησλ επηκέξνπο
ανηικαηάζηαζη.
αηζζεηήξσλ
ΚΑ4

Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα επγαλεία/ ΠΔ3 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
ζςζκεςέρ βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ηνπο.
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
 Ξνιχκεηξν
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ7.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ7

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ
παζεηηθήο αζθάιεηαο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ7.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο θαη θσδηθνπνηείο, βάζεη ησλ  Ξνιχκεηξν
νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηελ ειεθηξνληθή
κνλάδα θαη ηηο άιιεο εκπιεθφκελεο κνλάδεο,
ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο.
ΚΑ2

Λα θάλεηο δηάγλσζε θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο θαηλνχξηαο κνλάδαο.

ΚΑ3

Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια
επγαλεία/ζςζκεςέρ ζχκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα
ρξήζεο ηνπο.
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ7.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθήο κνλάδαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ8

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Λα αλαγλσξίδεη ηα φξγαλα ελδείμεσλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ απηά. Λα
είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ησλ νξγάλσλ. Λα γλσξίδεη θαιψο φιεο ηηο
πξνεηδνπνηεηηθέο ιπρλίεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα ελδείμεσο ηνπ απηνθηλήηνπ. Λα είλαη ζε
ζέζε λα γλσξίδεη απφ πνηνπο αηζζεηήξεο ή θαη πνηεο ειεθηξνληθέο κνλάδεο δίλνπλ πιεξνθνξίεο
ζε θάζε κηα μερσξηζηά έλδεημε ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ νρήκαηνο ε θαη πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία.
Λα κπνξεί λα ειέγρεη ηνλ πίλαθα ή ηνπο πίλαθεο νξγάλσλ, λα ηνλ επηδηνξζψλεη ή λα ηνλ
αληηθαζηζηά.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΟ8.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΔΟ8.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ8.3

Δπηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ8.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ8

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ8.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ ππιν ηη διάγνυζη
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Ρνπνζέηεζε απηνθηλήηνπ ζε
θαηάιιειν ρψξν θαη πξνεηνηκαζία
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ην ζχζηεκα ελδείμεσο ηνπ  Αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο κε
νρήκαηνο, ηη θαη απφ πνπ παίξλεη πιεξνθνξίεο
αζθάιεηα (ρεηξφθξελν, ηνπνζέηεζε
βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ηάθσλ αζθάιεηαο ζε πεξίπησζε
ειεθηξηθνχ ρεηξφθξελνπ)
ΚΑ2 Λα εθηειείο ηηο αναγκαίερ ενέπγειερ ππιν ηη  Σξήζε αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο
διάγνυζη.
 Γηαθφπηεο εθθίλεζεο ζε ζέζε ΝΛ
ΚΑ3

ΚΑ5

Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια επγαλεία/ζςζκεςέρ ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
γηα ηελ εξγαζία.
 Βχζκαηα
 Γηαγλσζηηθέο θεθαιέο
Λα ελψλεηο ηα θαηάιιεια βχζκαηα/ζπζθεπέο ζην  Πηαζεξνπνηεηήο ξεχκαηνο κπαηαξίαο
φρεκα.
 Ξνιχκεηξν
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
Λα εθθηλείο ην δηαγλσζηηθφ.
 Αλπςσηηθφ κεράλεκα

ΚΑ6

Λα αλπςψλεηο ην φρεκα κε αζθάιεηα.

ΚΑ4
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ8.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ελδείμεσο ηνπ απηνθηλήηνπ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο φιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ νρήκαηνο θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο πξνεηδνπνηεηηθέο ιπρλίεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγηθή ηάζε νρήκαηνο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ζηαζεξνπνηεηή ξεχκαηνο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θνξηηζηή κπαηαξίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ8

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ8.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηη διάγνυζη
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Δθθίλεζε δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο
 Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
ΚΑ1 Λα
δηαβάδεηο
κέζσ
ηνπ
δηαγλσζηηθνχ
ησλ νξγάλσλ ελδείμεσλ κέζσ ηνπ
κεραλήκαηνο φηη ζνπ δείρλεη θαη ν πίλαθαο
δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο
νξγάλσλ.
 Αλαγλψξηζε ησλ θσδηθψλ ζθάικαηνο
ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
ΚΑ2 Λα θάλεηο κέζσ ηνπ δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο
απηνέιεγρν (self test) ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
νρήκαηνο.
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ΚΑ3 Λα εληνπίδεηο απφ πνηνπο θαη πψο (bus system)  Ξνιχκεηξν
αηζζεηήξεο ή ειεθηξνληθέο κνλάδεο παίξλεη
πιεξνθνξίεο ν πίλαθαο νξγάλσλ.
ΚΑ4

Λα εθηειείο ηηο ενέπγειερ καηά ηη διάγνυζη.

ΚΑ5

Λα εξκελεχεηο ηνπο θσδηθνχο ζθάικαηνο ηεο
κνλάδαο βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή.

ΚΑ6

Λα ρξεζηκνπνηείο ηα απαξαίηεηα επγαλεία/
ζςζκεςέρ βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ηνπο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ8.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο ελδείμεηο ηνπ πίλαθα νξγάλσλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο απφ πνχ παίξλεη πιεξνθνξίεο θαη πψο ν πίλαθαο νξγάλσλ θαη ε θάζε ιπρλία
μερσξηζηά.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα ζεκαληηθά θαη επηκέξνπο ζθάικαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην δηαγλσζηηθφ
κεράλεκα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ8 Έιεγρνο/δηάγλσζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ8.3

Δπηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηην
επιδιόπθυζη
 Θαηαλφεζε νδεγηψλ θαηαζθεπαζηή
 Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο
κνλάδαο ζην φρεκα
Λα γλσξίδεηο ή λα είζαη ζε ζέζε λα βξεηο βάζεη

Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο
ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ βξίζθεηαη ε ειεθηξνληθή
κνλάδα ειέγρνπ ηνπ πίλαθα νξγάλσλ.
ΠΔ2 Δνέπγειερ καηά ηην
Λα αθαηξείο ηνλ πίλαθα θαη λα θάλεηο ηηο ανηικαηάζηαζη
απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη αιιαγέο ζηνλ πίλαθα  Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο (κπαηαξία)
νξγάλσλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ βάζεη ηνπ  Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθήο κνλάδαο
θαηαζθεπαζηή.
Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά ηην ΠΔ3 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
επιδιόπθυζη.
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά ηην  Ξνιχκεηξν
ανηικαηάζηαζη θαη λα αληηθαζηζηάο ηελ
ειεθηξνληθή κνλάδα κε αζθάιεηα.

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2

ΚΑ3
ΚΑ4

ΚΑ5

Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια
επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ
ρξήζεο ηνπο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ8.3

Δπηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ8

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ8.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο θαη θσδηθνπνηείο, βάζεη ησλ  Ξνιχκεηξν
νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηελ ειεθηξνληθή
κνλάδα θαη ηηο άιιεο εκπιεθφκελεο κνλάδεο.
ΚΑ2

Λα δηαγλψζεηο θαη λα ειέγρεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο
θαηλνχξηαο κνλάδαο.

ΚΑ3

Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια
επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ
ρξήζεο ηνπο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ8.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθήο κνλάδαο.
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88

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ9

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ άλεζεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Λα γλσξίδεη πψο θιηκαηίδεηαη ην θνπβνχθιην επηβαηψλ ηνπ νρήκαηνο, πψο γίλεηαη ε ζέξκαλζε, ε
ςχμε, ε αθχγξαλζε, ην θηιηξάξηζκα ηνπ αέξα θαη ε παξνρή θξέζθνπ αέξα ζην ρψξν. Λα μέξεη
πνηα ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρεη ην ζχζηεκα απηφ θαη πνηνπο αηζζεηήξεο ρξεζηκνπνηεί. Λα
γλσξίδεη ηη νπηηθφ-ερεηηθφ ζχζηεκα παξέρεη ην φρεκα θαη ηη άιια επηκέξνπο ζπζηήκαηα
εκπιέθνληαη κε απηφ. Λα γλσξίδεη ηα ζπζηήκαηα πινήγεζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο απηνχ. Λα
γλσξίδεη ην ζχζηεκα ηειεπηθνηλσλίαο πνπ ππάξρεη ζην φρεκα. Λα γλσξίδεη πψο ιεηηνπξγνχλ φια
απηά ηα ζπζηήκαηα καδί θαη κε πνην ηξφπν αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΟ9.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΔΟ9.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ9.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ9.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ9

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ άλεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ9.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ ππιν ηη διάγνυζη
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Ρνπνζέηεζε απηνθηλήηνπ ζε
θαηάιιειν ρψξν θαη πξνεηνηκαζία
ΚΑ1
Λα εθηειείο ηηο αλαγθαίεο ενέπγειερ ππιν ηη  Αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο κε
διάγνυζη.
αζθάιεηα (ρεηξφθξελν ηνπνζέηεζε
ηάθσλ αζθαιείαο ζε πεξίπησζε
ΚΑ2
Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια επγαλεία/
ειεθηξηθνχ ρεηξφθξελνπ)
ζςζκεςέρ.
 Θηλεηήξαο ζε ιεηηνπξγία
ΚΑ3

KA4

ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
 Βχζκαηα
 Γηαγλσζηηθέο θεθαιέο
 Πηαζεξνπνηεηήο ξεχκαηνο κπαηαξίαο
 Ξνιχκεηξν
Λα πξνζδηνξίδεηο βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ  Θεξκφκεηξν
θαηαζθεπαζηή ηελ πνζφηεηα θαη ην είδνο  Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
ςπθηηθνχ πγξνχ πνπ κπαίλεη ζην ζχζηεκα  Δμεηδηθεπκέλν κεράλεκα
ςχμεο.
πξνζζαθαίξεζεο ςπθηηθνχ αεξίνπ
Λα αλαγλσξίδεηο μερσξηζηά ηα εμαξηήκαηα ηνπ
ζπζηήκαηνο άλεζεο θαη πγηεηλήο, ζέξκαλζεο,
ςχμεο, αθχγξαλζεο, θηιηξαξίζκαηνο θαη
παξνρήο θξέζθνπ αέξα.

ΚΑ5

Λα αλαγλσξίδεηο ην ζχζηεκα ςπραγσγίαο ηνπ
νρήκαηνο.

ΚΑ6

Λα αλαγλσξίδεηο ην ζχζηεκα πινήγεζεο θαη ηηο
δπλαηφηεηεο απηνχ.

ΚΑ7

Λα αλαγλσξίδεηο ην ζχζηεκα ηειεπηθνηλσλίαο
ηνπ νρήκαηνο.

ΚΑ8

Λα πξνζδηνξίδεηο ηη πξέπεη λα ελψζεηο θαη πνπ
πάλσ ζην απηνθίλεην.

ΚΑ9

Λα ελψλεηο θαηάιιεια ηα βχζκαηα/ζπζθεπέο
ζην φρεκα.

ΚΑ10

Λα εθθηλείο ην δηαγλσζηηθφ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ9.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ ηνπ απηνθηλήηνπ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηνπο αηζζεηήξεο πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ςπραγσγίαο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πινήγεζεο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεπηθνηλσλίαο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγηθή ηάζεο νρήκαηνο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζεξνπνηεηή ξεχκαηνο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξηηζηή κπαηαξίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ9

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ άλεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ9.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηη διάγνυζη
ζα πξέπεη:
 Δθθίλεζε δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο
 Αλαγλψξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ
ΚΑ1 Λα θάλεηο ηηο απαπαίηηηερ ενέπγειερ καηά ηη
κνλάδσλ μερσξηζηά ησλ
διάγνυζη.
ζπζηεκάησλ απηψλ κέζσ ηνπ
δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο
ΚΑ2 Λα πξνζδηνξίδεηο απφ πνηνπο θαη πψο (bus system) νη  Αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ ηηο
αηζζεηήξεο θαη νη ειεθηξνληθέο κνλάδεο παίξλνπλ
θάζε κηαο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
πιεξνθνξίεο.
βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ
θαηαζθεπαζηή
ΚΑ3 Λα παίξλεηο πιεξνθνξίεο, κέζσ ηνπ δηαγλσζηηθνχ  Αλαγλψξηζε ησλ θσδηθψλ
κεραλήκαηνο θαη βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ
ζθάικαηνο ησλ ειεθηξνληθψλ
θαηαζθεπαζηή, απφ ηνπο αηζζεηήξεο πνπ δίλνπλ
κνλάδσλ
πιεξνθνξίεο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα άλεζεο ηνπ  Αλαγλψξηζε ησλ αηζζεηήξσλ
νρήκαηνο.
εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηελ θάζε
ειεθηξνληθή κνλάδα
ΚΑ4 Λα εξκελεχεηο ηνπο ζεκαληηθνχο θαη επηκέξνπο
θσδηθνχο ζθάικαηνο ησλ κνλάδσλ βάζεη ηνπ ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
θαηαζθεπαζηή.
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ΚΑ5 Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια  Ξνιχκεηξν
επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο  Θεξκφκεηξν
ηνπο.
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ9.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο άλεζεο θαη πγηεηλήο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ςπραγσγίαο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πινήγεζεο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεπηθνηλσλίαο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα ζεκαληηθά θαη επηκέξνπο ζθάικαηα πνπ ππνδεηθλχεη ην δηαγλσζηηθφ
κεράλεκα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ9

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ άλεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ9.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηην
εξγαζία, ζα πξέπεη:
επιδιόπθυζη
 Θαηαλφεζε νδεγηψλ θαηαζθεπαζηή
ΚΑ1 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά  Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
ηην επιδιόπθυζη.
ζην φρεκα
 Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο
ΚΑ2 Λα αθαηξείο νπνηαλδήπνηε κνλάδα ηνπ
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο άλεζεο, λα θάλεηο ηηο ΠΔ2 Δνέπγειερ καηά ηην
απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη αιιαγέο φπνπ απηφ ανηικαηάζηαζη
είλαη εθηθηφ βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο (κπαηαξία)
 Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθήο κνλάδαο
ΚΑ3 Λα εθηειείο ηηο ενέπγειερ καηά ηην
ανηικαηάζηαζη θαη λα ηελ αληηθαζηζηάο κε ΠΔ3 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
αζθάιεηα.
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ΚΑ4 Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα απαξαίηεηα  Ξνιχκεηξν
επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ
ρξήζεο ηνπο.
ΚΑ5

Λα ρεηξίδεζαη ην ςπθηηθφ αέξην κε αζθάιεηα θαη
βάζεη ησλ νδεγηψλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ9.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο ειεθηξνληθέο κνλάδεο ησλ ζπζηεκάησλ άλεζεο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ άλεζεο θαη πγηεηλήο νρεκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ9

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ άλεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ9.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο/θσδηθνπνηείο, βάζεη ησλ  Ξνιχκεηξν
νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηελ ειεθηξνληθή
κνλάδα.
ΚΑ2

Λα θάλεηο δηάγλσζε θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο θαηλνχξηαο κνλάδαο.

ΚΑ3

Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια
επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ
ρξήζεο ηνπο.

ΚΑ4

Λα ρεηξίδεζαη ην ςπθηηθφ αέξην κε αζθάιεηα θαη
βάζεη ησλ νδεγηψλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ9.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο ειεθηξνληθέο κνλάδεο ησλ ζπζηεκάησλ άλεζεο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ άλεζεο θαη πγηεηλήο νρεκάησλ.

97

98

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ10

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ
ειέγρνπ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ θαη ξχπσλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Λα γλσξίδεη ην ζχζηεκα εθπνκπήο θαπζαεξίσλ. Λα γλσξίδεη ην ιφγν χπαξμεο ηνπ θαηαιχηε
(catalytic converter), ησλ θίιηξσλ (exhaust filters) θαζψο ησλ αηζζεηήξσλ νμπγφλνπ θαη ιάκδα.
Λα γλσξίδεη απφ πνπ ειέγρεηαη ην ζχζηεκα απηφ λα κπνξεί λα ην δηαγλψζεη θαη λα ην ζπληεξεί
πάληνηε θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΟ10.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΔΟ10.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ10.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΔΟ10.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ10

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ
ειέγρνπ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ θαη ξχπσλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ10.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ ππιν ηη διάγνυζη
εξγαζία, ζα πξέπεη:
Ρνπνζέηεζε απηνθηλήηνπ ζε θαηάιιειν
ρψξν θαη πξνεηνηκαζία
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ ππεχζπλε κνλάδα ειέγρνπ Αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο κε
εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ (ζπλήζσο ε ειεθηξνληθή αζθάιεηα (ρεηξφθξελν, ηνπνζέηεζε
κνλάδα ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα).
ηάθσλ αζθαιείαο ζε πεξίπησζε
ειεθηξηθνχ ρεηξφθξελνπ)
ΚΑ2 Λα εθηειείο ηηο αναγκαίερ ενέπγειερ ππιν ηη Σξήζε αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο
διάγνυζη.
Δθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα ψζηε λα έρεη
ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγηθή
ΚΑ3 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια επγαλεία/ζςζκεςέρ.
ζεξκνθξαζία
ΚΑ4 Λα πξνζδηνξίδεηο ηη πξέπεη λα ελψζεηο θαη πνχ ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
πάλσ ζην απηνθίλεην.
Βχζκαηα
Γηαγλσζηηθέο θεθαιέο
ΚΑ5 Λα ελψλεηο θαηάιιεια ηα βχζκαηα/ζπζθεπέο ζην  Αλαιπηήο θαπζαεξίσλ (exhaust gas
φρεκα.
analyzer)
Ξνιχκεηξν
ΚΑ6 Λα εθθηλείο ην δηαγλσζηηθφ.
Πχζηεκα εμαεξηζκνχ ηνπ ζπλεξγείνπ
Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
ΚΑ7 Λα αλπςψλεηο ην φρεκα κε αζθάιεηα θαη λα Αλπςσηηθφ κεράλεκα
ειέγρεηο νπηηθά ην ζχζηεκα εμάηκηζεο δηα ηπρφλ
δηαξξνέο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ10.1

Ξξνεηνηκαζία γηα δηάγλσζε

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εμάηκηζεο ηνπ απηνθηλήηνπ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο θαη πψο ειέγρεη ην ζχζηεκα εθπνκπήο
θαπζαεξίσλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνπο αηζζεηήξεο (νμπγφλνπ θαη ι), πνπ βξίζθνληαη θαη ηη πιεξνθνξίεο δίλνπλ
βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγηθή ηάζεο νρήκαηνο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ10

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ
ειέγρνπ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ θαη ξχπσλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ10.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηη διάγνυζη
εξγαζία, ζα πξέπεη:
Νπηηθφο έιεγρνο ηεο εμάηκηζεο ηνπ
νρήκαηνο
ΚΑ1 Λα εθηειείο φιεο ηηο ενέπγειερ καηά ηη  Δθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα ψζηε λα έρεη
διάγνυζη βάζε ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγηθή
ζεξκνθξαζία
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο φια ηα εμαξηήκαηα ηνπ Δθθίλεζε δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο
ζπζηήκαηνο εμάηκηζεο.
Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
πνπ ειέγρεη ην ζχζηεκα εθπνκπήο
ΚΑ3 Λα
δηαβάδεηο
κέζσ
ηνπ
δηαγλσζηηθνχ θαπζαεξίσλ κέζσ ηνπ δηαγλσζηηθνχ
κεραλήκαηνο ηηο ηηκέο ησλ αηζζεηήξσλ πνπ κεραλήκαηνο
βξίζθνληαη ζην ζχζηεκα εμάηκηζεο ηνπ Αλαγλψξηζε ησλ θσδηθψλ ζθάικαηνο
νρήκαηνο.
ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
Δθαξκνγή ηνπ αλαιπηή θαπζαεξίσλ
ΚΑ4 Λα πξνζδηνξίδεηο απφ πνηνπο θαη πψο (bus
system) αηζζεηήξεο ε ειεθηξνληθέο κνλάδεο ΠΔ2 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
παίξλεη πιεξνθνξίεο ν πίλαθαο νξγάλσλ.
Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ΚΑ5 Λα εξκελεχεηο ηνπο θσδηθνχο ζθάικαηνο ηεο Αλπςσηηθφ κεράλεκα
κνλάδαο βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Αλαιπηήο θαπζαεξίσλ
Ξνιχκεηξν
ΚΑ6 Λα κεηξάο κε έλα πνιχκεηξν ηελ αληίζηαζε ησλ
αηζζεηήξσλ νμπγφλνπ θαη ι.
ΚΑ7

Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια
επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη ησλ εγρεηξηδίσλ
ρξήζεο ηνπο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ10.2

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή θαπζαεξίσλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα ζεκαληηθά θαη επηκέξνπο ζθάικαηα πνπ ππνδεηθλχεη ην δηαγλσζηηθφ
κεράλεκα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ10

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ
ειέγρνπ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ θαη ξχπσλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ10.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δνέπγειερ καηά ηην
εξγαζία, ζα πξέπεη:
επιδιόπθυζη
Θαηαλφεζε νδεγηψλ θαηαζθεπαζηή
ΚΑ1 Λα εθηειείο ηηο ενέπγειερ καηά ηην Αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
επιδιόπθυζη.
ζην φρεκα
Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο
ΚΑ2 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο ενέπγειερ καηά ηην Αλαγλψξηζε ησλ αηζζεηήξσλ ηεο
ανηικαηάζηαζη.
εμάηκηζεο ηνπ νρήκαηνο
ΚΑ3

ΚΑ4
ΚΑ5

Λα πξνζδηνξίδεηο ηνπο αηζζεηήξεο πνπ βξίζθνληαη ΠΔ2 Δνέπγειερ καηά ηην
πάλσ ζηελ εμάηκηζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηε ανηικαηάζηαζη
ιεηηνπξγία ηνπο.
Αθαίξεζε ηάζεο νρήκαηνο (κπαηαξία)
Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθήο κνλάδαο
Λα θάλεηο δηάγλσζε θαη λα ηνπο αληηθαζηζηάο.
ΠΔ3 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ρξήζεο ηνπο.
Αλαιπηήο θαπζαεξίσλ
Αλπςσηηθφ κεράλεκα
Ξνιχκεηξν
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ10.3

Ππληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο εμάηκηζεο ηνπ νρήκαηνο ηνπ θαηαιχηε θαη ησλ αηζζεηήξσλ
απηνχ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ10

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ
εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ θαη ξχπσλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ10.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δπγαλεία/ζςζκεςέρ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Γηαγλσζηηθφ κεράλεκα
 Γηαγλσζηηθή θεθαιή θαη βχζκαηα
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο/θσδηθνπνηείο, βάζεη ησλ  Αλαιπηήο θαπζαεξίσλ
νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηελ ειεθηξνληθή  Αλπςσηηθφ κεράλεκα
κνλάδα θαη ηηο άιιεο εκπιεθφκελεο ειεθηξνληθέο  Ξνιχκεηξν
κνλάδεο.
ΚΑ2

Λα θάλεηο δηάγλσζε θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο θαηλνχξηαο κνλάδαο.

ΚΑ3

Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια
επγαλεία/ζςζκεςέρ βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ
ρξήζεο ηνπο.

106

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ10.4

Ξξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθήο κνλάδαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο εμάηκηζεο ηνπ νρήκαηνο ηνπ θαηαιχηε θαη ησλ αηζζεηήξσλ
απηνχ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO11

ΙΙ.

Δπηθνηλσλία κε πειάηεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ θαηάιιειε πξνζέγγηζε ηνπ πειάηε κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ.
Αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δπλαηφηεηα δηεπθξίληζεο θαη επεμήγεζεο ηνπ ηερληθνχ
πξνβιήκαηνο ζε ρξφλν θαη θφζηνο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΟ11.1 Ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πειάηε
ΔO11.2 Ξαξνρή ζπκβνπιψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηνλ πειάηε
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO11

ΙΙ.

Δπηθνηλσλία κε πειάηεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO11.1

Ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πειάηε

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα
πξέπεη:
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ην αίηεκα γηα παξνρή εμππεξέηεζεο.
ΚΑ2 Λα θάλεηο ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο ζηνλ πειάηε γηα λα
δηαπηζηψζεηο ην πξφβιεκα.
ΚΑ3 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπλεξγείνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πειάηε θαη κε ηνλ
πξνθαηαξηηθφ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο.
ΚΑ4 Λα δηεμάγεηο πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη
θαηαγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO11.1

Ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πειάηε

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηα ε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ νρήκαηνο;

ΑΓ2

Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ;

ΑΓ3

Ξνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο;

ΑΓ4

Ξνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπλεξγείνπ ζε ζρέζε κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ
εγγξάθσλ;

ΑΓ5

Ξψο ζπκπιεξψλεηαη ε φιε δηαδηθαζία ησλ εγγξάθσλ ηνπ ζπλεξγείνπ;
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO11

ΙΙ.

Δπηθνηλσλία κε πειάηεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO11.2 Ξαξνρή ζπκβνπιψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηνλ πειάηε
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Δπγαζίερ ζηο όσημα
πξέπεη:
 Ππζηήκαηα νρήκαηνο
 Κέξε νρήκαηνο
ΚΑ1 Λα ελεκεξψλεηο ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηηο επγαζίερ πνπ  Δμαξηήκαηα
ζα γίλνπλ ζην όσημά ηνπ.
 Ξξφζζεηεο εξγαζίεο
ΚΑ2

Λα πιεξνθνξείο ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή θαη ηηο δηάθνξεο λνκνζεζίεο πνπ κπνξεί λα
επεξεάζνπλ ηηο επγαζίερ ζηο όσημα.

ΚΑ3

Λα ελεκεξψλεηο ηνλ πειάηε γηα ηε δηαδηθαζία
επηδηφξζσζεο, ηα εμαξηήκαηα, ην ρξφλν απνπεξάησζεο
θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο.

ΚΑ4

Λα ζπκπιεξψλεηο ηα απαξαίηεηα έληππα θαη λα παίξλεηο
ζπγθαηάζεζε απφ ηνλ πειάηε.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔO11.2

Ξαξνρή ζπκβνπιψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηνλ πειάηε

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξψο κπνξείο λα επηθνηλσλείο απνηειεζκαηηθά κε ηνλ πειάηε ζπλδπάδνληαο εχθνιεο θαη
θαηαλνεηέο εθθξάζεηο;

ΑΓ2

Ξψο δείρλεηο ην ελδηαθέξνλ ζνπ ζηνλ πειάηε γηα λα κέλεη ηθαλνπνηεκέλνο;

ΑΓ3

Ξνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ ζπλεξγείνπ ζρεηηθά κε ηα είδε ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα
πξνζθέξεη;

ΑΓ4

Ξνηεο είλαη νη πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηδηνξζψζεηο ζηα νρήκαηα;
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ12

ΙΙ.

Πρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, ν ζεβαζκφο ηεο
νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ησλ θαλφλσλ εξγαζίαο θαη ε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ζσζηήο
αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΟ12.1

Νξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο.

ΔΟ12.2

Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιψλ
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ12

ΙΙ.

Πρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ12.1

Νξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Σεσνικοί όποι
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Νξνινγία
 Ρερληθέο νλνκαζίεο
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνπο  Ρερληθέο πεξηγξαθέο
ηεσνικούρ όποςρ πνπ εθαξκφδνληαη ζην
επάγγεικα ζνπ.
ΠΔ2 Πποζθεπόμενη βοήθεια
 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ
ΚΑ2 Λα απνδέρεζαη φηη ε αηνκηθή επζχλε γηα  Ξαξνρή ζπκβνπιήο
επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ είλαη επαθξηβψο  Αλάιεςε εξγαζηψλ
ζπκθσλεκέλε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη  Θαηάξηηζε
πξντζηάκελνπο.
ΠΔ3 Πηγή
ΚΑ3 Λα ζπκθσλείο φηη ε πποζθεπόμενη  Ξξντζηάκελνο
βοήθεια ζε ζπλαδέιθνπο είλαη ζρεηηθή κε  Ππλάδειθνο
ηηο δηθέο ηνπο θαη δηθέο ζνπ πξνηεξαηφηεηεο
θαη είλαη επίζεο ζπλεπήο κε ηελ επζχλε γηα ΠΔ4 σόλια/ππάξειρ
παξαγσγηθφηεηα θαη πνηφηεηα.
 Άζθνπα/εο
 Θαθφβνπια/εο
ΚΑ4 Λα ζπλεηζθέξεηο ζηνλ θαζνξηζκφ ξφισλ  ζηεξφβνπια/εο
ζηελ νκάδα.
 Δπηθνηλσλία ζε γιψζζα κε
θαηαλνεηή απφ φινπο
ΚΑ5 Λα ζπλεηζθέξεηο ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζα
θαζνξίδνπλ θαζαξά θαη επνηθνδνκεηηθά ηα
αηηήκαηα γηα πιεξνθφξεζε θαη βνήζεηα απφ
ζπλαδέιθνπο.
ΚΑ6

Λα αλαθέξεηο ζηελ αξκφδηα πηγή
πεξηπηψζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζσζηή
νκαδηθή πξνζπάζεηα.

ΚΑ7

Λα απνζαξξχλεηο ζσόλια/ππάξειρ
απνδπλακψλνπλ ηελ νκάδα.
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πνπ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ12.1

Νξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηελ ηερληθή νξνινγία ηνπ επαγγέικαηνο, ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο
νλνκαζίεο θαη ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο πσο νξίδεηαη ε νκάδα θαη πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ θαζνξηζκνχ μεθάζαξσλ ξφισλ θαη επζπλψλ ζην θάζε
κέινο ηεο νκάδαο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα απαηηνχκελα επίπεδα απφδνζεο (ζηφρνη) γηα ην θάζε
κέινο ηεο νκάδαο θαη πνηνο ηα θαζνξίδεη.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα απαηηνχκελα πνηνηηθά επίπεδα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ
θάζε κέινπο ηεο νκάδαο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ππνζηήξημεο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη πνηα δηαθνξά θάλεη
ζε ζέκαηα πνηφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ππνζηήξημεο ησλ ζπλαδέιθσλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο πσο αλαγλσξίδεηο πφηε νη ζπλάδειθνη ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη πψο
θαζνξίδεηο φηη ε παξνρή βνήζεηαο είλαη ζπλεπήο κε ηηο δηθέο ηνπο επζχλεο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ηήξεζεο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ
ζπλαδέιθνπο θαη ηεο κε ζπκκεηνρήο ζε ζρφιηα/πξάμεηο πνπ απνδπλακψλνπλ ηελ
νκάδα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ12

Πρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν

ΙΙ. ΔΟ12.2

Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιψλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 ςνθήκερ επγαζίαρ
πξέπεη:
 Θαλνληθή πεξίνδνο εξγαζίαο
 Ξνιχ έληνλε πεξίνδνο εξγαζίαο
ΚΑ1 Λα εθηειείο φιεο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ηξφπν πνπ λα
ζπκβαδίδεη κε ηελ πξαθηηθή θαη ηνπο θαλνληζκνχο ΠΔ2 Οπγανυηική δομή
ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο θαη θάησ απφ  θηζηάκελνο
δηαθνξεηηθέο ζςνθήκερ επγαζίαρ.
 Ππλάδειθνο ίζνπ επηπέδνπ
 Ξξντζηάκελνο ηεο ίδηαο
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο ηελ οπγανυηική δομή θαη ηνπο
εηδηθφηεηαο
κανόνερ επγαζίαρ ζην ζπλεξγείν.
 Ξξντζηάκελνο άιιεο εηδηθφηεηαο
ΚΑ3

ΚΑ4
ΚΑ5

ΚΑ6

Λα εξγάδεζαη ζηα φξηα επζχλεο ζνπ θαη λα ΠΔ3 Κανόνερ επγαζίαρ
ρξεζηκνπνηείο ηηο εμνπζίεο ηεο ζέζεο ζνπ γηα ηελ  Ππκθσλεκέλν σξάξην
απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.
 Δθαξκνγή εληνιψλ
 Θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο
Λα ηεξείο ηνπο κανόνερ επγαζίαρ ζην ζπλεξγείν.
ζηελ εξγαζία
 Θαλφλεο εκθάληζεο
Λα αλαγλσξίδεηο ηηο πεξηπηψζεηο αλάγθεο παξνρήο  Θαλφλεο ρξήζεο εμνπιηζκνχ θαη
βνήζεηαο ζε ζπλάδειθν θαη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν
εγθαηαζηάζεσλ
παξνρήο ηεο.
 Θαλφλεο επηθνηλσλίαο
Λα βεβαηψλεζαη φηη γλσξίδεηο θαη απνδέρεζαη ηελ
πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ζνπ, δειαδή ηηο εξγαζίεο,
επζχλεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ζνπ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ :
ΔΟ12.2

Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιψλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη φξνη εξγνδφηεζεο

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζσζηψλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα απαηηνχκελα επίπεδα πνηφηεηαο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αηνκηθήο εκθάληζεο θαη θαζαξηφηεηαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο πνηνο είλαη ν αξκφδηνο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ επηπέδσλ πνηφηεηαο θαη πνηα ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε ηεο πεξηγξαθήο θαζεθφλησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ13

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη εθαξκνγή
ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο. Ρήξεζε ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο
θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ θαη ελέξγεηεο
ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΟ13.1 Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη εθαξκνγή
κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο.
ΔΟ13.2 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη
εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ.
ΔO13.3 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ13

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ13.1

Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη εθαξκνγή
κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Υώπορ επγαζίαρ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Αθάιππηνο ρψξνο ζπλεξγείνπ
 Πηεγαζκέλνο ρψξνο ζπλεξγείνπ
ΚΑ1
Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα αλαθέξεηο ηνπο  Απνζεθεπηηθφο ρψξνο
θηλδχλνπο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηηο εξγαζίεο  Ξάγθνο εξγαζίαο
πνπ εθηειείο θαη ζην σώπο επγαζίαρ ζνπ.
ΠΔ2 Πποζηαηεςηικά μέζα
ΚΑ2
Λα εθηηκάο ηνλ θίλδπλν γηα ηε δηθή ζνπ  Πηνιέο εξγαζίαο
αζθάιεηα, ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαδέιθσλ  Ξαπνχηζηα αζθάιεηαο
ζνπ θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ηξίησλ  Θξάλνο
πξνζψπσλ πνπ κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ  Γπαιηά αζθάιεηαο
ηελ εξγαζία ζνπ.
 Ξξνζηαηεπηηθά αθνήο
 Γάληηα
ΚΑ3
Λα εθαξκφδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα  Κάζθεο
πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο γηα θάζε εξγαζία  Δπηγνλαηίδεο
θαη ζε θάζε ρψξν.
 Ξξνζηαηεπηηθά εξγαιείσλ θαη
κεραλψλ
ΚΑ4
Λα απνκαθξχλεηο ηα άρξεζηα πιηθά απφ ην  Γηαθφπηεο αζθάιεηαο ειεθηξηθνχ
σώπο επγαζίαρ θαη λα ηα ηνπνζεηείο ζηνπο
ξεχκαηνο
πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο.
 Εψλεο/ζρνηληά αζθάιεηαο
ΚΑ5

Λα αλπςψλεηο θαη λα κεηαθηλείο κε αζθάιεηα
ειαθξηά θνξηία κε ην ρέξη.

ΚΑ6

Λα αλπςψλεηο κε αζθάιεηα θνξηία κε κηθξά
κεραληθά κέζα.

ΚΑ7

Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηα θαηάιιειν
πποζηαηεςηικά μέζα αλάινγα κε ηελ θάζε
εξγαζία.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ13.1

Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη εθαξκνγή
κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ηεο πξφιεςεο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγεία νρεκάησλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο πψο λα εθηηκάο ηνπο θηλδχλνπο ζηελ εξγαζία κε απιά βήκαηα.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε ζπλεξγεία
νρεκάησλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ13

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ13.2 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθψλ
θαλνληζκψλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Υώπορ επγαζίαρ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Αθάιππηνο ρψξνο ζπλεξγείνπ
 Πηεγαζκέλνο ρψξνο ζπλεξγείνπ
ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο ζπζηεκαηηθά ηνπο εζσηεξηθνχο  Απνζεθεπηηθφο ρψξνο
θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ηζρχνπλ γηα  Ξάγθνο εξγαζίαο
θάζε εξγαζία θαη ζε θάζε ρψξν.
ΚΑ2

Λα δηαηεξείο θαζαξφ ην σώπο επγαζίαρ θαη
ειεχζεξν ην ρψξν δηαθίλεζεο.

ΚΑ3

Λα ρξεζηκνπνηείο κε αζθάιεηα εξγαιεία ρεηξφο,
ειεθηξηθά εξγαιεία, κεραλήκαηα θαη άιιν
εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα εγρεηξίδηα κεραλεκάησλ,
εξγαιείσλ
θαη
άιινπ
εμνπιηζκνχ
πνπ
ρξεζηκνπνηείο ζηελ εξγαζία ζνπ.

ΚΑ4

Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ππαθνχο ζηα ζήκαηα
αζθάιεηαο ζην σώπο επγαζίαρ.

ΚΑ5

Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά θαη κε αζθάιεηα ηηο
νπζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζνπ
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηα δειηία δεδνκέλσλ αζθάιεηαο ησλ νπζηψλ
πνπ ρξεζηκνπνηείο ζηελ εξγαζία ζνπ.

ΚΑ6

Λα ζπλεξγάδεζαη ζηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο
γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία θαη λα ζπκκεηέρεηο
ζηε δηαβνχιεπζε.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ13.2 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθψλ
θαλνληζκψλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία δηαηήξεζεο θαη ζπληήξεζεο θαζαξνχ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη
ειεχζεξνπ ηνπ ρψξνπ δηαθίλεζεο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε εξγαζία θαη
ηε ζεκαζία ηήξεζεο ηνπο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηελ νξζή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο γηα θάζε εξγαζία.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα αζθάιεηαο πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα Αζθάιεηα θαη γεία ζηελ
εξγαζία.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο λνκνζεηηθέο πξφλνηεο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη γεία ζηελ εξγαζία.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν θαη ηε ζθνπηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο αζθαιείαο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο πνπ ηζρχνπλ ζην ζπλεξγείν θαη ηε ζεκαζία ηήξεζεο ηνπο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ13

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ13.3

Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Πςποζβεζηικά μέζα
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Ξπξνζβεζηήξεο
 Ξπξνζβεζηηθέο κάληθεο
ΚΑ1 Λα αληηδξάο θαη λα ελεξγείο ζε πεξίπησζε  Ξπξάληνρεο θνπβέξηεο
έκηακηηρ ανάγκηρ.
ΠΔ2 Έκηακηη ανάγκη
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα πςποζβεζηικά μέζα θαη  Φσηηά
ηνλ εμνπιηζκφ πξψησλ βνεζεηψλ ζε έλα ρψξν  Πεηζκφο
εξγαζίαο.
 Ξιεκκχξα
 Γηαξξνή επηθίλδπλεο νπζίαο
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο πςποζβεζηικά μέζα κε ηνλ  Αηχρεκα
νξζφ ηξφπν.
 Δπηθίλδπλν πεξηζηαηηθφ (π.ρ.
θαηάξξεπζε αλπςσηηθνχ, έθξεμε
ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο δηφδνπο δηαθπγήο ζε
δνρείνπ ππφ πίεζε, αζηνρία ή
πεξίπησζε έκηακηηρ ανάγκηρ θαη ην ρψξν
δπζιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θηι)
ζπγθέληξσζεο ζε έλα ρψξν εξγαζίαο.
ΚΑ5

Λα εθαξκφδεηο ην ζρέδην δξάζεο ζε πεξίπησζε
έκηακηηρ ανάγκηρ.

ΚΑ6

Λα αλαγλσξίδεηο πνηα είλαη ηα ππεχζπλα
πξφζσπα γηα ηηο πξψηεο βνήζεηεο θαη νη πξψηνη
βνεζνί ζην ρψξν εξγαζίαο.

ΚΑ7

Λα ελεκεξψλεηο ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή
πξψησλ βνεζεηψλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο,

ΚΑ8

Λα εληνπίδεηο ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο
πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο.

ΚΑ9

Λα εληνπίδεηο πνπ βξίζθνληαη ηα θνπηηά πξψησλ
βνεζεηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ13.3

Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα ππξνζβεζηηθνχ πιηθνχ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα δηάζσζεο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα είδε ππξνζβεζηήξσλ θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ρξήζεο ηνπο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηχπνπο ζρεδίσλ δξάζεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηη πεξηέρεη έλα θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ14

ΙΙ.

Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νη δεμηφηεηεο εξγαζίαο κε ηξφπν πνπ λα πξνζηαηεχεηαη ην πεξηβάιινλ θαη λα γίλεηαη νξζή
πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξγαζία.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΔΟ14.1 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ.
ΔΟ14.2 Ξεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθψλ/πξντφλησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ14

ΙΙ.

Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ14.1

Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Δπγαζία
ζα πξέπεη:
 Γηάγλσζε/έιεγρνο
 Ππληήξεζε
ΚΑ1 Λα νδεγείο θαη λα εθηειείο κία επγαζία ζε έλα  Δπηζθεπή
φρεκα κε ηξφπν πνπ λα επηβαξχλεηαη ην πεξηβάιινλ
φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν.
ΠΔ2 Δναλλακηικά καύζιμα
 Βηνληήδει
ΚΑ2 Λα εηζεγείζαη ζηνλ ηδηνθηήηε ελφο νρήκαηνο ηξφπνπο  γξαέξην
νδήγεζεο θαη ρξήζεο ηνπ νρήκαηνο κε γλψκνλα ηε
κείσζε επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ΚΑ3

Λα επεμεγείο ζηνλ ηδηνθηήηε ελφο νρήκαηνο ηα
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ρξήζεο πβξηδηθψλ
νρεκάησλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο.

ΚΑ4

Λα επεμεγείο ζηνλ ηδηνθηήηε ελφο νρήκαηνο ηα
πιενλεθηήκαηα
θαη
κεηνλεθηήκαηα
ρξήζεο
εναλλακηικών καςζίμυν θαη λα αλαγλσξίδεηο θαηά
πφζν απηά ζπληζηνχλ επηινγή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
φρεκα θαη ηη ηξνπνπνηήζεηο απαηηνχληαη.

ΚΑ5

Λα εθηειείο ηελ θάζε επγαζία ζε φρεκα κε ηξφπν
πνπ λα επηηπγράλεηαη πεξηνξηζκφο ρξήζεο θαπζίκσλ
θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ14.1

Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλέπεηεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ ππέξκεηξε ρξήζε
κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ησλ πβξηδηθψλ νρεκάησλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ελαιιαθηηθά θαχζηκα.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ14

ΙΙ.

Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΔΟ14.2

Ξεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθψλ/πξντφλησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Τλικά/πποφόνηα
πξέπεη:
 Αληαιιαθηηθά
 Αλαιψζηκα
ΚΑ1 Λα απνζεθεχεηο, λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα απνξξίπηεηο  Ππζθεπαζίεο
θάζε ςλικό και πποφόν ζην ζπλεξγείν κε ηξφπν πνπ  Απφβιεηα
λα κελ επεξεάδεηαη ην πεξηβάιινλ.
 Δξγαιεία
ΚΑ2

ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

Λα εθηειείο ηελ εξγαζία ζνπ κε ηξφπν πνπ ηπρφλ ΠΔ2 Απόβληηα
απόβληηα λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνξξίπηνληαη  Θαχζηκα
θαηάιιειν θαη λα κελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ.
 Κεραλέιαηα
 Αληαιιαθηηθά
Λα εθαξκφδεηο ηνπο κανόνερ ανακύκλυζηρ γηα ηα  Δμαξηήκαηα
πιηθά/πξντφληα πνπ εθαξκφδνληαη.
 Διαζηηθά
 Κπαηαξίεο
Λα δηαρσξίδεηο θαη λα ηνπνζεηείο ζηνπο θαηάιιεινπο  Ιακπηήξεο
ρψξνπο απφξξηςεο ηα ανακςκλώζιμα ςλικά.
 Τπθηηθφ πγξφ
 Τπθηηθφ αέξην
Λα εθαξκφδεηο ηνλ νξζφ ηξφπν απφξξηςεο γηα ηα  Ππζθεπαζίεο
άρξεζηα πιηθά/πξντφληα πνπ δελ αλαθπθιψλνληαη.
ΠΔ3 Κανόνερ ανακύκλυζηρ
Λα κε ιεξψλεηο ην πεξηβάιινλ κε άρξεζηα πιηθά θαηά  ιηθά πνπ αλαθπθιψλνληαη
ηε δηεθπεξαίσζε κίαο εξγαζίαο.
 Ππιινγή
 Γηάζεζε
ΠΔ4 Ανακςκλώζιμα ςλικά
 Κέηαιιν
 Ξιαζηηθφ
 Γπαιί
 Σαξηί
 Κεραλέιαηα
 Διαζηηθά
 Κπαηαξίεο
 Ιακπηήξεο
 Τπθηηθφ πγξφ
 Τπθηηθφ αέξην
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ΔΡΓΑΙΑ
ΔΟ14.2

Ξεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθψλ/πξντφλησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο πνηα πιηθά είλαη θηιηθά ζην πεξηβάιινλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο πνηα πιηθά θαη πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζπλεξγείν είλαη
αλαθπθιψζηκα.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξζνχο ηξφπνπο απφξξηςεο απνβιήησλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ θαη
πξντφλησλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο πξφλνηεο ηνπ λφκνπ Λ. 157(Η)/2003, ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ
θαη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη δηαηαγκάησλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία απφξξηςεο πιηθψλ, εξγαιείσλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ
γηα αλαθχθισζε.
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ΓΛΧΑΡΙΟ
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ΓΛΧΑΡΙΟ
Νη αθφινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
πξφηππν:
Ανακςκλώζιμα ςλικά

ιηθά ηα νπνία ππάξρεη ηξφπνο αλαθχθισζεο ηνπο.

Ανςτυηικό μησάνημα

Κεράλεκα γηα αλχςσζε νρήκαηνο (θξίθνο).

Απμόδιο άηομο για
ππώηερ βοήθειερ

πεχζπλν άηνκν ζην ζπλεξγείν, αλ ππάξρεη, θαη άηνκα
απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο, φπσο Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία,
Λνζνθνκεία/θιηληθέο.

Βύζμαηα

Δηδηθά θαιψδηα.

Γιαγνυζηικό μησάνημα

Δηδηθφ κεράλεκα-εξγαιείν αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή
γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ζεηξάο εξγαζηψλ πάλσ ζε
ειεθηξνληθέο κνλάδεο.

Γιαγνυζηική κεθαλή

Ζιεθηξνληθφ κεράλεκα απνθσδηθνπνίεζεο ζήκαηνο
ειεθηξνληθψλ κνλάδσλ ζην δηαγλσζηηθφ.

Δνδεικηικέρ Λςσνίερ

Ιακπηήξεο ζήκαλζεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.

Ηλεκηπονική μονάδα

Ζιεθηξνληθφο εγθέθαινο δηεθπεξαίσζεο αιπζίδαο εληνιψλ
(ECU electronic control unit).

Κιβώηιο ηασςηήηυν

Θηβψηην αιιαγήο ζρέζεσλ αλαινγίαο ζηξνθψλ θηλεηήξα
θαη κεηαδφηε θίλεζεο.

Κινηηήπαρ

Κεραλή ηνπ νρήκαηνο (πεηξειαηνθίλεηε ή βελδηλνθίλεηε).

Κυδικοί ζθάλμαηορ

Ππγθεθξηκέλνη θσδηθνί πνπ ελλννχλ ζπγθεθξηκέλα
ζθάικαηα.

Πίνακαρ οπγάνυν

Ρακπιφ νρήκαηνο.

Πολύμεηπο

Ππζθεπή κέηξεζεο ειεθηξηθήο ηάζεο, έληαζεο θαη
αληίζηαζεο.

ηαθεποποιηηήρ πεύμαηορ

Ππζθεπή ζηαζεξνπνίεζεο ηάζεο.

ύζηημα διεύθςνζηρ

Ρν ζχζηεκα πνπ θαζνδεγεί ην φρεκα.

Υειπόθπενο

Πχζηεκα αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο.

Φςκηικό ςγπό

Δηδηθφ πγξφ πνπ κπαίλεη ζην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ.

Ακπυνύμια
ΠΔΠ

Ξξφηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα

ΔΟ

Ππζηήκαηα Διέγρνπ Απηφκαησλ Ιεηηνπξγηψλ Νρεκάησλ

ΚΑ

Θξηηήξην Απφδνζεο

ΠΔ

Ξεδίν Δθαξκνγήο

ΑΓ

Απαξαίηεηεο Γλψζεηο
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΧΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠΙΠΔΓΧΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ

ΠΡΟΟΝΣΧΝ

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

Δπίπεδο 1

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

Δπίπεδο 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.

Δπίπεδο 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.

Δπίπεδο 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.

Δπίπεδο 5

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