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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
 

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



iv



v

 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 
 
ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
 
1. ΔΙΑΓΩΓΗ          1 
 
 
2. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ      3 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 
 
 
3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ      5 
 
3.1. Δγθαηάζηαζε θαη πληήξεζε Αλειθπζηήξσλ - Δπίπεδν 2   5 
 

3.1.1. Ξεξηγξαθή Ξξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξξνζόληνο 

3.1.2. Ρνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 

3.1.3. Κέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 
 
 
4. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ            11 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ                 253 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΓΛΩΑΡΙΟ               255 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ           261 
   ΠΡΟΟΝΣΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
 

Ζ Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία, κέζα από ηελ πξνζθνξά ηεο ηόζν ζηελ νηθνλνκία όζν θαη ζηελ 
θνηλσλία, έρεη θαζηεξσζεί, σο έλαο από ηνπο πιένλ ζεκαληηθνύο θιάδνπο ηεο Θππξηαθήο 
νηθνλνκίαο. Ζ έληαμε ηεο Θύπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη επηβάιεη έλα λέν πεξηβάιινλ 
ζηνλ Θαηαζθεπαζηηθό Ρνκέα κε κεγαιύηεξεο απαηηήζεηο, αληαγσληζηηθέο, νξγαλσηηθέο, αιιά 
θαη θαζαξά εξγαζηαθέο. Ζ πνηόηεηα ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο ζπλερώο βειηηώλεηαη εμαηηίαο ησλ 
απαηηήζεσλ ησλ αγνξαζηώλ γηα θαηαιιειόηεξε θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Ρνκέα 
αιιά θαη ιόγσ ηεο απζηεξόηεξεο λνκνζεζίαο.  
 
Ζ ΑλΑΓ, κε ηελ  Δγθαζίδξπζε θαη Ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ 
Πξνζόλησλ, ζα βνεζήζεη ζηε αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ  θαη ζπλεπώο ζηελ 
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο Νηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο. 
 
Πηελ έθδνζε απηή αλαπηύζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Πεδίν πνπ αθνξά ηελ 
«Δγθαηάζηαζε θαη πληήξεζε Αλειθπζηήξσλ» (επίπεδν 2).  
 
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθόο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ 
«Δγθαηάζηαζε θαη Ππληήξεζε Αλειθπζηήξσλ» (επίπεδν 2) θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε 
Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ, δειαδή ε πεξηγξαθή ηνπ Ξξόηππνπ, νη Ρνκείο Δξγαζίαο, 
νη επηκέξνπο Δξγαζίεο θαζώο θαη νη Κέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο.  Αθνινύζσο, γίλεηαη 
αλάιπζε ηνπ θάζε Tνκέα Eξγαζίαο όπνπ πεξηγξάθνληαη ηα Θξηηήξηα Απόδνζεο, ηα Ξεδία 
Δθαξκνγήο θαη νη Απαξαίηεηεο Γλώζεηο.  Πην ηέινο ηεο έθδνζεο, ελζσκαηώλνληαη σο 
Ξαξαξηήκαηα ην γισζζάξην γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηώλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ  
θαη  ε πεξηγξαθή ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ. 
 
Ν Νξηζκόο  ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ «Δγθαηάζηαζε θαη Ππληήξεζε Αλειθπζηήξσλ» 
(επίπεδν 2)  έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ Αλαδόρνπ θαη Ππγγξαθέα, ηελ εκπινθή 
ησλ Δξγνδνηηθώλ θαη Ππλδηθαιηζηηθώλ Νξγαλώζεσλ, ηε ζπκκεηνρή αξκνδίσλ πνπξγείσλ, 
Νξγαληζκώλ, Δπαγγεικαηηθώλ Ππλδέζκσλ θαη άιισλ εκπεηξνγλσκόλσλ, ζην πιαίζην 
εξγαζηώλ ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο 
νξίδνληαη, γηα ην ζθνπό απηό, από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο ΑλΑΓ.  
 
Ρα Ξξόηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζόληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνύληαη, αλ θαη όηαλ θξηζεί 
ζθόπηκν, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηεο αξκόδηαο ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο. 
 
Ζ ηειηθή έγθξηζε ησλ Ξξόηππσλ Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ γίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό 
Ππκβνύιην ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκόδηα Αξρή.  
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ΔΠΑ16 Έιεγρνο θαη επηβεβαίσζε ηεο θαζεηόηεηαο ηνπ θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ 
νξγάλσλ 141 

ΔΠΑ17 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα 147 
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Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΛ. 

ΔΠΑ18 Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ 159 

ΔΠΑ19 Νινθιήξσζε ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο 
αζθάιεηαο ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνύ 177 

ΔΠΑ20 Ππκπιήξσζε εληύπσλ εξγαζίαο θαη εληύπσλ δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο γηα 
θύιαμε ζην αξρείν ηνπ αλειθπζηήξα 187 

ΔΠΑ21 Αληηθαηάζηαζε ή επηδηόξζσζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ 191 

ΔΠΑ22 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο ηνπ θξεαηίνπ  201 

ΔΠΑ23 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ 209 

ΔΠΑ24 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληθώλ ζπζηεκάησλ καληάισζεο ησλ ζπξώλ 
ζαιάκνπ θαη ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ αζθάιεηαο. 219 

ΔΠΑ25 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ πδξαπιηθώλ ειαηεξίσλ πξόζθξνπζεο ζηνλ 
ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ 229 

ΔΠΑ26 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ θηλεηώλ κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα 233 

ΔΠΑ27 Ππκπιήξσζε ησλ εληύπσλ δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο γηα θύιαμε ζην αξρείν 
ηνπ αλειθπζηήξα 249 
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 3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

3.1. Δγθαηάζηαζε θαη πληήξεζε Αλειθπζηήξσλ - Δπίπεδν 2 

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο 
 

Ζ Δγθαηάζηαζε θαη Ππληήξεζε Αλειθπζηήξσλ δηαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο, 
ζπληήξεζεο θαη επηδηόξζσζεο ησλ ειεθηξηθώλ πηλάθσλ ρεηξηζκνύ, ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ 
ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ηνπ θξεαηίνπ, ηνπ θηλεηήξηνπ κεραληζκνύ θαη 
ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ θξεαηίνπ ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 
 
Κνηλνί Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο 
 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΔΠΑ1 

Αλαγλώξηζε θαη 
θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ 
πίλαθα ειέγρνπ ηνπ 
αλειθπζηήξα από 
απηόλνκνπο δηαθόπηεο, 
ειεθηξνλόκνπο, 
κεηαζρεκαηηζηέο 

ΔΠΑ1.1 

Αλαγλώξηζε απηόλνκσλ 
δηαθνπηώλ, ειεθηξνλόκσλ, 
κεηαζρεκαηηζηώλ, αλνξζσηώλ θαη 
ειεθηξηθώλ αζθαιεηώλ 

14 

ΔΠΑ2 

Αλαγλώξηζε ησλ 
ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ 
ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζην 
κεραλνζηάζην, ησλ 
θπθισκάησλ αζθαιείαο 
θαη ζήκαλζεο ζην θξεάηην 
θαη ζην ζάιακν αηόκσλ 

ΔΠΑ2.1 

Αλαγλώξηζε ησλ ειεθηξηθώλ 
θπθισκάησλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ 
ζην κεραλνζηάζην, ησλ 
θπθισκάησλ αζθαιείαο θαη ηεο 
ζήκαλζεο ζην θξεάηην θαη ζην 
ζάιακν αηόκσλ 

18 

ΔΠΑ3 

Αλαγλώξηζε θαη 
θαηαλόεζε βαζηθώλ 
θπθισκάησλ 
ηξνθνδόηεζεο 

ΔΠΑ3.1 

Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηνπ 
θπθιώκαηνο ζύλδεζεο ηεο 
ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ πίλαθα 
ειέγρνπ 

22 

ΔΠΑ4 

Ξαξαιαβή θαη έιεγρνο ηεο 
θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ 
πιηθώλ γηα ηπρόλ θζνξέο ή 
δεκηέο 

ΔΠΑ4.1 
Ξαξαιαβή θαη έιεγρνο ηεο 
θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πιηθώλ 
γηα ηπρόλ θζνξέο ή δεκηέο 

26 

ΔΠΑ5 

Έιεγρνο ησλ βαζηθώλ 
ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ 
ηξνθνδόηεζεο γηα ηπρόλ 
βξαρπθπθιώκαηα θαη 
δηαξξνή ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο 

ΔΠΑ5.1 

Έιεγρνο ησλ βαζηθώλ ειεθηξηθώλ 
θπθισκάησλ ηξνθνδόηεζεο γηα 
ηπρόλ βξαρπθπθιώκαηα θαη 
δηαξξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

30 

ΔΠΑ6 

Γηαδηθαζίεο ζύλδεζεο ηεο 
ειεθηξηθήο παξνρήο θαη 
κηθξνξπζκίζεηο γηα νκαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ 
αλειθπζηήξα 

ΔΠΑ6.1 Πύλδεζε θαη έιεγρνο ηεο 
ειεθηξηθήο παξνρήο 34 

ΔΠΑ6.2 Έιεγρνο ξύζκηζεο θξέλνπ 
κεραλήο 37 

ΔΠΑ6.3 
Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 
κηθξήο θαη κεγάιεο ηαρύηεηαο 
αλειθπζηήξα 

39 

ΔΠΑ6.4 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 
θπθιώκαηνο ζπξώλ 41 

ΔΠΑ6.5 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε 
ηζνζηάζκηζεο αλειθπζηήξα 44 
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KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΔΠΑ7 

Οπζκίζεηο θαη 
πξνγξακκαηηζκόο ηνπ 
ειεθηξνληθνύ πίλαθα 
ειέγρνπ 

ΔΠΑ7.1 Έιεγρνο παξακέηξσλ 
αλειθπζηήξα 48 

ΔΠΑ7.2 
Οπζκίζεηο θαη πξνγξακκαηηζκόο 
ειεθηξνληθνύ πίλαθα ειέγρνπ 
αλειθπζηήξα 

50 

ΔΠΑ8 

Έιεγρνο ησλ κεραληθώλ 
θαη ειεθηξηθώλ 
ζπζηεκάησλ αζθαιείαο 
θαη ζπκπιήξσζε ησλ 
απαξαίηεησλ δειηίσλ 

ΔΠΑ8.1 
Έιεγρνο ησλ κεραληθώλ 
ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ 
αλειθπζηήξα 

54 

ΔΠΑ8.2 
Έιεγρνο ησλ ειεθηξηθώλ 
ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ 
αλειθπζηήξα 

56 

ΔΠΑ8.3 Ππκπιήξσζε ησλ εληύπσλ 
αζθάιεηαο 58 

ΔΠΑ9 
Αλίρλεπζε βιαβώλ κε ηε 
ρξήζε ςεθηαθνύ ή 
αλαινγηθνύ πνιπκεηξνπ 

ΔΠΑ9.1 
Αλίρλεπζε βιάβεο ζηνλ πίλαθα 
ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα κε ηε 
ρξήζε πνιύκεηξνπ 

62 

ΔΠΑ9.2 Αλίρλεπζε βιάβεο ζηελ κεραλή 
κε ηελ ρξήζε πνιύκεηξνπ 64 

ΔΠΑ9.3 
Αλίρλεπζε βιάβεο ζηηο πόξηεο 
ζαιάκνπ θαη νξόθσλ κε ηελ 
ρξήζε πνιύκεηξνπ 

66 

ΔΠΑ9.4 
Αλίρλεπζε βιάβεο ζην θύθισκα 
ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ κε ηελ 
ρξήζε πνιύκεηξνπ 

68 

ΔΠΑ10 

Αλαγλώξηζε θαη 
ζπληήξεζε ηνπ κεησηήξα 
ζηξνθώλ, ηνπ 
ειεθηξνθηλεηήξα, ηνπ 
ειεθηξνκαγλεηηθνύ 
θξέλνπ θαη ησλ ηξνραιηώλ 
ηξηβήο θαη παξέθθιηζεο 

ΔΠΑ10.1 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ 
κεησηήξα ζηξνθώλ 72 

ΔΠΑ10.2 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ 
θξέλνπ γηα ζσζηή ιεηηνπξγία 74 

ΔΠΑ10.3 Νπηηθόο έιεγρνο ηξνραιηώλ 76 

ΔΠΑ11 

Αζθάιεηα θαη πγεία ζην 
ρώξν εξγαζίαο θαη 
πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο  

ΔΠΑ11.1 

Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο 
θαη εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ 
εξγνηαμίνπ  

80 

ΔΠΑ11.2 
Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο 
αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ 
θαηαζηάζεσλ 

82 

ΔΠΑ11.3 
Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη 
θηλεηώλ ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ 
εξγαζίαο θαη θνξεηώλ ζθαιώλ 

84 

ΔΠΑ11.4 

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

86 

ΔΠΑ11.5 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 88 
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Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο γηα Δγθαηάζηαζε Αλειθπζηήξσλ 
 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΔΠΑ12 

Θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή 
ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ζην ρώξν 
εγθαηάζηαζεο ηνπ 
αλειθπζηήξα. Αλαγλώξηζε 
ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ 
ηνπ θέξνληα Νξγαληζκνύ 
θαη άιισλ επαίζζεησλ 
ζεκείσλ 

ΔΠΑ12.1 Κειέηε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
αλειθπζηήξα 92 

ΔΠΑ12.2 

Γηαζηαζηνινγηθόο έιεγρνο 
θξεαηίνπ θαη κεραλνζηαζίνπ 
αλειθπζηήξα ζε ζρέζε κε ζρέδην 
εγθαηάζηαζεο 

96 

ΔΠΑ12.3 

Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 
Νξγαληζκνύ θαη άιισλ 
επαίζζεησλ ζεκείσλ 

98 

ΔΠΑ12.4 

Ππκπιήξσζε εληύπνπ αλαθνξάο 
πξνβιήκαηνο ρώξνπ 
εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα (αλ 
ρξεηάδεηαη) 

101 

ΔΠΑ13 

Δπζύγξακκε εγθαηάζηαζε 
ησλ νδεγώλ νιίζζεζεο 
ηνπ ζαιάκνπ θαη 
αληίβαξνπ 

ΔΠΑ13.1 
Κέηξεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ 
απνζηάζεσλ γηα έιεγρν ηεο 
θαζεηόηεηαο θξεαηίνπ 

104 

ΔΠΑ13.2 Δγθαηάζηαζε ζηεξηγκάησλ 
νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 106 

ΔΠΑ13.3 Δγθαηάζηαζε νδεγώλ ζαιάκνπ 
θαη αληίβαξνπ 109 

ΔΠΑ14 

Ππλαξκνιόγεζε ηνπ 
κεηαιιηθνύ πιαηζίνπ ηνπ 
ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 
(όπνπ ππάξρεη) 

ΔΠΑ14.1 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ πιαηζίνπ 
ζαιάκνπ 114 

ΔΠΑ14.2 
Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ζην 
πιαίζην ηνπ ζαιάκνπ 

117 

ΔΠΑ14.3 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ πιαηζίνπ 
αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 120 

ΔΠΑ14.4 Πύλδεζε ζπξκαηόζρνηλσλ (όπνπ 
ππάξρνπλ) 123 

ΔΠΑ14.5 Δηζαγσγή βαξώλ ζην πιαίζην 
αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρνπλ) 126 

ΔΠΑ15 

Δγθαηάζηαζε θαη 
ζπλαξκνιόγεζε ηνπ 
ζαιάκνπ, κεραληζκώλ θαη 
ζπξώλ θαη εγθαηάζηαζε 
κεραληζκώλ θαη 
ζπξώλ νξόθσλ 

ΔΠΑ15.1 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ ζην 
πιαίζην 130 

ΔΠΑ15.2 
Δγθαηάζηαζε, ξύζκηζε θαη 
έιεγρνο κεραληζκνύ ζπξώλ 
ζαιάκνπ 

133 

ΔΠΑ15.3 
Δγθαηάζηαζε, ξύζκηζε θαη 
έιεγρνο κεραληζκνύ ζπξώλ 
νξόθσλ 

137 

ΔΠΑ17 
Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ 
αξρώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
αλειθπζηήξα 

ΔΠΑ17.1 
Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ 
ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθνύ 
αλειθπζηήξα 

148 

ΔΠΑ17.2 
Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ 
ιεηηνπξγίαο πδξαπιηθνύ 
αλειθπζηήξα 

151 

ΔΠΑ17.3 
Θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκάησλ 
αζθάιεηαο αλειθπζηήξσλ θαη ηνπ 
ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο 

154 
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KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΔΠΑ18 

Δγθαηάζηαζε ηνπ 
θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα 
ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ 
εμνπιηζκνύ 

ΔΠΑ18.1 Δγθαηάζηαζε θηλεηήξα 
ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 160 

ΔΠΑ18.2 Δγθαηάζηαζε αληιίαο πδξαπιηθνύ 
αλειθπζηήξα 164 

ΔΠΑ18.3 Δγθαηάζηαζε πίλαθα ειέγρνπ 
αλειθπζηήξα 168 

ΔΠΑ18.4 
Δγθαηάζηαζε ηνπ ππόινηπνπ 
εμνπιηζκνύ ζην κεραλνζηάζην 
αλειθπζηήξα 

172 

ΔΠΑ19 

Νινθιήξσζε ειεθηξηθήο 
εγθαηάζηαζεο ζύκθσλα 
κε ηνπο θαλνληζκνύο 
αζθάιεηαο ηεο Αξρήο 
Ζιεθηξηζκνύ 

ΔΠΑ19.1 Πύλδεζε ειεθηξηθήο παξνρήο 
ζηνλ πίλαθα 178 

ΔΠΑ19.2 Πύλδεζε θπθιώκαηνο 240V ζην 
ζάιακν θαη ζην θξεάηην 180 

ΔΠΑ19.3 
Έιεγρνο ζσζηήο γείσζεο όισλ 
ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ηνπ 
αλειθπζηήξα 

182 

ΔΠΑ19.4 
Πύλδεζε θπθισκάησλ ρακειήο 
ηάζεο ζην ζάιακν θαη ζην 
θξεάηην 

184 

ΔΠΑ20 

Ππκπιήξσζε εληύπσλ 
εξγαζίαο θαη εληύπσλ 
δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο 
γηα θύιαμε ζην αξρείν ηνπ 
αλειθπζηήξα 

ΔΠΑ20.1 
Ππκπιήξσζε θαη θύιαμε εληύπσλ 
εξγαζίαο θαη εγθαηάζηαζεο 
αλειθπζηήξα 

188 

 
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο γηα πληήξεζε Αλειθπζηήξσλ 
 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΔΠΑ21 
Αληηθαηάζηαζε ή 
επηδηόξζσζε θζαξκέλσλ 
εμαξηεκάησλ 

ΔΠΑ21.1 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ 
ειεθηξηθνύ εμαξηήκαηνο 192 

ΔΠΑ21.2 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ 
κεραληθνύ εμαξηήκαηνο 195 

ΔΠΑ21.3 Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθήο 
πιαθέηαο 198 

ΔΠΑ22 
Ππληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ζπζηεκάησλ 
ζήκαλζεο ηνπ θξεαηίνπ 

ΔΠΑ22.1 
Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο 
καγλεηηθώλ δηαθνπηώλ ζην 
θξεάηην 

202 

ΔΠΑ22.2 
Αληηθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε 
καγλεηηθώλ δηαθνπηώλ ζην 
θξεάηην 

205 

ΔΠΑ23 

Ππληήξεζε θαη 
επηδηόξζσζε ησλ 
θνκβηνδόρσλ θαη 
ελδεηθηηθώλ νξόθσλ 

ΔΠΑ23.1 
Έιεγρνο θνκβηνδόρσλ θαη 
ελδεηθηηθώλ νξόθσλ γηα ζσζηή 
ιεηηνπξγία 

210 

ΔΠΑ23.2 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ 
θνκβίνπ 213 

ΔΠΑ23.3 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ 
ελδεηθηηθνύ νξόθσλ 216 
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KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΔΠΑ24 

Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε 
κεραληθώλ ζπζηεκάησλ 
καληάισζεο ησλ ζπξώλ 
ζαιάκνπ θαη ειεθηξηθώλ 
θπθισκάησλ αζθάιεηαο 

ΔΠΑ24.1 
Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε 
κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ γηα 
ζσζηή κεραληθή ιεηηνπξγία 

220 

ΔΠΑ24.2 
Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε 
κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ γηα 
ζσζηή ειεθηξηθή ιεηηνπξγία 

224 

ΔΠΑ25 

Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε 
ησλ πδξαπιηθώλ 
ειαηεξίσλ πξόζθξνπζεο 
ζηνλ ππζκέλα ηνπ 
θξεαηίνπ 

ΔΠΑ25.1 
Κεραληθόο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε 
ησλ πδξαπιηθώλ 
πξνζθξνπζηήξσλ ζην θξεάηην 

230 

ΔΠΑ26 
Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε 
ησλ θηλεηώλ κεξώλ ηνπ 
αλειθπζηήξα 

ΔΠΑ26.1 
Έιεγρνο ζηάζκεο ιηπαληηθνύ ζηα 
δνρεία ιίπαλζεο νδεγώλ ζαιάκνπ 
θαη αληίβαξνπ 

234 

ΔΠΑ26.2 Έιεγρνο ζηάζκεο ιηπαληηθνύ ζηελ 
κεραλή ηνπ αλειθπζηήξα 237 

ΔΠΑ26.3 
Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ 
κεραληζκώλ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη 
νξόθσλ 

240 

ΔΠΑ26.4 Θαζαξηζκόο, ιίπαλζε θαη 
ζπληήξεζε ζπξκαηόζρνηλσλ 244 

ΔΠΑ27 

Ππκπιήξσζε ησλ εληύπσλ 
δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο 
γηα θύιαμε ζην αξρείν ηνπ 
αλειθπζηήξα 

ΔΠΑ27.1 Ππκπιήξσζε ησλ εληύπσλ 
ζπληήξεζεο αλειθπζηήξα 250 

 
Πξόζζεηνη Σνκείο Δξγαζίαο  
 

KΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΔΠΑ16 

Έιεγρνο θαη επηβεβαίσζε 
ηεο θαζεηόηεηαο ηνπ 
θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε 
εηδηθώλ νξγάλσλ 

ΔΠΑ16.1 
Έιεγρνο ηεο θαζεηόηεηαο 
θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε αθηίλαο 
ιέηδεξ 

142 

ΔΠΑ16.2 
Έιεγρνο ηεο θαζεηόηεηαο 
θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ 
ειεθηξηθώλ νξγάλσλ 

144 

 
3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 

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

 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

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

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

 Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηό/ιάζνο. 
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3. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ ΔΡΓΑΙΩΝ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ1 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ 

αλειθπζηήξα από απηόλνκνπο δηαθόπηεο, ειεθηξνλόκνπο, κεηαζρεκαηηζηέο  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ 
αλειθπζηήξα από απηόλνκνπο δηαθόπηεο, ειεθηξνλόκνπο, κεηαζρεκαηηζηέο, αλνξζσηέο θαη 
ειεθηξηθέο αζθάιεηεο. 
 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ1.1 Αλαγλώξηζε απηόλνκσλ δηαθνπηώλ, ειεθηξνλόκσλ, κεηαζρεκαηηζηώλ, αλνξζσηώλ 

θαη ειεθηξηθώλ αζθαιεηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ1 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ 

αλειθπζηήξα από απηόλνκνπο δηαθόπηεο, ειεθηξνλόκνπο, κεηαζρεκαηηζηέο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ1.1 Αλαγλώξηζε απηόλνκσλ δηαθνπηώλ, ειεθηξνλόκσλ, κεηαζρεκαηηζηώλ, αλνξζσηώλ θαη 

ειεθηξηθώλ αζθαιεηώλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο απηόλνκνπο δηαθόπηεο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηελ ρξήζε απηόλνκσλ δηαθνπηώλ. 
 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ειεθηξνλόκνπο. 
 
ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 

ρξήζε ειεθηξνλόκσλ. 
 
ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο κεηαζρεκαηηζηέο. 
 
ΚΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηε ρξήζε κεηαζρεκαηηζηώλ. 
 
ΚΑ7 Λα αλαγλσξίδεηο αλνξζσηέο. 
 
ΚΑ8 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηελ ρξήζε αλνξζσηώλ. 
 
ΚΑ9 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο ειεθηξηθέο αζθάιεηεο. 
 
ΚΑ10 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ρξήζε 

ειεθηξηθώλ αζθαιεηώλ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απηόλνκνη δηαθόπηεο 

Θιεηζηνύ ηύπνπ (MCB) 
Κε αζθάιεηα 

 
ΠΔ2  Ηιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Κέγηζηε έληαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 
Κέγηζηε ηάζε ξεύκαηνο 
Κέγηζηε ηζρύο ειεθηξηθνύ θνξηίνπ 
Ρύπνο ειεθηξηθνύ θνξηίνπ 
Σξόλνο ππέξβαζεο κέγηζηνπ θνξηίνπ 
πξηλ από ηε ιεηηνπξγία 

 
ΠΔ3  Ηιεθηξνλόκνο 

Κεγάιεο ηζρύνο 
Σακειήο ηζρύνο 

 
ΠΔ4  Υαξαθηεξηζηηθά 
ειεθηξνλόκσλ 

Κέγηζηε έληαζε ξεύκαηνο 
Κέγηζηε ηάζε 
Κέγηζηε ηζρύο θνξηίνπ 
Ρύπνο θνξηίνπ 
Σαξαθηεξηζηηθά πελίνπ ειέγρνπ 
Αξηζκόο επαθώλ 
Ρύπνο επαθώλ 

 
ΠΔ5  Μεηαζρεκαηηζηήο 

Γπλάκεσο 
Απηόκαηνο 
Ράζεσο 
Έληαζεο ξεύκαηνο 
Κεηξήζεσο 
Πηδεξνύ ππξήλνο 
Αλνηθηνύ ππξήλνο 
Δμόδνπ 

 
ΠΔ6  Ηιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 
κεηαζρεκαηηζηώλ 

Αξηζκόο θάζεσλ 
Ράζεο εηζόδνπ 
Ηζρύνο εηζόδνπ 
Ράζεο εμόδνπ 
Ηζρύνο εμόδνπ 
Αξηζκόο εμόδσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ1 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ 

αλειθπζηήξα από απηόλνκνπο δηαθόπηεο, ειεθηξνλόκνπο, κεηαζρεκαηηζηέο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ1.1 Αλαγλώξηζε απηόλνκσλ δηαθνπηώλ, ειεθηξνλόκσλ, κεηαζρεκαηηζηώλ, αλνξζσηώλ θαη 

ειεθηξηθώλ αζθαιεηώλ 
  

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Αλνξζσηήο 

Ζιεθηξνληθόο 
Πειήληνπ 
Κεηαιιηθόο 
Ζκηθύκαηνο 
Ηζρύνο 

 
ΠΔ8  Ηιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 
αλνξζσηή 

Κέγηζηε ηάζε εηζόδνπ 
Κέγηζηε έληαζε εμόδνπ 

 
ΠΔ9  Ηιεθηξηθέο αζθάιεηεο 

Κίαο ρξήζεο 
Ξνιιαπιήο ρξήζεο 
Γξήγνξεο ιεηηνπξγίαο 
Αξγήο ιεηηνπξγίαο 

 
ΠΔ10  Υαξαθηεξηζηηθά αζθαιεηώλ 

Κέγηζηε έληαζε ξεύκαηνο 
Ράζε ιεηηνπξγίαο 
Σξόλνο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο από 
ππεξθόξησζε 
Γηαζηάζεηο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ1.1 Αλαγλώξηζε απηόλνκσλ δηαθνπηώλ, ειεθηξνλόκσλ, κεηαζρεκαηηζηώλ, αλνξζσηώλ θαη 

ειεθηξηθώλ αζθαιεηώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηόλνκσλ δηαθνπηώλ; 

ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ησλ απηόλνκσλ δηαθνπηώλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ; 

ΑΓ3 Κε πνηα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη θαηάιιεινη απηόλνκνη δηαθόπηεο; 

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνλόκσλ; 

ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ειεθηξνλόκσλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ; 

ΑΓ6 Κε πνηα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη θαηάιιεινη ειεθηξνλόκνη; 

ΑΓ7 Ξνηα είλαη ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ; 

ΑΓ8 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ; 

ΑΓ9 Κε πνηα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη θαηάιιεινη κεηαζρεκαηηζηέο; 

ΑΓ10 Ξνηα είλαη ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλνξζσηώλ; 

ΑΓ11 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ησλ αλνξζσηώλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ; 

ΑΓ12 Κε πνηα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη θαηάιιεινη αλνξζσηέο; 

ΑΓ13 Ξνηα είλαη ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξηθώλ αζθαιεηώλ; 

ΑΓ14 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ειεθηξηθώλ αζθαιεηώλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ; 

ΑΓ15 Κε πνηα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη ειεθηξηθέο αζθάιεηεο; 

ΑΓ16 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ2 Αλαγλώξηζε ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζην κεραλνζηάζην, ησλ 

θπθισκάησλ αζθάιεηαο θαη ζήκαλζεο ζην θξεάηην θαη ζην ζάιακν αηόκσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Αλαγλώξηζε ησλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ πνπ ρξεηάδεζαη γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη 
θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζην κεραλνζηάζην, 
ησλ θπθισκάησλ αζθάιεηαο θαη ηεο ζήκαλζεο ζην θξεάηην θαη ζην ζάιακν αηόκσλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ2.1 Αλαγλώξηζε ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζην κεραλνζηάζην, 

ησλ θπθισκάησλ αζθάιεηαο θαη ηεο ζήκαλζεο ζην θξεάηην θαη ζην ζάιακν αηόκσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ2 Αλαγλώξηζε ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζην κεραλνζηάζην, ησλ 

θπθισκάησλ αζθάιεηαο θαη ζήκαλζεο ζην θξεάηην θαη ζην ζάιακν αηόκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ2.1 Αλαγλώξηζε ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζην κεραλνζηάζην, ησλ 

θπθισκάησλ αζθαιείαο θαη ηεο ζήκαλζεο ζην θξεάηην θαη ζην ζάιακν αηόκσλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο 

αζθάιεηαο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζην 
κεραλνζηάζην ηνπ αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

θπθιώκαηνο αζθάιεηαο ζηνλ πίλαθα 
ειέγρνπ θαη ζην κεραλνζηάζην ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο 

αζθάιεηαο ζην θξεάηην ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

θπθιώκαηνο αζθάιεηαο ζην θξεάηην ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο 

αζθάιεηαο ζην ζάιακν αηόκσλ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

θπθιώκαηνο αζθάιεηαο ζην ζάιακν αηόκσλ 
ηνπ αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ7 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο 

ζήκαλζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ8 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

θπθιώκαηνο ζήκαλζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ9 Λα αλαγλσξίδεηο ηα είδε ζήκαλζεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέξε θπθιώκαηνο αζθάιεηαο 
ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζην 
κεραλνζηάζην 

Οπζκηζηήο ηαρύηεηαο 
Φξέλν κεραληθνύ αλειθπζηήξα 
Γηαθόπηεο αζθαιείαο κεραλήο 
Γηαθόπηεο ηεξκαηηθνύ ζπξκαηόζρνηλσλ 
γηα αλάξηεζε 2:1 

 
ΠΔ2  Μέξε θπθιώκαηνο αζθάιεηαο 
ζην θξεάηην 

Βάξνο θαη επαθή ξπζκηζηή ηαρύηεηαο 
Γηαθόπηεο ππζκέλα 
Ξάλσ θαη θάησ δηαθόπηεο ηέξκαηνο 
δηαδξνκήο (αλ δελ είλαη ζην ζάιακν 
αηόκσλ) 
Γηαθόπηεο πδξαπιηθώλ απνθξνπζηήξσλ 
θξνύζεο ζηνλ ππζκέλα 
Δπαθέο αζθαιείαο πνξηώλ θξεαηίνπ  

 
ΠΔ3  Μέξε θπθιώκαηνο αζθάιεηαο 
ζην ζάιακν αηόκσλ 

Δπαθή αξπάγεο ζην ζαζί ζαιάκνπ 
Δπαθή αλάξηεζεο ζπξκαηόζρνηλσλ 
Ξάλσ θαη θάησ δηαθόπηεο ηέξκαηνο 
δηαδξνκήο (αλ δελ είλαη ζην θξεάηην) 
Θνκβηνδόρνο ζπληήξεζεο 
Δπαθέο αζθαιείαο πνξηώλ ζαιάκνπ  

 
ΠΔ4  Μέξε ηνπ θπθιώκαηνο ζήκαλζεο 

Θνκβία θιήζεσλ θακπίλαο θαη νξόθσλ 
Θνκβίν θηλδύλνπ 
Θνπδνύλη θηλδύλνπ 
Δλδεηθηηθό ζέζεο ζην ζάιακν 
Δλδεηθηηθό ππέξβαξνπ ζην ζάιακν 
Δλδεηθηηθό ζέζεο ζηνπο νξόθνπο 
Δλδεηθηηθό θαηεύζπλζεο θίλεζεο 
Πύζηεκα θσλεηηθήο ζήκαλζεο (voice 
synthesizer) 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ2 Αλαγλώξηζε ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζην κεραλνζηάζην, ησλ 

θπθισκάησλ αζθάιεηαο θαη ζήκαλζεο ζην θξεάηην θαη ζην ζάιακν αηόκσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ2.1 Αλαγλώξηζε ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζην κεραλνζηάζην, ησλ 

θπθισκάησλ αζθαιείαο θαη ηεο ζήκαλζεο ζην θξεάηην θαη ζην ζάιακν αηόκσλ 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  ήκαλζε 

Νπηηθή 
Ζρεηηθή 

 
ΠΔ6  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



20

 

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ2.1 Αλαγλώξηζε ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζην κεραλνζηάζην, ησλ 

θπθισκάησλ αζθαιείαο θαη ηεο ζήκαλζεο ζην θξεάηην θαη ζην ζάιακν αηόκσλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο αζθάιεηαο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη ζην κεραλνζηάζην 

ηνπ αλειθπζηήξα; 

ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο  ηνπ θπθιώκαηνο αζθάιεηαο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη 
ζην κεραλνζηάζην; 

ΑΓ3 Ξώο ειέγρεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο αζθαιείαο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη ζην 
κεραλνζηάζην γηα ζσζηή ιεηηνπξγία; 

ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο αζθάιεηαο ζην θξεάηην ηνπ αλειθπζηήξα; 

ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ θπθιώκαηνο αζθάιεηαο ζην θξεάηην ηνπ 
αλειθπζηήξα; 

ΑΓ6 Ξώο ειέγρεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο αζθαιείαο ζην θξεάηην ηνπ αλειθπζηήξα γηα 
ζσζηή ιεηηνπξγία; 

ΑΓ7 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο αζθάιεηαο ζηνλ ζάιακν αηόκσλ ηνπ αλειθπζηήξα; 

ΑΓ8 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο  ηνπ θπθιώκαηνο αζθάιεηαο ζηνλ ζάιακν αηόκσλ ηνπ 
αλειθπζηήξα; 

ΑΓ9 Ξώο ειέγρεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο αζθαιείαο ζηνλ ζάιακν αηόκσλ ηνπ 
αλειθπζηήξα γηα ζσζηή ιεηηνπξγία; 

ΑΓ10 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο ζήκαλζεο ηνπ αλειθπζηήξα; 

ΑΓ11 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο  ηνπ θπθιώκαηνο ζήκαλζεο ηνπ αλειθπζηήξα; 

ΑΓ12 Ξώο ειέγρεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο ζήκαλζεο ηνπ αλειθπζηήξα γηα ζσζηή 
ιεηηνπξγία; 

ΑΓ13 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ3 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε βαζηθώλ θπθισκάησλ ηξνθνδόηεζεο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπθισκάησλ ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο 
ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ, ζύλδεζεο inverter (αλ ππάξρεη), ηξνθνδόηεζεο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο θαη 
ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπξώλ ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ3.1 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηνπ θπθιώκαηνο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 

πίλαθα ειέγρνπ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ3 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε βαζηθώλ θπθισκάησλ ηξνθνδόηεζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ3.1 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηνπ θπθιώκαηνο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 

πίλαθα ειέγρνπ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο 

ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 
πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

θπθιώκαηνο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο 
παξνρήο ηνπ αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο 

ζύλδεζεο κεηαηξνπέα θάζεσλ (inverter), 
αλ ππάξρεη, ζηνλ πίλαθα ηνπ αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

θπθιώκαηνο ζύλδεζεο κεηαηξνπέα θάζεσλ 
(inverter), αλ ππάξρεη. 

 
ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο 

ηξνθνδόηεζεο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο ζηνλ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ειεθηξνληθήο 
πιαθέηαο. 

 
ΚΑ7 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο 

ηξνθνδόηεζεο ηεο κεραλήο ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ8 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ηεο κεραλήο. 
 
ΚΑ9 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο 

ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπξώλ ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ10 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπξώλ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέξε ηνπ θπθιώκαηνο 
ζύλδεζεο παξνρήο ζηνλ πίλαθα 
ειέγρνπ 

Ρεξκαηηθό ζύλδεζεο παξνρήο 
Αζθάιεηεο 
Δπηηεξεηήο θάζεσλ 

 
ΠΔ2  Μέξε ηνπ θπθιώκαηνο 
ζύλδεζεο κεηαηξνπέα θάζεσλ 
(inverter) 

Ρεξκαηηθό ζύλδεζεο παξνρήο ζην 
inverter 
Αληηπαξαζηηηθό θίιηξν 
Αληίζηαζε απνξξόθεζεο επηπιένλ 
ελέξγεηαο  

 
ΠΔ3  Μέξε ηνπ θπθιώκαηνο 
ηξνθνδόηεζεο ειεθηξνληθήο 
πιαθέηαο 

Κεηαζρεκαηηζηήο 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα 
Αλνξζσηήο 
Πηαζεξνπνηεηήο ηάζεο 

 
ΠΔ4  Μέξε ηνπ θπθιώκαηνο 
ηξνθνδόηεζεο κεραλήο 

Ρεξκαηηθό ζύλδεζεο παξνρήο κεραλήο 
ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ 
Ρεξκαηηθό ζύλδεζεο παξνρήο κεραλήο 
πάλσ ζηε κεραλή 
Ζιεθηξνλόκνη γηα πάλσ θαη θάησ 
θίλεζε θαη γηα κηθξή θαη κεγάιε 
ηαρύηεηα 
Ππζθεπή πξνζηαζίαο κνηέξ κεραλήο 
από ππεξβνιηθή έληαζε ξεύκαηνο 
Αληηπαξαζηηηθά θίιηξα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ3 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε βαζηθώλ θπθισκάησλ ηξνθνδόηεζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ3.1 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηνπ θπθιώκαηνο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 

πίλαθα ειέγρνπ 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Μέξε ηνπ θπθιώκαηνο 
ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπξώλ 

Ρεξκαηηθό ζύλδεζεο παξνρήο ησλ 
ζπξώλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ 
Ρεξκαηηθό ζύλδεζεο παξνρήο ησλ 
ζπξώλ πάλσ ζηνλ κεραληζκό 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξώλ ζηνλ ζάιακν 
αηόκσλ 
Ζιεθηξνλόκνη γηα άλνηγκα θαη θιείζηκν 
ησλ ζπξώλ 
Ππζθεπή πξνζηαζίαο ηνπ κνηέξ ησλ 
ζπξώλ από ππεξβνιηθή έληαζε 
ξεύκαηνο 
Αληηπαξαζηηηθά θίιηξα 

 
ΠΔ6  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ3.1 Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηνπ θπθιώκαηνο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο  
  ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ πίλαθα ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο  ηνπ θπθιώκαηνο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο 

ζηνλ πίλαθα ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ3 Ξώο ειέγρεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 

πίλαθα ηνπ αλειθπζηήξα γηα ζσζηή ιεηηνπξγία; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο ζύλδεζεο inverter; 
 
ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο  ηνπ θπθιώκαηνο ζύλδεζεο inverter; 
 
ΑΓ6 Ξώο ειέγρεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο ζύλδεζεο inverter; 
 
ΑΓ7 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο  ηνπ θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ειεθηξνληθήο 

πιαθέηαο; 
 
ΑΓ9 Ξώο ειέγρεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο γηα 

ζσζηή ιεηηνπξγία; 
 
ΑΓ10 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ηεο κεραλήο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ11 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο  ηνπ θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ηεο κεραλήο ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ12 Ξώο ειέγρεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ηεο κεραλήο ηνπ 

αλειθπζηήξα γηα ζσζηή ιεηηνπξγία; 
 
ΑΓ13 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπξώλ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ14 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο  ηνπ θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπξώλ ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ15 Ξώο ειέγρεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπξώλ ηνπ 

αλειθπζηήξα γηα ζσζηή ιεηηνπξγία; 
 
ΑΓ16 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ4 Ξαξαιαβή θαη έιεγρνο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πιηθώλ γηα ηπρόλ θζνξέο ή δεκηέο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Έιεγρνο παξαιαβήο ησλ πιηθώλ γηα λα δηαπηζησζεί όηη αληαπνθξίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο παξαγγειίαο, ηηο πξνδηαγξαθέο, ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ, ηνλ έιεγρν θαη 
ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ εγγξάθσλ παξαιαβήο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ4.1 Ξαξαιαβή θαη έιεγρνο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πιηθώλ γηα ηπρόλ θζνξέο ή 

δεκηέο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ4 Ξαξαιαβή θαη έιεγρνο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πιηθώλ γηα ηπρόλ θζνξέο ή δεκηέο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ4.1 Ξαξαιαβή θαη έιεγρνο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πιηθώλ γηα ηπρόλ θζνξέο ή δεκηέο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα παξαιακβάλεηο ηα αλαγθαία πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

θαη ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ ζηνπο ελδεδεηγκέλνπο 
ρώξνπο παξαιαβήο. 

 
ΚΑ2 Λα πξνβαίλεηο ζηνπο απαηηνύκελνπο ειέγρνπο 

παξαιαβήο πιηθώλ.  
 
ΚΑ3 Λα επηκεηξάο ηα παξαιεθζέληα πιηθά θαη λα ειέγρεηο όηη ε 

πνζόηεηα θαη νη δηαζηάζεηο αληαπνθξίλνληαη κε ηε ιίζηα 
ησλ πιηθώλ ηνπ έξγνπ ή ην δειηίν παξαγγειίαο. 

 
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο νπηηθά ηα πιηθά γηα ηπρόλ θζνξέο ή δεκηέο. 
 
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο γηα ηελ πιεξόηεηα θαη νξζόηεηα ησλ 

ζπλνδεπόκελσλ εγγξάθσλ παξαιαβήο πιηθώλ. 
 
ΚΑ6 Λα ηεθκεξηώλεηο θαη λα αλαθέξεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ειέγρσλ παξαιαβήο πιηθώλ. 
 
ΚΑ7 Λα δηαρσξίδεηο, λα απνζεθεύεηο μερσξηζηά θαη λα 

ζεκαδεύεηο θαηάιιεια ηα κε ζπκκνξθνύκελα πιηθά. 
 
ΚΑ8 Λα πξαγκαηνπνηείο όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε πνπ νη έιεγρνη θαηά ηελ 
παξαιαβή δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθνί. 

 
ΚΑ9 Λα εμαζθαιίδεηο όηη ηα πιηθά κεηαθέξνληαη θαη 

απνζεθεύνληαη ζηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο απνζήθεπζεο. 
 
ΚΑ10 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υώξνη παξαιαβήο 

Θεληξηθή απνζήθε 
Απνζήθε εξγνηαμίνπ 
Σώξνο εξγαζίαο 

 
ΠΔ2  Έιεγρνη παξαιαβήο 
πιηθώλ 

Ξνζόηεηα/δηαζηάζεηο 
Ξνηόηεηα/θζνξέο/δεκηέο 
Ξιεξόηεηαο ζπλνδεπόκελσλ 
εγγξάθσλ 

 
ΠΔ3  Φζνξέο ή δεκηέο 

Γδαξζίκαηα 
Θηππήκαηα, ζηξαβώκαηα 
Ππαζίκαηα 

 
ΠΔ4  Έγγξαθα παξαιαβήο 
πιηθώλ 

Ρερληθά εγρεηξίδηα, 
πξνδηαγξαθέο 
Ξηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο/ 
κεηξήζεσλ θαη δνθηκώλ 
Γήισζε ζπκκόξθσζεο 
(declaration of conformity)/ 
πηζηνπνηεηηθά CE (όπνπ 
απαηηείηαη) 
Γειηίν ζπζθεπαζίαο, ηηκνιόγην, 
δειηίν παξαιαβήο 

 
ΠΔ5  Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

Κε απνδεθηά πιηθά θαη 
επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή 
πνβάζκηζε πιηθνύ θαη 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γηα άιιεο 
εθαξκνγέο όπνπ πνηνηηθά είλαη 
απνδεθηό 
Ππκπιήξσζε ηεο νξζήο 
πνζόηεηαο  πιηθώλ (ζε 
πεξίπησζε πνπ ε πνζόηεηα είλαη 
αλεπαξθήο) 
Εήηεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ 
αλαγθαίσλ εγγξάθσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ4 Ξαξαιαβή θαη έιεγρνο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πιηθώλ γηα ηπρόλ θζνξέο ή δεκηέο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ4.1 Ξαξαιαβή θαη έιεγρνο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πιηθώλ γηα ηπρόλ θζνξέο ή δεκηέο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Καλνληζκνί 

Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 
ηελ εξγαζία  
Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζηελ εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 
κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ4.1 Ξαξαιαβή θαη έιεγρνο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πιηθώλ γηα ηπρόλ θζνξέο ή δεκηέο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα αλαγθαία πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ; 
 
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη ηδηόηεηεο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ εγθαηάζηαζεο θαη 

ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ; 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ παξαιαβήο ησλ πιηθώλ; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα είδε θαη νη κέζνδνη εθηέιεζεο ησλ ειέγρσλ παξαιαβήο πιηθώλ; 
 
ΑΓ5 Ρη θζνξέο/δεκηέο κπνξνύλ λα ππνζηνύλ ηα πιηθά θαηά ηε δηάξθεηα θόξησζεο, κεηαθνξάο 

θαη παξάδνζεο ηνπο; 
 
ΑΓ6 Ξνηα έγγξαθα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ησλ πιηθώλ; 
 
ΑΓ7 Ξνηεο είλαη νη ζπλζήθεο δηαηήξεζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ πιηθώλ; 
 
ΑΓ8 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία ρεηξηζκνύ κε ζπκκνξθνύκελσλ πιηθώλ θαη ιήςεο δηνξζσηηθώλ θαη 

πξνιεπηηθώλ ελεξγεηώλ; 
 
ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ5 Έιεγρνο ησλ βαζηθώλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ηξνθνδόηεζεο γηα ηπρόλ 

βξαρπθπθιώκαηα θαη δηαξξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Αλαγλώξηζε ησλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ πνπ ρξεηάδεζαη γηα έιεγρν ησλ 
ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ηξνθνδόηεζεο γηα ηπρόλ βξαρπθπθιώκαηα, γηα ηθαλνπνηεηηθή κόλσζε, 
γείσζε θαη δηαξξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ5.1 Έιεγρνο ησλ βαζηθώλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ηξνθνδόηεζεο γηα ηπρόλ 

βξαρπθπθιώκαηα θαη δηαξξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ5 Έιεγρνο ησλ βαζηθώλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ηξνθνδόηεζεο γηα ηπρόλ βξαρπθπθιώκαηα 

θαη δηαξξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ5.1 Έιεγρνο ησλ βαζηθώλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ηξνθνδόηεζεο γηα ηπρόλ 

βξαρπθπθιώκαηα θαη δηαξξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο 

ηξνθνδόηεζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηνλ ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ3 Λα εθηειείο ηνπο απαηηνύκελνπο ειέγρνπο/ 

κεηξήζεηο ζην θύθισκα ηξνθνδόηεζεο κε ηα 
θαηάιιεια όξγαλα γηα ηπρόλ βξαρπθπθιώκαηα, 
δηαξξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηθαλνπνηεηηθήο 
κόλσζεο θαη γείσζεο. 

 
ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ5 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρόλ απνθιίζεηο. 
 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέξε ηνπ θπθιώκαηνο 
ηξνθνδόηεζεο 

Ζιεθηξηθόο δηαθόπηεο παξνρήο 
κεραλνζηαζίνπ 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ3  Έιεγρνη/Μεηξήζεηο 

Νπηηθόο 
Πσζηήο εθαξκνγήο 
Υκηθήο αληίζηαζεο 
Πσζηήο ζύλδεζεο 
Ζιεθηξηθήο κόλσζεο 
Ζιεθηξηθήο γείσζεο 
Ξξνδηαγξαθώλ πιηθώλ 
Ιεηηνπξγίαο 

 
ΠΔ4  Όξγαλα 

Ξνιύκεηξν 
Κέγθεξ 

 
ΠΔ5  Καλνληζκνί 

Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 

 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 

Κε θαηάιιειε αλαγλώξηζε ηνπ 
θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ηεο 
κεραλήο  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ5.1 Έιεγρνο ησλ βαζηθώλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ηξνθνδόηεζεο γηα ηπρόλ 

βξαρπθπθιώκαηα θαη δηαξξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπξώλ ηνπ αλειθπζηήξα ; 
 
ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπξώλ ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ3 Ξώο ειέγρεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπξώλ ηνπ αλειθπζηήξα 

γηα ζσζηή ιεηηνπξγία; 
 
ΑΓ4 Ξνηα όξγαλα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ ηπρόλ βξαρπθπθιώκαηα ή 

θαη δηαξξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο  ζηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα ηξνθνδόηεζεο; 
 
ΑΓ5 Ξώο πξαγκαηνπνηνύληαη νη έιεγρνη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ ηπρόλ βξαρπθπθιώκαηα 

ή θαη δηαξξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο  ζηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα ηξνθνδόηεζεο; 
 
ΑΓ6 Ξώο δηαπηζηώλεηαη αλ ε κόλσζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή; 
 
ΑΓ7 Ξώο εμαθξηβώλεηαη όηη ηα κεηαιιηθά κέξε είλαη γεησκέλα θαη ε γείσζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ6 Γηαδηθαζίεο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη κηθξνξπζκίζεηο γηα νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ αλειθπζηήξα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Ζ ζύλδεζε θαη έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη ησλ ξπζκίζεσλ θαη ειέγρσλ ηνπ θξέλνπ ηεο 
κεραλήο, ηεο ηαρύηεηαο, ηεο ιεηηνπξγίαο θπθιώκαηνο ησλ ζπξώλ θαη ηεο ηζνζηάζκηζεο ηνπ 
αλειθπζηήξα. 
 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ6.1 Πύλδεζε θαη έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο 
 
ΔΑ6.2 Έιεγρνο ξύζκηζεο θξέλνπ κεραλήο 
 
ΔΑ6.3 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο κηθξήο θαη κεγάιεο ηαρύηεηαο αλειθπζηήξα 
 
ΔΑ6.4 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θπθιώκαηνο ζπξώλ 
 
ΔΑ6.5 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηζνζηάζκηζεο αλειθπζηήξα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ6 Γηαδηθαζίεο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη κηθξνξπζκίζεηο γηα νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλειθπζηήξα 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ6.1 Πύλδεζε θαη έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο 

ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηνλ ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

θπθιώκαηνο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο 
παξνρήο ηνπ αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα δηάθνξα όξγαλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα έιεγρν ηεο ειεθηξηθήο 
παξνρήο. 

 
ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα ειεθηξηθά 

θπθιώκαηα παξνρήο ζηνλ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ5 Λα πξαγκαηνπνηείο ηηο αλαγθαίεο θαισδηώζεηο, 

εγθαηαζηάζεηο θαλαιηώλ ή ζσιελώζεσλ πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηα παξαπάλσ ειεθηξηθά 
θπθιώκαηα. 

 
ΚΑ6 Λα ζπλδέεηο ηα παξαπάλσ ειεθηξηθά 

θπθιώκαηα κε βάζε ηα ζρέδηα ή γξαπηέο ή 
πξνθνξηθέο νδεγίεο κε ηνπο πίλαθεο παξνρήο 
ηζρύνο πνπ βξίζθνληαη ζην κεραλνζηάζην 
ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία 
εγθαηαζηάηε ειεθηξνιόγνπ. 

 
ΚΑ7 Λα ειέγρεηο κε ηα θαηάιιεια όξγαλα όηη έρεη 

ζπλδεζεί ζσζηά ε ειεθηξηθή παξνρή . 
 
ΚΑ8 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέξε ηνπ θπθιώκαηνο 
ζύλδεζεο παξνρήο 

Ρεξκαηηθό ζύλδεζεο παξνρήο 
Αζθάιεηεο 
Δπηηεξεηήο θάζεσλ 

 
ΠΔ2  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ3  Όξγαλα 

Ξνιύκεηξν 
Κεηξεηήο ειεθηξηθήο ηάζεο 
Κεηξεηήο ειεθηξηθήο ζπρλόηεηαο 
Κεηξεηήο ειεθηξηθήο κόλσζεο 
Κεηξεηήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο 

 
ΠΔ4  Έιεγρνη/κεηξήζεηο 

Νπηηθόο 
Ζιεθηξηθήο ηάζεο 
Ζιεθηξηθήο ζπρλόηεηαο 
Ζιεθηξηθήο κόλσζεο 
Ζιεθηξηθήο γείσζεο 
Ιεηηνπξγίαο 
Αξηζκνύ θαισδίσλ 

 
ΠΔ5  Ηιεθηξηθά θπθιώκαηα 

Ηζρύνο 
Διέγρνπ 
Φσηηζκνύ 

 
ΠΔ6  Δξγαιεία εγθαηαζηάηε 
ειεθηξνιόγνπ 

Θαηζαβίδηα δηαθόξσλ ηύπσλ 
Ξέλζα 
Ρξαπάλη 
Κπηνηζίκπηδν 
Πθπξί 
Θόθηεο 
Ξαζαδόξνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ6 Γηαδηθαζίεο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη κηθξνξπζκίζεηο γηα νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλειθπζηήξα 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ6.1 Πύλδεζε θαη έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Καλνληζκνί 

Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Θαλνληζκνί ηνπ θξάηνπο ή ηεο Αξρήο 
Ζιεθηξηζκνύ γηα ζύλδεζε κε ην 
ειεθηξηθό δίθηπν 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 

 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 

Κε θαηάιιειε αλαγλώξηζε ηνπ 
θπθιώκαηνο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο 
παξνρήο ζηνλ πίλαθα 
Κε ζσζηή ρξήζε ησλ νξγάλσλ 
κέηξεζεο 
Κε ύπαξμε ησλ ζσζηώλ νξγάλσλ 
κέηξεζεο 
Απνπζία ηεο θαηάιιειεο ειεθηξηθήο 
παξνρήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ6.1 Πύλδεζε θαη έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ πίλαθα ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ θπθιώκαηνο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο 

ζηνλ πίλαθα ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ3 Ξώο ειέγρεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 

πίλαθα ηνπ αλειθπζηήξα γηα ζσζηή ιεηηνπξγία; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα όξγαλα θαη πσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο αλαγθαίεο κεηξήζεηο θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο; 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο ειεθηξνινγηθό ζρέδην ζπλδέζεσο ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 

αλειθπζηήξα. 
 
ΑΓ6 Ξώο ζπλδέεηο ηελ ειεθηξηθή παξνρή από ηνλ πίλαθα παξνρήο ηζρύνο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ 

ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ7 Ξνηα είλαη ηα εξγαιεία εγθαηαζηάηε ειεθηξνιόγνπ; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ9 Γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ θξάηνπο θαη/ή ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνύ πνπ δηέπνπλ ηηο 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ζύλδεζε ζην δίθηπν ηεο Αξρήο; 
 
ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ6 Γηαδηθαζίεο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη κηθξνξπζκίζεηο γηα νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ6.2 Έιεγρνο ξύζκηζεο θξέλνπ κεραλήο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ηνπ θξέλνπ 

ηεο κεραλήο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηνλ ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

θξέλνπ ηεο κεραλήο. 
 
ΚΑ3 Λα ειέγρεηο ηε ζσζηή ζύλδεζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ θξέλνπ αθνινπζώληαο ηε ζσζηή 
δηαδηθαζία θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια 
όξγαλα. 

 
ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέξε ηνπ θξέλνπ ηεο κεραλήο 

Ξελίν 
Διαηήξηα πίεζεο 
Ξαπνύηζηα 
Βίδεο ξύζκηζεο 
Σεηξνθίλεηνο κνριόο αλνίγκαηνο 
Ζιεθηξηθόο δηαθόπηεο 

 
ΠΔ2  Γηαδηθαζία 

Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή αλειθπζηήξα 
Ξξόηππν εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ 

 
ΠΔ3  Όξγαλν 

Ξνιύκεηξν 
Κεηξεηήο ηάζεο 
Ξαιύκεηξν 
Πηαζκά βάξνπο 

 
ΠΔ4  Καλνληζκνί 

Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Θαλνληζκνί ηνπ πξνηύπνπ 
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
αλειθπζηήξσλ 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 

 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 

Κε θαηάιιειε αλαγλώξηζε ησλ κεξώλ 
ηνπ θξέλνπ κεραλήο 
Κε ζσζηή δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 
ξύζκηζεο ηνπ θξέλνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ6.2 Έιεγρνο ξύζκηζεο θξέλνπ κεραλήο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θξέλνπ ηεο κεραλήο; 
 
ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ θξέλνπ ηεο κεραλήο; 
 
ΑΓ3 Ξώο ειέγρεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θξέλνπ ηεο κεραλήο; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα όξγαλα θαη πσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξύζκηζεο ηνπ 

θξέλνπ ηεο κεραλήο; 
 
ΑΓ5 Ξώο ζπλδέεηαη ην θξέλν ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Ξώο ειέγρεηο ηε ζσζηή ζύλδεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξέλνπ κεραλήο; 
 
ΑΓ7 Ξνηεο είλαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηε ζύλδεζε θαη ξύζκηζε ηνπ θξέλνπ; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ9 Ξνηεο είλαη νη πξόλνηεο ηνπ πξνηύπνπ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ γηα ην 

θξέλν ηεο κεραλήο; 
 
ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 

 



39

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ6 Γηαδηθαζίεο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη κηθξνξπζκίζεηο γηα νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλειθπζηήξα 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ6.3 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο κηθξήο θαη κεγάιεο ηαρύηεηαο αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ κηθξή θαη κεγάιε 
ηαρύηεηα ηνπ αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια όξγαλα γηα 

κέηξεζε ηεο κηθξήο θαη κεγάιεο ηαρύηεηαο ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ3 Λα ζπλδέεηο ηηο θαισδηώζεηο κηθξήο θαη κεγάιεο 

ηαρύηεηαο. 
 
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο όηη ε ηαρύηεηα αιιάδεη από κεγάιε 

ζε κηθξή ζην θαηάιιειν ζεκείν. 
 
ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέξε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε κηθξή θαη κεγάιε 
ηαρύηεηα 

Ζιεθηξνλόκνο ηζρύνο (ξειέ) κεγάιεο 
ηαρύηεηαο 
Ζιεθηξνλόκνο ηζρύνο κηθξήο ηαρύηεηαο 
Βνεζνί ειεθηξνλόκνη κηθξήο θαη κεγάιεο 
ηαρύηεηαο 
Inverter (αλ ππάξρεη) 
Ζιεθηξνληθή πιαθέηα 
Θαισδηώζεηο κεγάιεο ηαρύηεηαο ζηελ 
κεραλή 
Θαισδηώζεηο κηθξήο ηαρύηεηαο ζηελ 
κεραλή 
Βαιβίδα κεγάιεο ηαρύηεηαο (γηα 
πδξαπιηθνύο αλειθπζηήξεο) 
Βαιβίδα κηθξήο ηαρύηεηαο (γηα 
πδξαπιηθνύο αλειθπζηήξεο) 

ΠΔ2  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

ΠΔ3  Όξγαλα 
Ραρύκεηξν 
Κέηξν 
Σξνλόκεηξν 
Ξνιύκεηξν 
Όξγαλν κέηξεζεο έληαζεο ξεύκαηνο 

ΠΔ4  Καλνληζκνί 
Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Θαλνληζκνί ηνπ θαηαζθεπαζηή 
αλειθπζηήξα 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 

ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
Κε θαηάιιειε αλαγλώξηζε ησλ κεξώλ 
ηνπ πίλαθα ειέγρνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηε 
κηθξή θαη κεγάιε ηαρύηεηα 
Κε ζσζηή ρξήζε ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ 
Ιαλζαζκέλε ζύλδεζε ησλ θαισδηώζεσλ 
κηθξήο θαη κεγάιεο ηαρύηεηαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ6.3 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο κηθξήο θαη κεγάιεο ηαρύηεηαο αλειθπζηήξα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ κηθξή θαη κεγάιε ηαρύηεηα ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξώο ζπλδέεηαη ε κεραλή κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο κηθξήο θαη 

κεγάιεο ηαρύηεηαο; 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα όξγαλα θαη πσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο κηθξήο θαη 

κεγάιεο ηαρύηεηαο; 
 
ΑΓ4 Ξώο κεηξνύκε ηελ κεγάιε θαη κηθξή ηαρύηεηα ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο κηθξήο θαη κεγάιεο 

ηαρύηεηαο; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ6 Γηαδηθαζίεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη κηθξνξπζκίζεηο γηα νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλειθπζηήξα 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ6.4 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θπθιώκαηνο ζπξώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξώλ ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

θπθιώκαηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξώλ. 
 
ΚΑ3 Λα πξαγκαηνπνηείο ειέγρνπο/κεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια όξγαλα γηα λα 
δηαπηζηώζεηο ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 
θπθιώκαηνο ζπξώλ ηνπ αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ4 Λα πξαγκαηνπνηείο ηηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο γηα 

ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζπξώλ. 
 
ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ6 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά ηπρόλ απνθιίζεηο. 
 
ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέξε ηνπ θπθιώκαηνο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξώλ 

Ρεξκαηηθό ζύλδεζεο παξνρήο ησλ 
ζπξώλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ 
Ρεξκαηηθό ζύλδεζεο ησλ ζπξώλ πάλσ 
ζην κεραληζκό ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξώλ 
ζην ζάιακν αηόκσλ 
Ζιεθηξνλόκνη γηα άλνηγκα θαη θιείζηκν 
ησλ ζπξώλ 
Ππζθεπή πξνζηαζίαο ηνπ κνηέξ ησλ 
ζπξώλ από ππεξβνιηθή έληαζε 
ξεύκαηνο 
Ρεξκαηηθνί δηαθόπηεο ζπξώλ 
Γηαθόπηεο κέγηζηεο πίεζεο ζπξώλ 
Φσηνθύηηαξν ή θσηνθνπξηίλα 
Θνκβίν αλνίγκαηνο ζπξώλ 
Θνκβίν θιεηζίκαηνο ζπξώλ 

ΠΔ2  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

ΠΔ3  Έιεγρνη/κεηξήζεηο 
Θαηεύζπλζεο θίλεζεο 
Ξίεζεο 
Ιεηηνπξγίαο 
Ζιεθηξηθήο ηάζεο 
Ζιεθηξηθήο έληαζεο 
Ζιεθηξηθήο αληίζηαζεο 

ΠΔ4  Όξγαλα 
Ξηεζόκεηξν 
Ξνιύκεηξν 
Όξγαλν πξνγξακκαηηζκνύ 
ειεθηξνληθήο πιαθέηαο ειέγρνπ 
ζπξώλ (αλ ππάξρεη) 

ΠΔ5  Ρπζκίζεηο 
Ζιεθηξηθήο ηάζεο 
Ζιεθηξηθήο έληαζεο 
Τεθηαθώλ παξακέηξσλ 
Ραρύηεηαο 
Θέζεο δηαθνπηώλ ή επαθώλ 
Θέζεο θύιισλ πνξηώλ 
Κεραληθέο ξπζκίζεηο ησλ κεραληζκώλ 
ζπξώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ6 Γηαδηθαζίεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη κηθξνξπζκίζεηο γηα νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλειθπζηήξα 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ6.4 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θπθιώκαηνο ζπξώλ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Καλνληζκνί 

Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 

 
ΠΔ7  Απνθιίζεηο 

Κε θαηάιιειε αλαγλώξηζε ηνπ 
θπθιώκαηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ6.4 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θπθιώκαηνο ζπξώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξώλ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ θπθιώκαηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξώλ ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ3 Ξώο ειέγρεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξώλ ηνπ αλειθπζηήξα γηα 

ζσζηή ιεηηνπξγία; 
 
ΑΓ4 Ξώο ξπζκίδεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξώλ ηνπ αλειθπζηήξα 

γηα ζσζηή ιεηηνπξγία; 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ζσζηή ξύζκηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπξώλ ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Ξνηεο απαηηήζεηο ππάξρνπλ ζην πξόηππν εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξα γηα ηηο 

ζύξεο; 
 
ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ6 Γηαδηθαζίεο ζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη κηθξνξπζκίζεηο γηα νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλειθπζηήξα 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ6.5 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηζνζηάζκηζεο αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ αλειθπζηήξα 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηζνζηάζκηζε ηνπ. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

αλειθπζηήξα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηζνζηάζκηζε 
ηνπ. 

 
ΚΑ3 Λα πξαγκαηνπνηείο ηηο αλαγθαίεο  κεηξήζεηο/ 

ξπζκίζεηο γηα ζσζηή ηζνζηάζκηζε. 
 
ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέξε ηνπ αλειθπζηήξα γηα 
ηζνζηάζκηζε 

Ζιεθηξνλόκνο ηζρύνο κηθξήο 
ηαρύηεηαο 
Inverter (αλ ππάξρεη) 
Φξέλν κεραλήο 
Καγλεηηθόο δηαθόπηεο νξόθνπ 
Καγλεηηθόο δηαθόπηεο αιιαγήο 
ηαρύηεηαο 
Τεθηαθόο θσδηθνπνηεηήο ζέζεο (αλ 
ππάξρεη) 
Καγλήηεο νξόθνπ 
Καγλήηεο αιιαγήο ηαρύηεηαο 

ΠΔ2  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

ΠΔ3  Μεηξήζεηο/ξπζκίζεηο 
Απόζηαζε 
Κεηαβνιή ζέζεο καγλήηε νξόθνπ 
Κεηαβνιή ζέζεο καγλήηε αιιαγήο 
ηαρύηεηαο 
Φξέλνπ 
Οπζκίζεηο παξακέηξσλ 
πξνγξακκαηηζκνύ πίλαθα ειέγρνπ 
Οπζκίζεηο παξακέηξσλ inverter (αλ 
ππάξρεη) 

ΠΔ4  Καλνληζκνί 
Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Θαλνληζκνί ηνπ θαηαζθεπαζηή 
αλειθπζηήξα 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 

ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
Κε θαηάιιειε αλαγλώξηζε ησλ κεξώλ 
ηνπ αλειθπζηήξα  πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 
ηζνζηάζκηζε 
Κε ζσζηή ηνπνζέηεζε καγλεηηθώλ 
δηαθνπηώλ ή/θαη καγλεηώλ 
Ιαλζαζκέλεο θαισδηώζεηο 
θπθιώκαηνο ηζνζηάζκηζεο 
Ιαλζαζκέλεο ςεθηαθέο παξάκεηξνη 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ6.5 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηζνζηάζκηζεο αλειθπζηήξα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα κέξε πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηζνζηάζκηζε ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηνο ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο ζηελ επίηεπμε ζσζηήο ηζνζηάζκηζεο; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη αλαγθαίεο κεηξήζεηο/ξπζκίζεηο γηα ζσζηή ηζνζηάζκηζε ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ4 Ξώο ξπζκίδεηαη ε ζέζε ηεο ζηάζκεο ηνπ αλειθπζηήξα ζηνλ θάζε όξνθν; 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα λα επηηεπρζεί ζσζηή ηζνζηάζκηζε; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ7 Οπζκίζεηο θαη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ειεθηξνληθνύ πίλαθα ειέγρνπ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ν έιεγρνο ησλ παξακέηξσλ ηνπ αλειθπζηήξα, ε ξύζκηζε θαη  ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ 
ειεθηξνληθνύ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ7.1 Έιεγρνο παξακέηξσλ αλειθπζηήξα 
 
ΔΑ7.2 Οπζκίζεηο θαη πξνγξακκαηηζκόο ειεθηξνληθνύ πίλαθα ειέγρνπ αλειθπζηήξα 



48

 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ7 Οπζκίζεηο θαη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ειεθηξνληθνύ πίλαθα ειέγρνπ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ7.1 Έιεγρνο παξακέηξσλ αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ θαηάζηαζε ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ην εξγαιείν ησλ 

παξακέηξσλ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ ιίζηα παξακέηξσλ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Υθέιηκν θνξηίν 
Αξηζκόο ζηάζεσλ 
Θέζε ζηάζεσλ 
Ραρύηεηα 
Ρύπνο αλειθπζηήξα 
Ρύπνο θαη κέγεζνο πνξηώλ 
Ρύπνο θαη κέγεζνο κεραλήο 
Ρύπνο θαη αξηζκόο ελδεηθηηθώλ 
Ρξόπνο ιεηηνπξγίαο 
Θύξηα είζνδνο-έμνδνο 
πόγεηνη όξνθνη 
Ιεηηνπξγία ππξνζβέζηε 
Ιεηηνπξγία πξνηεξαηόηεηαο 
Ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο 
Ιεηηνπξγία ζε ζπγθξόηεκα 
αλειθπζηήξσλ 
Σξόλνο αληαπόθξηζεο ζε θιήζε 
Σξόλνο αληίδξαζεο πνξηώλ 

ΠΔ2  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

ΠΔ3  Παξάκεηξνη πξνγξακκαηηζκνύ 
Ξαξάκεηξνη γεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
αλειθπζηήξα 
Ξαξάκεηξνη ηύπνπ κεραλεκάησλ 
Ξαξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξα 
Ξαξάκεηξνη αζθαιείαο αλειθπζηήξα 
Δηδηθέο παξάκεηξνη 

ΠΔ4  Καλνληζκνί 
Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 

ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
Κε θαηάιιειε αλαγλώξηζε ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ 
αλειθπζηήξα 
Κε θαηάιιειε αλαγλώξηζε ησλ 
παξακέηξσλ ηνπ αλειθπζηήξα 
Κε αλαγλώξηζε ησλ 
ρξεζηκνπνηνύκελσλ εληύπσλ  
Κε αλαγλώξηζε ησλ 
ρξεζηκνπνηνύκελσλ εξγαιείσλ 
Απνπζία ησλ απαηηνύκελσλ εληύπσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ7.1 Έιεγρνο παξακέηξσλ αλειθπζηήξα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη παξάκεηξνη πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ3 Ξώο ζπλδένληαη νη παξάκεηξνη πξνγξακκαηηζκνύ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ4 Ξνηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξακέηξσλ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξακέηξσλ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Ξνηα έληππα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ7 Οπζκίζεηο θαη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ειεθηξνληθνύ πίλαθα ειέγρνπ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ7.2 Οπζκίζεηο θαη πξνγξακκαηηζκόο ειεθηξνληθνύ πίλαθα ειέγρνπ αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θάλεηο όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο 

πξνθαηαξθηηθνύο ειέγρνπο θαη κεηξήζεηο ζηνλ 
ειεθηξνληθό πίλαθα ειέγρνπ αλειθπζηήξα 
ρξεζηκνπνηώληαο ηα απαξαίηεηα όξγαλα. 

 
ΚΑ2 Λα πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ξπζκίζεηο. 
 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ην εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνύ 

παξακέηξσλ ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηε ιίζηα παξακέηξσλ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ5 Λα πξνγξακκαηίδεηο ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

ειεθηξνληθνύ πίλαθα ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Έιεγρνη/κεηξήζεηο 

Νπηηθόο 
Ζιεθηξηθήο ηάζεο 
Ζιεθηξηθήο ζπρλόηεηαο 
Ζιεθηξηθήο κόλσζεο 
Ζιεθηξηθήο γείσζεο 
Ιεηηνπξγίαο 
Αξηζκνύ θαισδίσλ 

ΠΔ2  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

ΠΔ3  Όξγαλα 
Ξνιύκεηξν 
Κέγθεξ 
Όξγαλν πξνγξακκαηηζκνύ 
αλειθπζηήξα 

ΠΔ4  Ρπζκίζεηο 
Ζιεθηξηθήο ηάζεο 
Ζιεθηξηθήο αληίζηαζεο 
Πύλδεζε 
Ζιεθηξνληθώλ παξακέηξσλ 

ΠΔ5  Παξάκεηξνη πξνγξακκαηηζκνύ 
Ξαξάκεηξνη γεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
αλειθπζηήξα 
Ξαξάκεηξνη ηύπνπ κεραλεκάησλ 
Ξαξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξα 
Ξαξάκεηξνη αζθαιείαο αλειθπζηήξα 
Δηδηθέο παξάκεηξνη 

ΠΔ6  Καλνληζκνί 
Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 

ΠΔ7  Απνθιίζεηο 
Κε θαηάιιειε αλαγλώξηζε ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ 
αλειθπζηήξα 
Κε θαηάιιειε αλαγλώξηζε ησλ 
παξακέηξσλ ηνπ αλειθπζηήξα 
Κε αλαγλώξηζε ησλ 
ρξεζηκνπνηνύκελσλ εληύπσλ  
Κε αλαγλώξηζε ησλ 
ρξεζηκνπνηνύκελσλ εξγαιείσλ 
Απνπζία ησλ απαηηνύκελσλ εληύπσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ7.2 Οπζκίζεηο θαη πξνγξακκαηηζκόο ειεθηξνληθνύ πίλαθα ειέγρνπ αλειθπζηήξα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη παξάκεηξνη πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ3 Ξνηα ε ζεκαζία ηεο θάζε παξακέηξνπ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ4 Ξνηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ ησλ παξακέηξσλ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Ξνηα έληππα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ8 Έιεγρνο ησλ κεραληθώλ θαη ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

απαξαίηεησλ δειηίσλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ν έιεγρνο ησλ κεραληθώλ θαη ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα θαη ε 
ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ εληύπσλ αζθάιεηαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ8.1 Έιεγρνο ησλ κεραληθώλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα 
 
ΔΑ8.2 Έιεγρνο ησλ ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα 
 
ΔΑ8.3 Ππκπιήξσζε ησλ εληύπσλ αζθάιεηαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ8 Έιεγρνο ησλ κεραληθώλ θαη ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

απαξαίηεησλ δειηίσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ8.1 Έιεγρνο ησλ κεραληθώλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθηειείο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο/ 

κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηα αλάινγα 
όξγαλα ζηα κεραληθά ζπζηήκαηα αζθάιεηαο 
ηνπ αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ2 Λα πξνβαίλεηο ζηηο ξπζκίζεηο ησλ κεραληθώλ 

ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα όπνπ 
ρξεηάδνληαη. 

 
ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο από ηελ απαηηνύκελε 

απόδνζε. 
 
ΚΑ4 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρόλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μεραληθά ζπζηήκαηα 
αζθάιεηαο 
Οπζκηζηήο ηαρύηεηαο 
Αξπάγεο ζην ζαζζί ζαιάκνπ 
Ππξκαηόζρνηλα 
Βαιβίδεο αζθαιείαο ζην έκβνιν 
πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 
Φξέλν κεραληθνύ αλειθπζηήξα 
Απνθξνπζηήξεο θξνύζεο ζηνλ ππζκέλα 

 
ΠΔ2  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ3  Έιεγρνη/κεηξήζεηο 
Νπηηθόο 
Γηαζηάζεσλ 
Ξίεζεο 
Ραρύηεηαο 
Βάξνπο 
Ξξνδηαγξαθώλ πιηθώλ 
Ιεηηνπξγίαο 

 
ΠΔ4  Όξγαλα 
Κέηξν 
Ξνιύκεηξν 
Ξηεζόκεηξν 
Ραρύκεηξν 
Πηάζκεο Βάξνπο 

 
ΠΔ5  Ρπζκίζεηο 
Πύλδεζε 
Κεηαβνιή απόζηαζεο 
Κεηαβνιή ζέζεο 
Αληηθαηάζηαζε 

 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
Κε ζσζηή δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ 
Ξξνβιεκαηηθά όξγαλα κεηξήζεσλ θαη 
ειέγρνπ  
Δγθαηάζηαζε εθηόο πξνδηαγξαθώλ 
Ιαλζαζκέλα ηερληθά έγγξαθα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ8.1 Έιεγρνο ησλ κεραληθώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ηνπ αλειθπζηήξα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα κεραληθά ζπζηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηνο ν ξόινο ηνπ θάζε κεραληθνύ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη απαηηνύκελνη έιεγρνη γηα ηα κεραληθά ζπζηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη ξπζκίζεσλ όισλ ησλ κεραληθώλ ζπζηεκάησλ 

αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Γλσξίδεηο ηελ ζσζηή ρξήζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ νξγάλσλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ8 Έιεγρνο ησλ κεραληθώλ θαη ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

απαξαίηεησλ δειηίσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ8.2 Έιεγρνο ησλ ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθηειείο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη 

κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηα αλάινγα 
όξγαλα ζε όια ηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα 
αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ2 Λα πξνβαίλεηο ζηηο ξπζκίζεηο ησλ ειεθηξηθώλ 

ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ηνπ αλειθπζηήξα 
όπνπ ρξεηάδνληαη. 

 
ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο από ηελ απαηηνύκελε 

απόδνζε. 
 
ΚΑ4 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρόλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Ηιεθηξηθά ζπζηήκαηα 
αζθάιεηαο 
Ζιεθηξηθέο επαθέο ξπζκηζηή ηαρύηεηαο 
Ζιεθηξηθέο επαθέο αξπάγεο ζην ζαζί 
ζαιάκνπ 
Γηαθόπηεο αζθαιείαο ζην θξεάηην 
Ζιεθηξηθέο επαθέο πνξηώλ ζαιάκνπ θαη 
νξόθσλ 
Θνκβηνδόρνο ζπληήξεζεο 
Ζιεθηξηθή επαθή ζπξκαηόζρνηλσλ 
Γηαθόπηεο αζθαιείαο ζηνλ ππζκέλα 
Γηαθόπηεο αζθαιείαο ζην 
κεραλνζηάζην 
Ζιεθηξηθέο επαθέο πδξαπιηθώλ 
απνθξνπζηήξσλ θξνύζεο ζηνλ 
ππζκέλα 

 
ΠΔ2  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ3  Έιεγρνη/κεηξήζεηο 
Νπηηθόο 
Πσζηήο εθαξκνγήο 
Υκηθήο αληίζηαζεο 
Πσζηήο ζύλδεζεο 
Ζιεθηξηθήο κόλσζεο 
Ξξνδηαγξαθώλ πιηθώλ 
Ιεηηνπξγίαο 

 
ΠΔ4  Όξγαλα 
Ξνιύκεηξν 
Κέγθεξ 

 
ΠΔ5  Ρπζκίζεηο 
Πύλδεζε 
Κεηαβνιή απόζηαζεο 
Κεηαβνιή ζέζεο 
Αληηθαηάζηαζε  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ8.2 Έιεγρνο ησλ ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηνο ν ξόινο ηνπ θάζε ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη απαηηνύκελνη έιεγρνη ησλ ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ όισλ ησλ ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ρη όξγαλα ρξεηάδεζαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ8.3 Έιεγρνο ησλ κεραληθώλ θαη ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

απαξαίηεησλ δειηίσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ8.3 Ππκπιήξσζε ησλ εληύπσλ αζθάιεηαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα αζθάιεηαο.  
 
ΚΑ2 Λα παξαδίδεηο ζηα αξκόδηα άηνκα/ηκήκαηα 

ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα αζθάιεηαο. 
 
ΚΑ3 Λα παξαθνινπζείο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

κεηά ηελ παξάδνζε ησλ ζπκπιεξσκέλσλ 
εληύπσλ αζθάιεηαο.  

 
ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο από ηελ απαηηνύκελε 

απόδνζε.  
 
ΚΑ5 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρόλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Έληππα αζθάιεηαο 
Θαηάινγνο ειέγρσλ αζθάιεηαο 
αλειθπζηήξα 
Έληππν αλαθνξάο 
πξνβιήκαηνο/απόθιηζεο 

 
ΠΔ2  Αξκόδηα άηνκα/ηκήκαηα 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
Ξξντζηάκελνο ηερληθνύ ηκήκαηνο 
Ρκήκα παξαγγειηώλ 
Ινγηζηήξην 

 
ΠΔ3  Πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 
Ξαξαγγειία εμαξηήκαηνο 
Αληηθαηάζηαζε εμαξηήκαηνο 

 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
Διιηπήο ή ιαλζαζκέλε ζπκπιήξσζε 
ησλ εληύπσλ αζθαιείαο 
Έιιεηςε δηαζέζηκσλ εληύπσλ 
Κε έγθαηξε ελεκέξσζε αξκνδίσλ 
Κε ηθαλνπνηεηηθή παξαθνινύζεζε ησλ 
πεξαηηέξσ ελεξγεηώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ8.3 Ππκπιήξσζε ησλ εληύπσλ αζθάιεηαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηα έληππα αζθάιεηαο ππάξρνπλ; 
 
ΑΓ2 Ξώο ζπκπιεξώλνληαη ηα έληππα αζθάιεηαο; 
 
ΑΓ3 Πε πνηνλ πξνσζνύληαη ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα αζθάιεηαο; 
 
ΑΓ4 Ξνηεο ελέξγεηεο αθνινπζνύλ ηε ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ; 
 
ΑΓ5 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ9 Αλίρλεπζε βιαβώλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθνύ ή αλαινγηθνύ πνιύκεηξνπ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ζ ρξήζε πνιύκεηξνπ (ςεθηαθνύ ή αλαινγηθνύ) ζηελ αλίρλεπζε  βιαβώλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ, 
ζηε κεραλή, ζηηο πόξηεο ζαιάκνπ θαη νξόθσλ θαη ζην θύθισκα ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ ζε 
αλειθπζηήξεο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ9.1 Αλίρλεπζε βιάβεο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα κε ηε ρξήζε 

πνιύκεηξνπ 
 
ΔΑ9.2 Αλίρλεπζε βιάβεο ζηε κεραλή κε ηε ρξήζε πνιύκεηξνπ 
 
ΔΑ9.3 Αλίρλεπζε βιάβεο ζηηο πόξηεο ζαιάκνπ θαη νξόθσλ κε ηε ρξήζε πνιύκεηξνπ 
 
ΔΑ9.4 Αλίρλεπζε βιάβεο ζην θύθισκα ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ κε ηε ρξήζε πνιύκεηξνπ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ9 Αλίρλεπζε βιαβώλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθνύ ή αλαινγηθνύ πνιύκεηξνπ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ9.1 Αλίρλεπζε βιάβεο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα κε ηε ρξήζε πνιύκεηξνπ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πνιύκεηξν γηα λα κεηξήζεηο 

δηάθνξεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ηνπ πίλαθα 

ειέγρνπ ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ3 Λα ππνινγίδεηο ηελ αλακελόκελε ηηκή νπνηαζδήπνηε 

ειεθηξηθήο παξακέηξνπ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ 
πίλαθα ειέγρνπ. 

 
ΚΑ4 Λα εληνπίδεηο ηηο βιάβεο θαη λα πξνβαίλεηο ζηηο 

αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαθνξά θαη 
επηδηόξζσζε ηνπο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πνιύκεηξν 

Τεθηαθό 
Αλαινγηθό 

 
ΠΔ2  Ηιεθηξηθέο παξάκεηξνη 

Ράζε 
Έληαζε ξεύκαηνο 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 

 
ΠΔ3  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο αλειθπζηήξαο 
πξνζώπσλ 
δξαπιηθόο αλειθπζηήξαο 
πξνζώπσλ 
πεξεζηαθόο αλειθπζηήξαο 

 
ΠΔ4  Μέξε ηνπ πίλαθα 
ειέγρνπ 

Ρεξκαηηθό ειεθηξηθήο 
παξνρήο 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα 
Κεηαζρεκαηηζηήο 
Ζιεθηξνληθό relay (Conductor) 
Αλνξζσηήο 
Γίνδνο 
Ζιεθηξνληθή πιαθέηα 

 
ΠΔ5  Αλαγθαίεο ελέξγεηεο 

Γηάγλσζε βιάβεο 
Ούζκηζε εμαξηήκαηνο 
Αιιαγή εμαξηήκαηνο 
Ππκπιήξσζε εληύπσλ 
αλαθνξάο βιάβεο 
Δλεκέξσζε πειάηε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ9.1 Αλίρλεπζε βιάβεο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα κε ηε ρξήζε πνιύκεηξνπ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο πνπ 

αθνξνύλ ηελ αλίρλεπζε βιαβώλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ πνιύκεηξνπ, ςεθηαθνύ ή αλαινγηθνύ; 
 
ΑΓ3 Ρη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ιακβάλεηο από ην  ειεθηξνινγηθό ζρέδην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο «αλίρλεπζε βιάβεο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ»; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Ξνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε βιαβώλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ; 
 
ΑΓ7 Ξνηεο ελέξγεηεο ιακβάλνπλ ρώξα ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο βιάβεο; 
 
ΑΓ8 Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα επηθνηλσλείο κε ηα δηάθνξα αξκόδηα άηνκα γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

γηα ηελ αλαθνξά θαη επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ9 Αλίρλεπζε βιαβώλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθνύ ή αλαινγηθνύ πνιύκεηξνπ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ9.2 Αλίρλεπζε βιάβεο ζηε κεραλή κε ηε ρξήζε πνιύκεηξνπ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πνιύκεηξν γηα λα κεηξήζεηο 

δηάθνξεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ηεο κεραλήο ζην 

ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ3 Λα ππνινγίδεηο ηελ αλακελόκελε ηηκή νπνηαζδήπνηε 

ειεθηξηθήο παξακέηξνπ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 
κεραλήο.   

 
ΚΑ4 Λα εληνπίδεηο ηηο βιάβεο θαη λα πξνβαίλεηο ζηηο 

αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαθνξά θαη 
επηδηόξζσζε ηνπο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πνιύκεηξν 

Τεθηαθό 
Αλαινγηθό 

 
ΠΔ2  Ηιεθηξηθέο παξάκεηξνη 

Ράζε 
Έληαζε ξεύκαηνο 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 

 
ΠΔ3  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο αλειθπζηήξαο 
πξνζώπσλ 
δξαπιηθόο αλειθπζηήξαο 
πξνζώπσλ 
πεξεζηαθόο αλειθπζηήξαο 

 
ΠΔ4  Μέξε ηεο κεραλήο 

Κνηέξ 
Φξέλν (γηα ειεθηξηθνύο 
αλειθπζηήξεο) 
Αλεκηζηήξαο (γηα ειεθηξηθνύο 
αλειθπζηήξεο) 
Θεξκνζηάηεο 
Ρεξκαηηθό ζπλδέζεσλ 
Ξελία βαιβίδσλ (γηα 
πδξαπιηθνύο αλειθπζηήξεο) 
Θεξκάζηξα ιαδηνύ (γηα 
πδξαπιηθνύο αλειθπζηήξεο) 
Ξηεζόκεηξν (γηα πδξαπιηθνύο 
αλειθπζηήξεο) 

 
ΠΔ5  Αλαγθαίεο ελέξγεηεο 

Γηάγλσζε βιάβεο 
Ούζκηζε εμαξηήκαηνο 
Αιιαγή εμαξηήκαηνο 
Ππκπιήξσζε εληύπσλ 
αλαθνξάο βιάβεο 
Δλεκέξσζε πειάηε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ9.2 Αλίρλεπζε βιάβεο ζηε κεραλή κε ηε ρξήζε πνιύκεηξνπ  
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ 

αθνξνύλ ηελ αλίρλεπζε βιαβώλ ζηε κεραλή αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ πνιύκεηξνπ, ςεθηαθνύ ή αλαινγηθνύ; 
 
ΑΓ3 Ρη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ιακβάλεηο από ην  ειεθηξνινγηθό ζρέδην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο «αλίρλεπζε βιαβώλ ζηε κεραλή»; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα κέξε ηεο κεραλήο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηεο κεραλήο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Ξνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε βιαβώλ ζηε κεραλή ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ7 Ξνηεο ελέξγεηεο ιακβάλνπλ ρώξα ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο βιάβεο; 
 
ΑΓ8 Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα επηθνηλσλείο κε ηα δηάθνξα αξκόδηα άηνκα γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

γηα ηελ αλαθνξά θαη επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ9 Αλίρλεπζε βιαβώλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθνύ ή αλαινγηθνύ πνιύκεηξνπ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ9.3 Αλίρλεπζε βιάβεο ζηηο πόξηεο ζαιάκνπ θαη νξόθσλ κε ηε ρξήζε πνιύκεηξνπ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πνιύκεηξν γηα λα κεηξήζεηο 

δηάθνξεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ησλ πνξηώλ 

ζαιάκνπ θαη νξόθσλ ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ3 Λα ππνινγίδεηο ηελ αλακελόκελε ηηκή νπνηαζδήπνηε 

ειεθηξηθήο παξακέηξνπ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ 
πνξηώλ ζαιάκνπ θαη νξόθσλ. 

 
ΚΑ4 Λα εληνπίδεηο ηηο βιάβεο θαη λα πξνβαίλεηο ζηηο 

αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαθνξά θαη 
επηδηόξζσζε ηνπο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πνιύκεηξν 

Τεθηαθό 
Αλαινγηθό 

 
ΠΔ2  Ηιεθηξηθέο παξάκεηξνη 

Ράζε 
Έληαζε ξεύκαηνο 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 

 
ΠΔ3  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο αλειθπζηήξαο 
πξνζώπσλ 
δξαπιηθόο αλειθπζηήξαο 
πξνζώπσλ 
πεξεζηαθόο αλειθπζηήξαο 

 
ΠΔ4  Μέξε ησλ πνξηώλ 
ζαιάκνπ θαη νξόθσλ 

Ζιεθηξηθέο επαθέο αζθαιείαο 
Κνηέξ κεραληζκνύ πνξηώλ 
Δλαιιάθηεο ηάζεο (inverter) 
γηα κεραληζκνύο κεηαβιεηήο 
ηαρύηεηαο 
Γηαθόπηεο ηέξκαηνο 
δηαδξνκήο πνξηώλ (limit 
switches) 
Ρεξκαηηθό ζπλδέζεσλ 
Γηαθόπηεο κέγηζηεο πίεζεο 
πνξηώλ 

 
ΠΔ5  Αλαγθαίεο ελέξγεηεο 

Γηάγλσζε βιάβεο 
Ούζκηζε εμαξηήκαηνο 
Αιιαγή εμαξηήκαηνο 
Ππκπιήξσζε εληύπσλ 
αλαθνξάο βιάβεο 
Δλεκέξσζε πειάηε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ9.3 Αλίρλεπζε βιάβεο ζηηο πόξηεο ζαιάκνπ θαη νξόθσλ κε ηε ρξήζε πνιύκεηξνπ  
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ 

αθνξνύλ ηελ αλίρλεπζε βιαβώλ ζηηο πόξηεο ζαιάκνπ θαη νξόθσλ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ πνιύκεηξνπ, ςεθηαθνύ ή αλαινγηθνύ; 
 
ΑΓ3 Ρη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ιακβάλεηο από ην  ειεθηξνινγηθό ζρέδην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο «αλίρλεπζε βιαβώλ ζηηο πόξηεο ζαιάκνπ θαη νξόθσλ»; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα κέξε ησλ πνξηώλ ζαιάκσλ θαη νξόθσλ; 
 
ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ησλ πνξηώλ ζαιάκσλ θαη νξόθσλ 

ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Ξνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε βιαβώλ ζηηο πόξηεο ζαιάκνπ θαη νξόθσλ; 
 
ΑΓ7 Ξνηεο ελέξγεηεο ιακβάλνπλ ρώξα ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο βιάβεο; 
 
ΑΓ8 Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα επηθνηλσλείο κε ηα δηάθνξα αξκόδηα άηνκα γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

γηα ηελ αλαθνξά θαη επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ9 Αλίρλεπζε βιαβώλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθνύ ή αλαινγηθνύ πνιύκεηξνπ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ9.4 Αλίρλεπζε βιάβεο ζην θύθισκα ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ κε ηε ρξήζε πνιύκεηξνπ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πνιύκεηξν γηα λα κεηξήζεηο 

δηάθνξεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο 

ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ3 Λα ππνινγίδεηο ηελ αλακελόκελε ηηκή νπνηαζδήπνηε 

ειεθηξηθήο παξακέηξνπ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ 
θπθιώκαηνο ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ. 

 
ΚΑ4 Λα εληνπίδεηο ηηο βιάβεο θαη λα πξνβαίλεηο ζηηο 

αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαθνξά θαη 
επηδηόξζσζε ηνπο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πνιύκεηξν 

Τεθηαθό 
Αλαινγηθό 

 
ΠΔ2  Ηιεθηξηθέο παξάκεηξνη 

Ράζε 
Έληαζε ξεύκαηνο 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 

 
ΠΔ3  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο αλειθπζηήξαο 
πξνζώπσλ 
δξαπιηθόο αλειθπζηήξαο 
πξνζώπσλ 
πεξεζηαθόο αλειθπζηήξαο 

 
ΠΔ4  Μέξε ηνπ θπθιώκαηνο 
ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ 

Θνκβία θιήζεσλ θακπίλαο θαη 
νξόθσλ 
Θνκβίν αλνίγκαηνο πνξηώλ 
Θνκβίν θιεηζίκαηνο πνξηώλ 
Θνκβίν θηλδύλνπ 
Δλδεηθηηθό ζέζεο 
Δλδεηθηηθό θαηεύζπλζεο 
θίλεζεο 
Φσηνθύηηαξν 

 
ΠΔ5  Αλαγθαίεο ελέξγεηεο 

Γηάγλσζε βιάβεο 
Ούζκηζε εμαξηήκαηνο 
Αιιαγή εμαξηήκαηνο 
Ππκπιήξσζε εληύπσλ 
αλαθνξάο βιάβεο 
Δλεκέξσζε πειάηε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ9.4 Αλίρλεπζε βιάβεο ζην θύθισκα ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ κε ηε ρξήζε πνιύκεηξνπ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο πνπ 

αθνξνύλ ηελ αλίρλεπζε βιαβώλ ζην θύθισκα ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ πνιύκεηξνπ, ςεθηαθνύ ή αλαινγηθνύ; 
 
ΑΓ3 Ρη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ιακβάλεηο από ην ειεθηξνινγηθό ζρέδην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο «αλίρλεπζε βιαβώλ ζην θύθισκα ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ»; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ; 
 
ΑΓ5 Ξνηνο είλαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ θπθιώκαηνο ειέγρνπ θαη 

ελδείμεσλ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Ξνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε βιαβώλ ζην θύθισκα ειέγρνπ θαη 

ελδείμεσλ; 
 
ΑΓ7 Ξνηεο ελέξγεηεο ιακβάλνπλ ρώξα ζε πεξίπησζε αλίρλεπζε βιάβεο; 
 
ΑΓ8 Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα επηθνηλσλείο κε ηα δηάθνξα αξκόδηα άηνκα γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

γηα ηελ αλαθνξά θαη επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ10 Αλαγλώξηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεησηήξα ζηξνθώλ, ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα, ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ θξέλνπ θαη ησλ ηξνραιηώλ ηξηβήο θαη παξέθθιηζεο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Ν έιεγρνο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ κεησηήξα ζηξνθώλ ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα, ηνπ 
ειεθηξνκαγλεηηθνύ θξέλνπ θαη ησλ ηξνραιηώλ ηξηβήο θαη παξέθθιηζεο. 
 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ10.1 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ κεησηήξα ζηξνθώλ 
 
ΔΑ10.2 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ θξέλνπ γηα ζσζηή ιεηηνπξγία 
 
ΔΑ10.3 Νπηηθόο έιεγρνο ηξνραιηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ10 Αλαγλώξηζε θαη  ζπληήξεζε ηνπ κεησηήξα ζηξνθώλ, ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα, ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ θξέλνπ θαη ησλ ηξνραιηώλ ηξηβήο θαη παξέθθιηζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ10.1 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ κεησηήξα ζηξνθώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ηνπ  

κεησηήξα ζηξνθώλ 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ  

κεησηήξα ζηξνθώλ 
 
ΚΑ3 Λα πξνβαίλεηο ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο/ 

κεηξήζεηο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 
κεησηήξα ζηξνθώλ αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία 
θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια όξγαλα  

 
ΚΑ4 Λα ζπληεξείο/επηδηνξζώλεηο ην κεησηήξα 

ζηξνθώλ ζε πεξίπησζε κε ζσζηήο 
ιεηηνπξγίαο. 

 
ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέξε κεησηήξα ζηξνθώλ 
Αηέξκνλαο 
Θνριίαο 
Ονπιεκά πίεζεο 
Γνρείν ιαδηνύ 

 
ΠΔ2  Έιεγρνη/κεηξήζεηο 
Νπηηθόο 
Πηάζκε ιαδηνύ 
Θόξπβνο ηνπ κεησηήξα ζηξνθώλ 
Γνλήζεηο , παίμηκν ηνπ κεησηήξα 
ζηξνθώλ 
 

ΠΔ3  Γηαδηθαζία 
Θαηαζθεπαζηή αλειθπζηήξα 
Ξξνηύπνπ εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ 

 
ΠΔ4  Όξγαλα 
Ξαρύκεηξν 
Ζρόκεηξν 
Όξγαλν κέηξεζεο δνλήζεσλ 

 
ΠΔ5  Με ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 
κεησηήξα ζηξνθώλ 
Θόξπβνο πέξαλ ησλ νξίσλ 
Γνλήζεηο πέξαλ ησλ νξίσλ 
Ξαίμηκν ηνπ κεησηήξα ζηξνθώλ 

 
ΠΔ6  Καλνληζκνί 
Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Θαλνληζκνί ηνπ πξνηύπνπ 
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
αλειθπζηήξσλ 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ10.1 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ κεησηήξα ζηξνθώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ αθνξνύλ 

ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ κεησηήξα ζηξνθώλ 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ πνιύκεηξνπ, ςεθηαθνύ ή αλαινγηθνύ; 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα;  
 
ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα επηθνηλσλείο κε ηα δηάθνξα αξκόδηα άηνκα γηα πεξαηηέξσ 

ελέξγεηεο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ10 Αλαγλώξηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεησηήξα ζηξνθώλ, ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα, ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ θξέλνπ θαη ησλ ηξνραιηώλ ηξηβήο θαη παξέθθιηζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ10.2 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ θξέλνπ γηα ζσζηή ιεηηνπξγία 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ηνπ θξέλνπ 

ηεο κεραλήο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηνλ ξόιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ 

θξέλνπ ηεο κεραλήο. 
 
ΚΑ3 Λα ειέγρεηο αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια όξγαλα, ηε 
ζσζηή ζύλδεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξέλνπ. 

 
ΚΑ4 Λα ζπληεξείο ην θξέλν ηεο κεραλήο ζύκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέξε ηνπ θξέλνπ ηεο κεραλήο 

Ξελίν 
Διαηήξηα πίεζεο 
Ξαπνύηζηα 
Βίδεο ξύζκηζεο 
Σεηξνθίλεηνο κνριόο αλνίγκαηνο 
Ζιεθηξηθόο δηαθόπηεο 

 
ΠΔ2  Γηαδηθαζία 

Θαηαζθεπαζηή αλειθπζηήξα 
Ξξνηύπνπ εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ 

 
ΠΔ3  Όξγαλν 

Ξνιύκεηξν 
Κεηξεηήο ηάζεο 
Ξαρύκεηξν 
Πηαζκά βάξνπο 

 
ΠΔ4  Καλνληζκνί 

Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Θαλνληζκνί ηνπ πξνηύπνπ 
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
αλειθπζηήξσλ 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 

 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 

Κε θαηάιιειε αλαγλώξηζε ησλ κεξώλ 
ηνπ θξέλνπ κεραλήο 
Κε ζσζηή δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 
ξύζκηζεο ηνπ θξέλνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ10.2 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ θξέλνπ γηα ζσζηή ιεηηνπξγία 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θξέλνπ ηεο κεραλήο; 
 
ΑΓ2 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε κέξνπο  ηνπ θξέλνπ ηεο κεραλήο; 
 
ΑΓ3 Ξώο ειέγρεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ θξέλνπ ηεο κεραλήο; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα όξγαλα θαη πσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξύζκηζεο ηνπ 

θξέλνπ ηεο κεραλήο; 
 
ΑΓ5 Ξώο ζπλδέεηαη ην θξέλν ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηε ζύλδεζε, ξύζκηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ 

θξέλνπ; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ8 Ξνηεο είλαη νη πξόλνηεο ηνπ πξνηύπνπ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ γηα ην 

θξέλν ηεο κεραλήο; 
 
ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ10 Αλαγλώξηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεησηήξα ζηξνθώλ, ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα, ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ θξέλνπ θαη ησλ ηξνραιηώλ ηξηβήο θαη παξέθθιηζεο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ10.3 Νπηηθόο έιεγρνο ηξνραιηώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο ηξνραιίεο ηξηβήο θαη 

παξέθθιηζεο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηξνραιηώλ ηξηβήο θαη παξέθθιηζεο. 
 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ηα κέξε ησλ ηξνραιηώλ ηξηβήο 

θαη παξέθθιηζεο. 
 
ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο γηα 

λα δηαπηζηώζεηο αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 
αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ησλ ηξνραιηώλ. 

 
ΚΑ5 Λα ζπληεξείο θαη λα επηδηνξζώλεηο ηηο ηξνραιίεο 

ηξηβήο θαη παξέθθιηζεο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υαξαθηεξηζηηθά ηξνραιηώλ 
Γηάκεηξνο 
Αξηζκόο απιαθώζεσλ (grooves) 
Ρύπνο εθθνπήο απιαθώζεσλ 
Γηαζηάζεηο απιαθώζεσλ 
ιηθό θαηαζθεπήο 

 
ΠΔ2  Μέξε ηξνραιηώλ 
Πηεθάλη 
Απιαθώζεηο 
Άμνλαο 
Ονπιεκάλ 

 
ΠΔ3  Έιεγρνο 
Νπηηθόο 
Αθνπζηηθόο 

 
ΠΔ4  εκαληηθέο αιιαγέο ζηηο 
ηξνραιίεο 
Οάγηζκα ηνπ πιηθνύ  
Φζνξά ησλ απιαθώζεσλ 
πεξβνιηθό βύζηζκα ζπξκαηόζρνηλσλ 
ζηηο απιαθώζεηο 
Έθθεληξε πεξηζηξνθή 
πεξβνιηθόο ζόξπβνο ζην ξνπιεκάλ 

 
ΠΔ5  Καλνληζκνί 
Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Θαλνληζκνί ηνπ πξνηύπνπ 
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
αλειθπζηήξσλ 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 

 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
Κε θαηάιιειε αλαγλώξηζε ησλ 
ηξνραιηώλ παξέθθιηζεο θαη ηξηβήο 
Ιαλζαζκέλε εγθαηάζηαζε ηεο κεραλήο 
θαη ηεο ηξνραιίαο παξέθθιηζεο 
Σξήζε ιαλζαζκέλνπ ηύπνπ 
ζπξκαηόζρνηλσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ10.3 Νπηηθόο έιεγρνο ηξνραιηώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ηξνραιηώλ ηξηβήο θαη παξέθθιηζεο; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξνραιηώλ ηξηβήο θαη παξέθθιηζεο; 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα κέξε ησλ ηξνραιηώλ ηξηβήο θαη παξέθθιηζεο; 
 
ΑΓ4 Ξσο ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε ησλ ηξνραιηώλ ηξηβήο θαη παξέθθιηζεο; 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη νδεγίεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ηξνραιηώλ ηξηβήο θαη 

παξέθθιηζεο; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Ξνηεο είλαη νη πξόλνηεο ηνπ πξνηύπνπ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ γηα ηηο 

ηξνραιίεο ηξηβήο θαη παξέθθιηζεο; 
 
ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 

 



78

 



79

 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ11 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ζ ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο, ησλ βαζηθώλ πξνλνηώλ ηεο 
λνκνζεζίαο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο όπσο είλαη ε πξόιεςε ησλ επαγγεικαηηθώλ θίλδπλσλ θαη ε 
πξνζηαζία θαηά ηελ εξγαζία.  Ζ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ 
εθαξκόδεηαη ζε εξγνηάμην θαη ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ ελόο εξγνηαμίνπ.  Ζ αλαγλώξηζε θαη 
εθηίκεζε πηζαλώλ θίλδπλσλ γηα εξγαδόκελνπο, ζπλαδέιθνπο θαη άιια ηξίηα πξόζσπα ζην ρώξν 
εξγαζίαο θαη ε εθαξκνγή ησλ απαξαηηήησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ. Ζ ζπκκέηνρε ζηε δηαβνύιεπζε 
θαη ζηελ επηηξνπή αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ε εθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο θαη ελεκέξσζε ησλ 
ζπληειεζηώλ ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ, ππξθαγηάο, ζεηζκνύ θαη άιισλ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ.  
Ζ εθαξκνγή αξρώλ θαη θαιώλ θαλόλσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ11.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη 

εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ εξγνηαμίνπ 
 
ΔΑ11.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 
 
ΔΑ11.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ εξγαζίαο 

θαη θνξεηώλ ζθαιώλ 
 
ΔΑ11.4 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη 

ιήςε πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ 
 
ΔΑ11.5 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ11 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ11.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ 

θαλνληζκώλ εξγνηαμίνπ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθαξκόδεηο ζπζηεκαηηθά ηηο βαζηθέο πξόλνηεο 

ηεο λνκνζεζίαο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία. 

 
ΚΑ2 Λα εθαξκόδεηο ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ηεο επηρείξεζεο 

ζνπ. 
 
ΚΑ3 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην ηζρύνλ ρέδην Αζθάιεηαο 

θαη Τγείαο (ΑΤ) ζην εξγνηάμην θαζώο θαη γηα ηηο 
νδεγίεο ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία 
ζνπ. 

 
ΚΑ4 Λα είζαη ελήκεξνο πνηα είλαη ηα αξκόδηα πξόζσπα 

γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ5 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο 

ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα κέζα αηνκηθήο αζθάιεηαο πνπ 

πξνλνεί ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ7 Λα δηαηεξείο ην εξγνηάμην θαη ην ρώξν εξγαζίαο 

θαζαξό θαη ειεύζεξν από εκπόδηα.  
 
ΚΑ8 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία θαη άιινλ εμνπιηζκό 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ θαη ηηο 
πξόλνηεο ηνπ ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

 
ΚΑ9 Λα θαηαλνείο ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο. 
 
ΚΑ10 Λα αθνινπζείο ηε κέζνδν εξγαζίαο θαη λα εθαξκόδεηο 

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

 
ΚΑ11 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο θαζώο θαη ηνλ πξόεδξν θαη ηα 
κέιε ηεο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βαζηθέο πξόλνηεο ηεο 
λνκνζεζίαο 

Ξξόιεςε επαγγεικαηηθώλ 
θηλδύλσλ 
Δθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ 
Ξξνζηαζία θαηά ηελ εξγαζία  
Δμάιεηςε ησλ ζπληειεζηώλ 
θηλδύλσλ 
Ξξνζαξκνγή ηεο εξγαζίαο 
ζηνλ άλζξσπν 
Γηαηήξεζε εγθαηαζηάζεσλ, 
εμνπιηζκνύ, πιηθώλ θαη 
κεζόδσλ ρσξίο θηλδύλνπο 
Δλεκέξσζε θαη θαηάξηηζε 
Γηαβνύιεπζε 
Ξπξαζθάιεηα 
Ξξώηεο βνήζεηεο 
Δπεκεξία 
Πρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Φάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο 

ΠΔ2  Πξόλνηεο ηνπ ζρεδίνπ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 

Ξεξηγξαθή έξγνπ θαη 
εξγαζηώλ 
Ππληειεζηέο έξγνπ 
πεπζπλόηεηεο 
Θίλδπλνη γηα θάζε εξγαζία 
Κέηξα απνθπγήο ή 
ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 
θηλδύλσλ 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 
Πρέδηα έθηαθησλ 
θαηαζηάζεσλ 
Πρέδην εξγνηαμίνπ 

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

 
ΔΑ11.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ 

θαλνληζκώλ εξγνηαμίνπ 

   
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο πξόλνηεο  ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

θπξίσο όζνλ αθνξά ηνπο Λ89(Η)/1996-2003, Θ.Γ.Ξ. 134/1997, Θ.Γ.Ξ. 172/2002 θαη Θ.Γ.Ξ. 
173/2003.  

 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα αζθάιεηα θαη πγεία 

ζηελ εξγαζία. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο ζνπ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο όζα πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ζε αθνξνύλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο θαη γείαο θαζώο θαη ηνλ 

πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο όπσο είλαη ηα κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο, ε ζήκαλζε, ε νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ε αζθαιήο ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη 
εμνπιηζκνύ.  

 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηη ζεκαίλνπλ ηα ζήκαηα αζθάιεηαο πνπ βξίζθνληαη ζην ρώξν εξγαζίαο.  
 
 



82

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ11 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ11.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
  
ΚΑ1 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην Πρέδην Γξάζεο ζε πεξίπησζε 

ππξθαγηάο ή άιισλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ. 
 
ΚΑ2 Λα ελεξγείο απνηειεζκαηηθά ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο. 
 
ΚΑ3 Λα εληνπίδεηο ην θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ ζην ρώξν 

εξγαζίαο. 
 
ΚΑ4 Λα δηαζέηεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ππξνζβεζηηθά κέζα. 
 
ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο δηόδνπο δηαθπγήο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη ην ρώξν ζπγθέληξσζεο. 
 
ΚΑ6 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο. 
 
ΚΑ7 Λα αλαγλσξίδεηο πνηα είλαη ηα ππεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο 

πξώηεο βνήζεηεο θαη νη πξώηνη βνεζνί ζην ρώξν 
εξγαζίαο. 

 
ΚΑ8 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ παξνρή πξώησλ 

βνεζεηώλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Έθηαθηα πεξηζηαηηθά 

Αηύρεκα 
Πεηζκόο 
Γηαξξνή επηθίλδπλεο νπζίαο 
Αζηνρία πξνζσξηλώλ ή 
κόληκσλ θαηαζθεπώλ ή 
ηκήκαηνο θαηαζθεπώλ 
Αζηνρία ή δπζιεηηνπξγία 
εμνπιηζκνύ  
Γπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
Δγθισβηζκόο 

 
ΠΔ2  Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Ξπξνζβεζηήξεο 
Ξπξνζβεζηηθέο κάληθεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ11.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ην Πρέδην Γξάζεο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηα ππεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο, ηνπο πξώηνπο βνεζνύο θαη 

πνηνο ν ξόινο ηνπο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα ππξνζβεζηηθνύ πιηθνύ θαη δηάζσζεο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα είδε ππξνζβεζηήξσλ θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ρξήζεο ηνπο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνπ βξίζθεηαη ην θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ11 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ11.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηώλ ζθαιώλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό εξγαζίαο ζε ύςνο 

αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ην ύςνο.  

ΚΑ2 Λα είζαη ελήκεξνο όηη ε εγθαηάζηαζε, ζπλαξκνιόγεζε, 
απνζπλαξκνιόγεζε θαη κεηαηξνπή ησλ ηθξησκάησλ γίλεηαη 
πάληνηε κε αξκόδηα πξόζσπα ζύκθσλα κε ην ζρέδην δηακόξθσζεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ αξκόδηνπ κεραληθνύ. 

ΚΑ3 Λα ηνπνζεηείο θαηάιιεια θηγθιηδώκαηα θαη παξαπέηα θαηά κήθνο 
θαη πιάηνο ηνπ ηθξηώκαηνο  θαη ηεο εμέδξαο εξγαζίαο γηα 
παξεκπόδηζε ηεο πηώζεο πξνζώπσλ θαη εξγαιείσλ.   

ΚΑ4 Λα ζηεξεώλεηο ή κεηαθηλείο ηηο ζθαισζηέο θαη ηηο εμέδξεο εξγαζίαο 
ζε ζηεξεό έδαθνο  ή δάπεδν, λα ρξεζηκνπνηείο ζηεξεά ζηεξίγκαηα 
θαη λα απνθεύγεηο ηε βύζηζε ζην έδαθνο. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηε ζθάια πάλσ ζε ζηαζεξό κε νιηζζεξό έδαθνο θαη 
λα ηε πξνζδέλεηο ζηε βάζε ηεο ή λα ηνπνζεηείο αλαζηαιηηθό 
ππνζηήξηγκα. 

ΚΑ6 Λα ηνπνζεηείο ηε ζθάια ζε ηέηνηα θιίζε ώζηε λα απνθεύγεηαη ε 
κεηαηόπηζε ηεο. 

ΚΑ7 Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη γίλεη έιεγρνο ησλ ηθξησκάησλ θαη 
θνξεηώλ ζθαιώλ πξηλ ηα ρξεζηκνπνηήζεηο από ην αξκόδην 
πξόζσπν θαη έρνπλ εληνπηζηεί πηζαλά πξνβιήκαηα ή βιάβεο. 

ΚΑ8 Λα απνκαθξύλεηο θαη λα αλαπιεξώλεηο ακέζσο ειαηησκαηηθό 
εμνπιηζκό εξγαζίαο. 

ΚΑ9 Λα αλεβαίλεηο, θαηεβαίλεηο από ηνλ εμνπιηζκό εξγαζίαο κε ηξόπν 
πνπ λα κε ζέηεη ηνλ εαπηό ζνπ θαη άιια πξόζσπα ζε θίλδπλν.   

ΚΑ10 Λα κεηαθέξεηο εξγαιεία θαη πιηθά όηαλ ρξεζηκνπνηείο ηθξηώκαηα, 
εμέδξεο θαη ζθάιεο κε ηξόπν πνπ λα κε ππάξρεη θίλδπλνο πηώζεο 
ηνπο ή ηξαπκαηηζκνύ ζνπ.    

ΚΑ11 Λα κεηαθηλείο πξνζεθηηθά ηα θηλεηά ηθξηώκαηα θαη εμέδξεο. 

ΚΑ12 Λα ρξεζηκνπνηείο κόλν ηα αζθαιή κέζα πξόζβαζεο. 

ΚΑ13 Λα κπνξείο λα δηαθξίλεηο αλ είλαη ηθξίσκα ζπλάδεη κε ηα αληίζηνηρα 
πξόηππα κε βάζε ηε ζήκαλζε ηνπ ζηελ νπνία πξέπεη λα δειώλεηαη 
ην πξόηππν, ν θαηαζθεπαζηήο θαη θαηεγνξία ηνπ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  
(ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο 
εξγαζίαο ζε ύςνο   

Πηαζεξό ηθξίσκα 
Θηλεηό ηθξίσκα 
Δμέδξα εξγαζίαο 
Φνξεηή ζθάια 

 
ΠΔ2  Πξνβιήκαηα/ 
βιάβεο 

Αζηαζήο ή/θαη 
αθαηάιιειε ζηήξημε 
Αθαηάιιειν δάπεδν ή 
έδαθνο 
Νμείδσζε κεηαιιηθώλ 
κεξώλ 
Πρηζκέο/ξσγκέο ζε 
μύιηλα κέξε 
Ξξνβιεκαηηθά/αιινησκέ
λα επηκέξνπο ζηνηρεία 
Απνπζία εμαξηεκάησλ 
θαη άιισλ επηκέξνπο 
ζηνηρείσλ 
 Ξηζαλή πηώζε 
εξγαιείσλ θαη πιηθώλ 

 
ΠΔ3  Πξνζεθηηθή 
κεηαθίλεζε 

Αξγή κεηαθίλεζε 
Κεηαθίλεζε ζηε θνξά 
ηνπ κήθνπο ηνπ 
ηθξηώκαηνο 
Ζ δηαδξνκή λα είλαη 
ειεύζεξε από εκπόδηα 
Θαλείο λα κελ είλαη ζηελ 
επηθάλεηα 
Λα κελ πέζεη θαλέλα 
εξγαιείν ή πιηθό 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ11.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηώλ 

ζθαιώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδύλνπο από εξγαζίεο κε ζηαζεξά θαη θηλεηά ηθξηώκαηα, εμέδξεο 

εξγαζίαο θαη θνξεηέο ζθάιεο.  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ζπλαξκνιόγεζεο, ρξήζεο θαη απνζπλαξκνιόγεζεο ησλ 

θαηαζθεπαζηώλ ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ εξγαζίαο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία θαη ρξήζε όισλ ησλ κεξώλ θαη εμαξηεκάησλ ελόο ηθξηώκαηνο θαη 

εμέδξαο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο θαη ηα κέηξα γηα ηελ αζθαιή ζηήξημε ηθξησκάησλ, εμέδξσλ 

εξγαζίαο θαη θνξεηώλ ζθάισλ ζην έδαθνο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθαινύο ρξήζεο ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηώλ 

ζθάισλ. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο αηηίεο,  πηζαλά πξνβιήκαηα/βιάβεο ζε ηθξηώκαηα, εμέδξεο θαη θνξεηέο 

ζθάιεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ11 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ11.4 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 

πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηειείο 
θαη ζην ρώξν εξγαζίαο ζνπ. 

 
ΚΑ2 Λα εθηηκάο ηνλ θίλδπλν γηα ηε δηθή ζνπ αζθάιεηα, 

ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ θαζώο θαη ηελ 
αζθάιεηα ηξίησλ πξνζώπσλ πνπ κπνξεί λα 
επεξεαζηνύλ από ηελ εξγαζία ζνπ. 

 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο επηθίλδπλεο νπζίεο θαη λα θαηέρεηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπο. 
 
ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο ζηνλ άκεζα πξντζηάκελό ζνπ 

πηζαλνύο θηλδύλνπο αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ5 Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά θαη 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα αλάινγα κε ηελ εξγαζία, ηνλ 
εμνπιηζκό θαη ην ρώξν όπσο απηά πεξηιακβάλνληαη 
ζην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

 
ΚΑ6 Λα εθαξκόδεηο ηνπο θαλόλεο νδηθήο αζθάιεηαο. 
 
ΚΑ7 Λα εθθνξηώλεηο, κεηαθέξεηο θαη αλπςώλεηο θνξηία 

κε ηξόπν ν όπνηνο κεηώλεη κπνζθειεηηθά 
πξνβιήκαηα. 

 
ΚΑ8 Λα εμαζθαιίδεηο ηελ επηαμία θαη ειεύζεξε 

δηαθίλεζε ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ9 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία ζνπ κε ηξόπν πνπ λα 

κεηώλεηαη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ. 
 
ΚΑ10 Λα αλακηγλύεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηηο επηθίλδπλεο 

νπζίεο όπσο πξνδηαγξαθεί ν θαηαζθεπαζηήο.  
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαζίεο 

Νδήγεζε θαη ζηάζκεπζε νρήκαηνο 
Δθθόξησζε θαη κεηαθνξά πιηθώλ 
θαη εξγαιείσλ  
Νξγάλσζε ρώξνπ εξγαζίαο   
Ξξόζβαζε ζην ρώξν εξγαζίαο 
Αλύςσζε θαη κεηαθίλεζε κεξώλ 
αλειθπζηήξσλ, εξγαιείσλ ,πιηθώλ 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεξηνύ 
Σξήζε ειεθηξηζκνύ θαη 
ειεθηξηθώλ εξγαιείσλ 
Δξγαζίεο ζε ύςνο  
Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε 
επηδηόξζσζε ηνπ αλειθπζηήξα 
Κεραληθέο εξγαζίεο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε 
επηδηόξζσζε ηνπ αλειθπζηήξα 
Δξγαζίεο ζην θξεάηην 
Ξεξηζπιινγή θαη θόξησζε πιηθώλ 
θαη εξγαιείσλ 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ εξγαζίαο   

ΠΔ2  Υώξνο εξγαζίαο 
Ραξάηζα 
πόγεην 
Φξεάηην αλειθπζηήξα 
Έδαθνο 
Ύςνο 
παίζξηνο 
Θιεηζηόο 

ΠΔ3  Σξίηα πξόζσπα 
Άιια ζπλεξγεία  
Δπηβιέπνληεο 
Δπηζθέπηεο 
Γηακέλνληεο θαη εξγαδόκελνη 
Ξξνκεζεπηέο 
Γείηνλεο  
Γηεξρόκελνη 

ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο 
 Θίλλεξ, λέθηη, πεηξειαηνεηδή 
 Γόκεο 
 Ιάδηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ11.4 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 

πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ θαη ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ πξνζηαζίαο 

θαη πξόιεςεο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ηεο πξόιεςεο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πώο λα εθηηκάο ηνπο θηλδύλνπο ζηελ εξγαζία ζνπ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδύλνπο ζηηο εξγαζίεο κνλώζεσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο πνπ εθαξκόδνληαη ζε εξγαζίεο κόλσζεο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηη είλαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο θαη κε πνηνπο ηξόπνπο εληνπίδεηο ηα κέηξα 

αζθάιεηαο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο.   
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο δηαβνύιεπζεο θαη ηεο αλαθνξάο ζηνλ πξντζηάκελν. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ11 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ11.5 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζπιιέγεηο θαη απνκαθξύλεηο απόβιεηα θαη λα ηα 

απνξξίπηεηο κε ηξόπν πνπ λα κελ επηβαξύλνπλ ην 
πεξηβάιινλ. 

 
ΚΑ2 Λα ζπιιέγεηο θαη λα απνκαθξύλεηο αλαθπθιώζηκα 

πιηθά από ην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3 Λα δηαρσξίδεηο θαη λα ηνπνζεηείο ζηα ζεκεία/ρώξνπο 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο αλαθπθιώζηκσλ 
πιηθώλ. 

 
ΚΑ4 Λα κε ιεξώλεηο ην πεξηβάιινλ κε άρξεζηα πιηθά θαηά 

ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ5 Λα εμνηθνλνκείο ηνπο πεξηβαιινληηθνύο πόξνπο. 
 
ΚΑ6 Λα νδεγείο ην επαγγεικαηηθό όρεκα κε ηξόπν ώζηε λα 

κεηώλεηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ε εθπνκπή 
αέξησλ ξύπσλ. 

 
ΚΑ7 Λα εμνηθνλνκείο ελέξγεηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο αιιά θαη ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ8 Λα εηζεγείζαη κέηξα θαη πξαθηηθέο ζηελ επηρείξεζε γηα 

ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απόβιεηα 

Ππζθεπαζίεο κεξώλ ησλ 
αλειθπζηήξσλ 
Άρξεζηα εμαξηήκαηα, εξγαιεία, 
πιηθά 
Μύιηλεο παιέηεο 
Φηικ πνιπζίλεο 
Ονιά θαη βνύξηζεο 
Σαξηηά, πιαζηηθά, γηάιηλα είδε 
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο 
ηερληθνύο 
Κεραλέιαηα 
 

ΠΔ2  Αλαθπθιώζηκα πιηθά 
Ξιαζηηθά δνρεία από PVC 
Κεηαιιηθά αληηθείκελα 
Φηικ πνιπζίλεο 
Μύιηλεο παιέηεο 
 

ΠΔ3  εκεία/ρώξνη 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 
αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 

Θάδνο 
Ξιαζηηθό δνρείν 
παίζξηνο ρώξνο 
Θιεηζηόο απνζεθεπηηθόο ρώξνο 
Ππκπηεζηήο 

 
ΠΔ4  Πεξηβαιινληηθνί πόξνη 

Θαύζηκα 
Ζιεθηξηθό ξεύκα 
Λεξό 

 
ΠΔ5  Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Νξζνινγηζηηθή ρξήζε θσηηζκνύ 
Νξζνινγηζηηθή ρξήζε 
πγξαεξίνπ θιόγηζηξνπ 
Νξζνινγηζηηθή ρξήζε 
ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ11.5 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ε αλαθύθισζε θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθή. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα απόβιεηα ησλ ελεξγεηώλ ζνπ αλαθπθιώλνληαη θαη πνηα όρη. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πσο δηαρσξίδνληαη θαη πνπ θπιάγνληαη ηα πιηθά πξνο αλαθύθισζε. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο λνκηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε 

κε ηηο εξγαζίεο ζνπ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ από ηελ ζπαηάιε πόξσλ. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα απιά κέηξα πόξσλ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ12 Θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην ρώξν 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα.  Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 
Νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ν δηαζηαζηνινγηθόο έιεγρνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ κεραλνζηαζίνπ ζε ζρέζε κε ζρέδην 
εγθαηάζηαζεο, ε αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη ε 
ζπκπιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ εγγξάθσλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ12.1 Κειέηε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα 
 
ΔΑ12.2 Γηαζηαζηνινγηθόο έιεγρνο θξεαηίνπ θαη κεραλνζηαζίνπ αλειθπζηήξα ζε ζρέζε 

κε ζρέδην εγθαηάζηαζεο 
 
ΔΑ12.3 Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα Νξγαληζκνύ θαη άιισλ 

επαίζζεησλ ζεκείσλ 
 
ΔΑ12.4 Ππκπιήξσζε εληύπνπ αλαθνξάο πξνβιήκαηνο ρώξνπ εγθαηάζηαζεο 

αλειθπζηήξα (αλ ρξεηάδεηαη) 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ12 Θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην ρώξν 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα.  Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 
Νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ12.1 Κειέηε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θάλεηο ζσζηή ηαπηνπνίεζε κε έιεγρν 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ. 

ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 
ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

ΚΑ3 Λα εληνπίδεηο όιεο ηηο ζεκαληηθέο 
δηαζηάζεηο πνπ θαίλνληαη ζην ζρέδην 
εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 

ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηα θύξηα κέξε ηνπ 
αλειθπζηήξα θαη ηελ αθξηβή ζέζε 
εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην θξεάηην θαη 
κεραλνζηάζην. 

ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηπρόλ ηδηνκνξθίεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ αλειθπζηήξα θαη ηηο 
ζπλέπεηεο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ.  

ΚΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο θύξηεο πξόλνηεο ηνπ 
πξνηύπνπ εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα 
πνπ θαίλνληαη ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ 
αθνξνύλ ηελ εξγαζία. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ηνηρεία έξγνπ 

Γηεύζπλζε 
Όλνκα πειάηε 
Όλνκα έξγνπ 
Αξηζκόο αλειθπζηήξα 

 
ΠΔ2  Σκήκαηα ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 

Θάηνςε θξεαηίνπ 
Ρνκή θξεαηίνπ 
Όςεηο ζπξώλ 
Θάηνςε κεραλνζηαζίνπ 
Δηδηθέο ιεπηνκέξεηεο 
Θαηάζηαζε ζηνηρείσλ έξγνπ 
Θαηάζηαζε ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
αλειθπζηήξα 

 
ΠΔ3  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ4  εκαληηθέο δηαζηάζεηο ζρεδίνπ 
εγθαηάζηαζεο 

Γηαδξνκή 
Βάζνο ππζκέλα 
Απνζηάζεηο νξόθσλ 
Άλσ απόιεμε θξεαηίνπ 
Ξιάηνο θξεαηίνπ 
Βάζνο θξεαηίνπ 
Αλνίγκαηα ζπξώλ 
Άιια αλνίγκαηα 
Θέζε κεραλνζηαζίνπ 
Απόζηαζε κεραλνζηαζίνπ από θξεάηην 
Γηαζηάζεηο κεραλνζηαζίνπ 
Απνζηάζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ δηαθόξσλ 
κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα από ην δνκηθά 
ζηνηρεία ηνπ θξεαηίνπ θαη κεραλνζηαζίνπ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ12 Θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην ρώξν 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα.  Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 
Νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ12.1 Κειέηε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Κύξηα κέξε ηνπ αλειθπζηήξα 

Νδεγνί θαη ηα ζηεξίγκαηα ηνπο 
Ξόξηεο νξόθσλ 
Κεραλή κε ηε βάζε ηεο 
Παζί ζαιάκνπ 
Αληίβαξν (αλ ππάξρεη) 
Έκβνιν θαη βάζε ηνπ (αλ ππάξρεη) 
Πσιήλα ιαδηνύ (αλ ππάξρεη) 
Θάιακνο, κεραληζκόο ζπξώλ ζαιάκνπ 
Ππξκαηόζρνηλα 
Οπζκηζηήο ηαρύηεηαο 
Απνθξνπζηήξεο θξνύζεο 
Ξίλαθαο ειέγρνπ 
Θνκβία θαη ελδεηθηηθά νξόθσλ 
Φσηηζκόο θξεαηίνπ θαη κεραλνζηαζίνπ 
Θαισδηώζεηο 

 
ΠΔ6  Ιδηνκνξθίεο αλειθπζηήξα 

Κεραλνζηάζην καθξηά από θξεάηην 
Ξόξηεο νξόθσλ ζε δηάθνξεο πιεπξέο 
Αζπλήζηζηα κηθξό βάζνο ππζκέλα 
Αζπλήζηζηα κηθξή άλσ απόιεμε 
Γηπιά έκβνια (αλ ππάξρνπλ) 
Ξνιύπινθε δηαδξνκή ζπξκαηόζρνηλσλ 
Ηδηαίηεξα αλνίγκαηα ζην θξεάηην γηα έιεγρν 
ηνπ αλειθπζηήξα 

 
ΠΔ7  Κύξηεο πξόλνηεο πξνηύπνπ 
εγθαηάζηαζεο πνπ θαίλνληαη ζην ζρέδην 

Απνζηάζεηο θηλνπκέλσλ κεξώλ ηνπ 
αλειθπζηήξα από ζηαζεξά κέξε ηνπ θέξνληα 
νξγαληζκνύ (ηνηρνπνηία) 
Διεύζεξνη ρώξνη ζηνλ ππζκέλα, πάλσ από 
ηνλ ζάιακν αηόκσλ θαη ζην κεραλνζηάζην γηα 
ηελ αζθάιεηα ηνπ ηερληθνύ αλειθπζηήξα 
Γηαζηάζεηο αλνηγκάησλ γηα πξόζβαζε (πόξηεο 
κεραλνζηαζίνπ, ηξνραιηνζηαζίνπ) 
Γηαζηάζεηο αλνηγκάησλ γηα εμαεξηζκό 
θξεαηίνπ θαη κεραλνζηαζίνπ 
Ππλζήθεο πεξηβάιινληνο (θσηηζκόο, 
ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία) 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ12 Θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην ρώξν 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα.  Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 
Νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ12.1 Κειέηε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ8  Καλνληζκνί 

Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 

 
ΠΔ9  Απνθιίζεηο 

Ιαλζαζκέλε ηαπηνπνίεζε έξγνπ 
Κε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηύπνπ 
εγθαηάζηαζεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ12.1 Κειέηε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ειέγμεηο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ έξγνπ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο πνπ θαίλνληαη ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα θύξηα κέξε ηνπ αλειθπζηήξα πνπ θαίλνληαη ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο; 
 
ΑΓ5 Ξνηεο ηπρόλ ηδηνκνξθίεο κπνξεί λα παξνπζηάδεη έλαο αλειθπζηήξαο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζην 

ζρέδην εγθαηάζηαζεο; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Ξνηεο είλαη νη θύξηεο πξόλνηεο ηνπ πξνηύπνπ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ 

πνπ θαίλνληαη ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο; 
 
ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ12 Θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην ρώξν 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα.  Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 
Νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ12.2 Γηαζηαζηνινγηθόο έιεγρνο θξεαηίνπ θαη κεραλνζηαζίνπ αλειθπζηήξα ζε ζρέζε κε ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θάλεηο ζσζηή ηαπηνπνίεζε κε έιεγρν ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ. 
 
ΚΑ2 Λα δηελεξγείο ηηο απαξαίηεηεο κεηξήζεηο θαη 

ειέγρνπο ζην θξεάηην θαη κεραλνζηάζην κε 
αθξίβεηα ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιεια όξγαλα. 

 
ΚΑ3 Λα θαηαγξάθεηο ζε θαηάιιειν έληππν ηηο 

κεηξήζεηο ηνπ θξεαηίνπ θαη κεραλνζηαζίνπ ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ4 Λα ζπγθξίλεηο ηηο κεηξήζεηο κε ηα αληίζηνηρα 

δεδνκέλα ηνπ ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ηνηρεία έξγνπ 

Γηεύζπλζε 
Όλνκα πειάηε 
Όλνκα έξγνπ 
Αξηζκόο αλειθπζηήξα 

 
ΠΔ2  Μεηξήζεηο/έιεγρνη 

Γηαδξνκή 
Βάζνο ππζκέλα 
Απνζηάζεηο νξόθσλ 
Άλσ απόιεμε θξεαηίνπ 
Ξιάηνο θξεαηίνπ 
Βάζνο θξεαηίνπ 
Αλνίγκαηα ζπξώλ 
Θέζε κεραλνζηαζίνπ 
Απόζηαζε κεραλνζηαζίνπ από θξεάηην 
Γηαζηάζεηο κεραλνζηαζίνπ 

 
ΠΔ3  Όξγαλα 

Κεηξνηαηλία 
Κέηξν ηειεζθνπηθό 
Όξγαλν ιέηδεξ 
Αιθάδη 

 
ΠΔ4  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ5  Καλνληζκνί 

Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 

 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 

Ιαλζαζκέλε ηαπηνπνίεζε έξγνπ 
Γηαθνξέο κεηαμύ κεηξήζεσλ θαη 
ζρεδίνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ12.2 Γηαζηαζηνινγηθόο έιεγρνο θξεαηίνπ θαη κεραλνζηαζίνπ αλειθπζηήξα ζε ζρέζε κε 

ζρέδην εγθαηάζηαζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ειέγμεηο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ έξγνπ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα δεδνκέλα είλαη ζεκαληηθά από ην ζρέδην εγθαηάζηαζεο; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο κεηξήζεηο θαη έιεγρνη πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα βεβαησζείο γηα ηελ νξζόηεηα ηνπ ζρεδίνπ 

εγθαηάζηαζεο; 
 
ΑΓ4 Ξνηα όξγαλα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο πην πάλσ ειέγρνπο; 
 
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη πξόλνηεο ηνπ πξνηύπνπ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ γηα ηηο 

ηξνραιίεο ηξηβήο θαη παξέθθιηζεο; 
 
ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ12 Θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην ρώξν 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα.  Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 
Νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ12.3 Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα Νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ 

ζεκείσλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θάλεηο ζσζηή ηαπηνπνίεζε κε έιεγρν ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ. 
 
ΚΑ2 Λα εξκελεύεηο ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηνπ 

έξγνπ, αλαγλσξίδνληαο ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 
θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιια επαίζζεηα 
ζεκεία. 

 
ΚΑ3 Λα ζπγθξίλεηο ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα κε ηα 

αληίζηνηρα δεδνκέλα ηνπ ζρεδίνπ 
εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ δηαθνξέο θαη απνθιίζεηο 

ζηα αξκόδηα άηνκα. 
 
ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ηνηρεία έξγνπ 

Γηεύζπλζε 
Όλνκα πειάηε 
Όλνκα έξγνπ 
Αξηζκόο αλειθπζηήξα 

 
ΠΔ2  Γνκηθά ζηνηρεία ηνπ θέξνληα 
νξγαληζκνύ 

Θνιώλεο 
Γνθνί 
Ρνηρνπνηία 
Θεκειηώζεηο 
Αλνίγκαηα 

 
ΠΔ3  Γεδνκέλα ζρεδίνπ 
εγθαηάζηαζεο 

Θαζαξέο απαηηνύκελεο δηαζηάζεηο 
θξέαηνο 
Γηαδξνκή θξέαηνο 
Απαηηνύκελν βάζνο ππζκέλα 
Απαηηνύκελε άλσ απόιεμε θξέαηνο 
Απαηηνύκελεο δηαζηάζεηο αλνηγκάησλ 
ζπξώλ 
Απαηηνύκελεο ζέζεηο αλνηγκάησλ 
ζπξώλ 
Απαηηνύκελα θαλάιηα κεηαμύ 
θξεαηίνπ θαη κεραλνζηαζίνπ 

 
ΠΔ4  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ5  Γηαθνξέο θαη απνθιίζεηο 

Ιαλζαζκέλε ηαπηνπνίεζε έξγνπ 
Γηαζηάζεηο θξέαηνο 
Γηαζηάζεηο αλνηγκάησλ ζπξώλ 
Θέζεηο αλνηγκάησλ ζπξώλ 
Θέζε κεραλνζηαζίνπ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ12 Θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην ρώξν 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα.  Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 
Νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ12.3 Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα Νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ 

ζεκείσλ 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Αξκόδηα άηνκα 

Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
Ρερληθόο δηεπζπληήο εηαηξείαο 
εγθαηάζηαζεο 
Αξρηηέθηνλαο έξγνπ 
Ξνιηηηθόο κεραληθόο έξγνπ 
Ξειάηεο 

 
ΠΔ7  Καλνληζκνί 

Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ12.3 Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ 

ζεκείσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ειέγμεηο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ έξγνπ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα δεδνκέλα είλαη ζεκαληηθά από ην ζρέδην εγθαηάζηαζεο; 
 
ΑΓ3 Ξσο ειέγρνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη ηα άιια επαίζζεηα ζεκεία; 
 
ΑΓ4 Ξνηα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο; 
 
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ6 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ12 Θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο 

ηνπ αλειθπζηήξα.  Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα Νξγαληζκνύ θαη άιισλ 
επαίζζεησλ ζεκείσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ12.4 Ππκπιήξσζε εληύπνπ αλαθνξάο πξνβιήκαηνο ρώξνπ εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα (αλ 

ρξεηάδεηαη) 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα αλαθνξάο 

πξνβιήκαηνο ρώξνπ εγθαηάζηαζεο 
αλειθπζηήξα.  

 
ΚΑ2 Λα παξαδίδεηο ζηα αξκόδηα άηνκα/ηκήκαηα 

ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα. 
 
ΚΑ3 Λα παξαθνινπζείο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

κεηά ηελ παξάδνζε ησλ ζπκπιεξσκέλσλ 
εληύπσλ αλαθνξάο πξνβιήκαηνο ζην ρώξν 
εγθαηάζηαζεο. 

 
ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο από ηελ απαηηνύκελε 

απόδνζε. 
 
ΚΑ5 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρόλ απνθιίζεηο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Έληππα αλαθνξάο πξνβιήκαηνο 
ρώξνπ εγθαηάζηαζεο 
Έληππν αλαθνξάο θαηαζθεπαζηηθνύ 
πξνβιήκαηνο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ 
Έληππν θαηαγξαθήο ειέγρνπ δηαζηάζεσλ 

 
ΠΔ2  Αξκόδηα άηνκα/ηκήκαηα 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
Ξξντζηάκελνο ηερληθνύ ηκήκαηνο 
Ρκήκα παξαγγειηώλ 
Ινγηζηήξην 
Αξρηηέθηνλαο έξγνπ 
Κεραληθόο έξγνπ 
Ξειάηεο 

 
ΠΔ3  Πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 
Ξαξαγγειία εμαξηήκαηνο 
Αληηθαηάζηαζε εμαξηήκαηνο 

 
ΠΔ4  Απνθιίζεηο 
Διιηπήο ή ιαλζαζκέλε ζπκπιήξσζε ησλ 
εληύπσλ αλαθνξάο πξνβιήκαηνο 
Έιιεηςε δηαζέζηκσλ εληύπσλ 
Κε έγθαηξε ελεκέξσζε αξκνδίσλ 
Κε ηθαλνπνηεηηθή παξαθνινύζεζε ησλ 
πεξαηηέξσ ελεξγεηώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ12.4 Ππκπιήξσζε εληύπνπ αλαθνξάο πξνβιήκαηνο ρώξνπ εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα 

(αλ ρξεηάδεηαη) 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηα έληππα αλαθνξάο πξνβιήκαηνο ζηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ππάξρνπλ; 
 
ΑΓ2 Ξώο ζπκπιεξώλνληαη ηα έληππα απηά; 
 
ΑΓ3 Πε πνηνλ πξνσζνύληαη ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα; 
 
ΑΓ4 Ξνηεο ελέξγεηεο αθνινπζνύλ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ13 Δπζύγξακκε εγθαηάζηαζε ησλ νδεγώλ νιίζζεζεο ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ν έιεγρνο ηεο θαζεηόηεηαο θαη ηεο επζύγξακκεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζηεξηγκάησλ θαη νδεγώλ 
ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ13.1 Κέηξεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ απνζηάζεσλ γηα έιεγρν ηεο θαζεηόηεηαο 

θξεαηίνπ 
 
ΔΑ13.2 Δγθαηάζηαζε ζηεξηγκάησλ νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 
 
ΔΑ13.3 Δγθαηάζηαζε νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ13 Δπζύγξακκε εγθαηάζηαζε ησλ νδεγώλ νιίζζεζεο ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ13.1 Κέηξεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ απνζηάζεσλ γηα έιεγρν ηεο θαζεηόηεηαο θξεαηίνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη θαηαλνείο ην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 

ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Σξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία λα 

εθηειείο κεηξήζεηο γηα λα ειέγρεηο ηελ 
θαζεηόηεηα ησλ ηνίρσλ ηνπ θξεαηίνπ.  

 
ΚΑ3 Λα θαηαγξάθεηο ηηο κεηξήζεηο ζε εηδηθό έληππν 

γηα λα ππνινγίζεηο ηηο θαηαθόξπθεο δηαζηάζεηο 
ηνπ θξέαηνο. 

 
ΚΑ4 Λα παξαδίδεηο ζηα αξκόδηα άηνκα/ηκήκαηα ην 

ζπκπιεξσκέλν έληππν. 
 
ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο θαη λα παξαθνινπζείο 

ηπρόλ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 
 
ΚΑ6 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρόλ απνθιίζεηο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Καηάιιεια εξγαιεία 
Κέηξν 
Οάκκα από πεηνληά 
Βαξίδη 
Ιάδη ή λεξό γηα ζηαζεξνπνίεζε 
βαξηδηνύ 
Όξγαλν ιέηδεξ 

 
ΠΔ3  Μεηξήζεηο/ππνινγηζκνί 
Απόζηαζεο ξακκάησλ από ηνίρνπο 
θξέαηνο 
Απόζηαζεο κεηαμύ ξακκάησλ 
Θαζαξό πιάηνο θξέαηνο 
Θαζαξό βάζνο θξέαηνο 
Αθξηβήο ζέζε αλνηγκάησλ ζπξώλ 
νξόθσλ 

 
ΠΔ4  Αξκόδηα ηκήκαηα/άηνκα 
Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
Ρκήκα παξαγγειηώλ 
Ρερληθό ηκήκα 
Αξρηηέθηνλαο 
Ξνιηηηθόο κεραληθόο 
Ξειάηεο 

 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
Γηαθνξέο κεηαμύ κεηξήζεσλ θαη 
ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
Έιιεηςε δηαζέζηκσλ εληύπσλ 
Κε έγθαηξε ελεκέξσζε αξκνδίσλ 
Κε ηθαλνπνηεηηθή παξαθνινύζεζε ησλ 
πεξαηηέξσ ελεξγεηώλ 

 
ΠΔ6  Πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 
Γηόξζσζε δηαζηάζεσλ θξεαηίνπ ή 
αλνηγκάησλ 
Αιιαγή αλειθπζηήξα γηα εγθαηάζηαζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ13.1 Κέηξεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ απνζηάζεσλ γηα έιεγρν ηεο θαζεηόηεηαο θξεαηίνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Κπνξείο λα εληνπίζεηο ηηο ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο από ην ζρέδην εγθαηάζηαζεο; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηε κέηξεζε ηεο θαζεηόηεηαο θξεαηίνπ; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη απαηηνύκελεο κεηξήζεηο γηα λα δηαπηζησζεί ε θαζεηόηεηα ηνπ θξεαηίνπ; 
 
ΑΓ4 Πε πνην έληππν θαηαγξάθνληαη νη πην πάλσ κεηξήζεηο; 
 
ΑΓ5 Ξώο ππνινγίδνληαη νη θαηαθόξπθεο δηαζηάζεηο ηνπ θξεαηίνπ από ηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ8 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ13 Δπζύγξακκε εγθαηάζηαζε ησλ νδεγώλ νιίζζεζεο ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ13.2 Δγθαηάζηαζε ζηεξηγκάησλ νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη θαηαλνείο ην ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο κεηξήζεηο θαζεηόηεηαο ηνπ 

θξεαηίνπ ηνπ αλειθπζηήξα.  
 
ΚΑ3 Λα εθαξκόδεηο ηα ζηεξίγκαηα νδεγώλ ζαιάκνπ 

θαη αληίβαξνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηνπο 
θαλόλεο ηεο ηερληθήο εγθαηάζηαζεο 
ζηεξηγκάησλ νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 
ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία. 

 
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο. 
 
ΚΑ5 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ιακβάλνληαο όια 

ηα απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Μειέηε 
Ρερληθόο θάθεινο αλειθπζηήξα 
Πρέδην εγθαηάζηαζεο 
πνινγηζκνί αληνρήο 

 
ΠΔ3  Καλόλεο ηερληθήο 
εγθαηάζηαζεο 
Πσζηή ζέζε ζύκθσλα κε ξάκκαηα θαη 
ζρέδην εγθαηάζηαζεο 
Απόζηαζε από ηνηρνπνηία ζύκθσλα κε 
κεηξήζεηο θαζεηόηεηαο 
Κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ ζηεξηγκάησλ 
ζύκθσλα κε κειέηε 
Πηεξέσκα ζηνπο ηνίρνπο κε ηα 
θαηάιιεια βύζκαηα 
Βίδσκα ή ζπγθόιιεζε ζηεξηγκάησλ 

 
ΠΔ4  Καηάιιεια εξγαιεία 
Κέηξν 
Οάκκαηα νξζνγσληζκνύ θξεαηίνπ 
Θαξθσηηθά εξγαιεία 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Θνπηηθά εξγαιεία 
Ζιεθηξνθνιιήζεηο (όπνπ ρξεηαζηεί) 

 
ΠΔ5  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Πύλζιηςε 
Ζιεθηξνπιεμία 

 
ΠΔ6  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρακειήο ηάζεο 
Σξήζε αζθαιώλ ηθξησκάησλ 
Γέζηκν κε ηκάληα αζθαιείαο από 
ζηαζεξό ζεκείν 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ13 Δπζύγξακκε εγθαηάζηαζε ησλ νδεγώλ νιίζζεζεο ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ13.2 Δγθαηάζηαζε ζηεξηγκάησλ νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Απνθιίζεηο 
Γηαθνξέο κεηαμύ κεηξήζεσλ θαη 
ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
Ρπρόλ ιάζνο ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ8  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
πεύζπλνο αζθαιείαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 

 
ΠΔ9  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ13.2 Δγθαηάζηαζε ζηεξηγκάησλ νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ηνπ αλειθπζηήξα γηα ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ησλ 

ζηεξηγκάησλ νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ; 
 
ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο ηεο ηερληθήο εγθαηάζηαζεο ζηεξηγκάησλ νδεγώλ ζαιάκνπ θαη 

αληίβαξνπ; 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ5 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ8 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ13 Δπζύγξακκε εγθαηάζηαζε ησλ νδεγώλ νιίζζεζεο ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ13.3 Δγθαηάζηαζε νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη θαηαλνείο ην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 

ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο κεηξήζεηο θαζεηόηεηαο ηνπ 

θξεαηίνπ ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ3 Λα εηζαγάγεηο γηα λα εγθαηαζηήζεηο ηνπο νδεγνύο 

ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο εγθαηάζηαζεο 
ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία. 

 
ΚΑ4 Λα αμηνινγήζεηο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο. 
 
ΚΑ5 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ιακβάλνληαο όια ηα 

απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Μειέηε 
Ρερληθόο θάθεινο αλειθπζηήξα 
Πρέδην εγθαηάζηαζεο 
πνινγηζκνί αληνρήο 

 
ΠΔ3  Καλόλεο ηερληθήο 
εγθαηάζηαζεο 
Πσζηή ζέζε ζύκθσλα κε ξάκκαηα θαη 
ζρέδην εγθαηάζηαζεο 
Απόζηαζε από ηνηρνπνηία ζύκθσλα κε 
κεηξήζεηο θαζεηόηεηαο 
Δγθαηάζηαζε ησλ πξώησλ νδεγώλ 
ζηελ ζσζηή βάζε 
Πύλδεζε νδεγώλ κε ηηο θαηάιιειεο 
θιάληδεο 
Ξαξαιιειηζκόο νδεγώλ κε εηδηθά 
εξγαιεία (ζπξάτηο) 
Πηεξέσκα ησλ νδεγώλ ζηα 
ζηεξίγκαηα κε ηα ζσζηά βύζκαηα 
(θιηπο) 
Ρειείσκα ησλ νδεγώλ ζηελ ζσζηή 
απόζηαζε από ηελ νξνθή ηνπ 
θξεαηίνπ 

 
ΠΔ4  Καηάιιεια εξγαιεία 
Κέηξν 
Οάκκαηα νξζνγσληζκνύ θξεαηίνπ 
Θαξθσηηθά εξγαιεία 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Θνπηηθά εξγαιεία 
Αλπςσηηθά εξγαιεία 
Δηδηθά εξγαιεία (ζπξάτηο) 
 

ΠΔ5  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Πύλζιηςε 
Ζιεθηξνπιεμία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ13 Δπζύγξακκε εγθαηάζηαζε ησλ νδεγώλ νιίζζεζεο ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ13.3 Δγθαηάζηαζε νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

   
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρακειήο ηάζεο 
Σξήζε αζθαιώλ ηθξησκάησλ 
Γέζηκν κε ηκάληα αζθαιείαο από 
ζηαζεξό ζεκείν 

 
ΠΔ7  Απνθιίζεηο 
Γηαθνξέο κεηαμύ κεηξήζεσλ θαη 
ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
Ρπρόλ ιάζνο ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ8  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
πεύζπλνο αζθαιείαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 

 
ΠΔ9  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ13.3 Δγθαηάζηαζε νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ηνπ αλειθπζηήξα γηα ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε ησλ 

νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ; 
 
ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο ηεο ηερληθήο εγθαηάζηαζεο νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ; 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ5 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ8 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ14 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ κεηαιιηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ (όπνπ 

ππάξρεη) 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ζ ζπλαξκνιόγεζε, ηνπ κεηαιιηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ, ν έιεγρνο θαη ε ξύζκηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηνπ, ε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ αληίβαξνπ όπνπ ππάξρεη θαη ε εηζαγσγή 
βαξώλ θαη ε ζύλδεζε ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ ηνπ αλειθπζηήξα όπνπ ππάξρνπλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ14.1 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ πιαηζίνπ ζαιάκνπ 
 
ΔΑ14.2 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζην πιαίζην ηνπ ζαιάκνπ 
 
ΔΑ14.3 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ πιαηζίνπ αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 
 
ΔΑ14.4 Πύλδεζε ζπξκαηόζρνηλσλ (όπνπ ππάξρνπλ) 
 
ΔΑ14.5 Δηζαγσγή βαξώλ ζην πιαίζην αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρνπλ) 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ14 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ κεηαιιηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ14.1 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ πιαηζίνπ ζαιάκνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα εηζαγάγεηο γηα λα ζπλαξκνινγήζεηο ην πιαίζην 

ζαιάκνπ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο 
ηερληθήο ζπλαξκνιόγεζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηα 
θαηάιιεια εξγαιεία. 

 
ΚΑ3 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο. 
 
ΚΑ4 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ιακβάλνληαο όια ηα 

απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

ΠΔ2  Καλόλεο ηερληθήο 
ζπλαξκνιόγεζεο 
Δηζαγσγή ηνπ θάησ νξηδόληηνπ κέξνπο 
ηνπ πιαηζίνπ ζαιάκνπ ζην θάησ κέξνο 
ηνπ θξεαηίνπ ζε βνιηθό ύςνο γηα 
εξγαζία από ην θαηώθιη ηνπ πην 
ρακεινύ νξόθνπ 
Αιθάδηαζκα θαη θεληξάξηζκα ηνπ θάησ 
κέξνπο ηνπ πιαηζίνπ πάλσ ζηνπο 
νδεγνύο ζαιάκνπ 
Πύλδεζε ησλ θάζεησλ κεξώλ ηνπ 
πιαηζίνπ κε ην θάησ κέξνο θαη 
παξαιιειηζκόο ηνπο κε ηνπο νδεγνύο 
Δηζαγσγή θαη ζύλδεζε ηνπ πάλσ 
νξηδνληίνπ κέξνπο ηνπ πιαηζίνπ ζηα 
θάζεηα κέξε κε πξνζνρή γηα λα κελ 
ζηξεβιώζεη ην ζύλνιν  
Δηζαγσγή ησλ παπνπηζηώλ (γιπζηξώλ) 
ηνπ πιαηζίνπ ζαιάκνπ ζύκθσλα κε 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ΠΔ3  Καηάιιεια εξγαιεία 
Κέηξν 
Αιθάδη 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Θνπηηθά εξγαιεία 
Αλπςσηηθά εξγαιεία 

ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Πύλζιηςε 
Ζιεθηξνπιεμία 

ΠΔ5 Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εξγαιείσλ ρακειήο ηάζεο 
Σξήζε αζθαιώλ ηθξησκάησλ 
Γέζηκν κε ηκάληα αζθαιείαο από 
ζηαζεξό ζεκείν 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ14 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ κεηαιιηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ14.1 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ πιαηζίνπ ζαιάκνπ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
Ρπρόλ ιάζνο ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ΠΔ7  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
πεύζπλνο αζθαιείαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 

ΠΔ8  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ14.1 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ πιαηζίνπ ζαιάκνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο ηεο ηερληθήο ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ πιαηζίνπ ζαιάκνπ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ 

πιαηζίνπ ζαιάκνπ; 
 
ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ4 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ6 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ7 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ14 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ κεηαιιηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ14.2 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζην πιαίζην ηνπ ζαιάκνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθηειείο ειέγρνπο θαη κεηξήζεηο ζην 

ζύζηεκα αζθαιείαο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ 
αλειθπζηήξα ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιεια 
όξγαλα/εξγαιεία. 

 
ΚΑ2 Λα εθηειείο ηηο ξπζκίζεηο ζην ζύζηεκα 

αζθαιείαο ζην πιαίζην ζαιάκνπ ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ3 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο. 
 
ΚΑ4 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ιακβάλνληαο όια 

ηα απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Έιεγρνη θαη κεηξήζεηο ζην 
ζύζηεκα αζθαιείαο ηνπ ζαιάκνπ 
Νπηηθόο έιεγρνο ζσζηήο 
ζπλαξκνιόγεζεο 
Νπηηθόο έιεγρνο ηύπνπ αξπάγεο 
Έιεγρνο ειεύζεξεο θίλεζεο 
ζπζηήκαηνο αξπάγεο 
Έιεγρνο απόζηαζεο αξπάγεο από 
νδεγνύο 
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ζε 
ελεξγνπνίεζε κε ην ρέξη 

 
ΠΔ2  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ3  Καηάιιεια όξγαλα/εξγαιεία 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Φαθόο 
Ξαρύκεηξν 

 
ΠΔ4  Ρπζκίζεηο 
Κεηαθίλεζε ζέζεο αξπάγεο ζην πιαίζην 
Θαζάξηζκα ζπζηήκαηνο γηα ειεύζεξε 
ιεηηνπξγία 
Αιιαγή αξπάγεο 

 
ΠΔ5  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Πύλζιηςε 

 
ΠΔ6  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε αζθαιώλ ηθξησκάησλ 
Γέζηκν κε ηκάληα αζθαιείαο από 
ζηαζεξό ζεκείν 

 
ΠΔ7  Απνθιίζεηο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Ιαλζαζκέλε ζπλαξκνιόγεζε 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ14 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ κεηαιιηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ14.2 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζην πιαίζην ηνπ ζαιάκνπ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ8  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
πεύζπλνο αζθαιείαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 

 
ΠΔ9  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ14.2 Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζην πιαίζην ηνπ ζαιάκνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη έιεγρνη θαη κεηξήζεηο ζην ζύζηεκα αζθαιείαο ηνπ πιαηζίνπ ζαιάκνπ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη πηζαλέο ξπζκίζεηο ζην ζύζηεκα αζθαιείαο ηνπ πιαηζίνπ ζαιάκνπ; 
 
ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ5 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ8 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ14 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ κεηαιιηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ14.3 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ πιαηζίνπ αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα ζπλαξκνινγείο θαη λα εηζαγάγεηο ην πιαίζην 

αληίβαξνπ ζην θξεάηην ζύκθσλα κε ηνπο 
θαλόλεο ηεο ηερληθήο ρξεζηκνπνηώληαο ηα 
θαηάιιεια εξγαιεία. 

 
ΚΑ3 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο. 
 
ΚΑ4 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ιακβάλνληαο όια 

ηα απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Καλόλεο ηερληθήο 
Ππλαξκνιόγεζε ηνπ πιαηζίνπ 
αληίβαξνπ εθηόο θξεαηίνπ (αλ δελ είλαη 
ήδε ζπλαξκνινγεκέλν από ην 
εξγνζηάζην) 
Δηζαγσγή ηνπ ζπλαξκνινγεκέλνπ 
πιαηζίνπ αληίβαξνπ ζην θξεάηην κεηαμύ 
ησλ νδεγώλ αληίβαξνπ 
Δηζαγσγή ησλ παπνπηζηώλ (γιπζηξώλ) 
ηνπ πιαηζίνπ αληίβαξνπ 
Αιθάδηαζκα θαη θεληξάξηζκα ηνπ 
πιαηζίνπ πάλσ ζηνπο νδεγνύο 
αληίβαξνπ 

 
ΠΔ3  Καηάιιεια εξγαιεία 
Κέηξν 
Αιθάδη 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Θνπηηθά εξγαιεία 
Αλπςσηηθά εξγαιεία 

 
ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Πύλζιηςε 

 
ΠΔ5  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε αζθαιώλ ηθξησκάησλ 
Γέζηκν κε ηκάληα αζθαιείαο από 
ζηαζεξό ζεκείν 

 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
Ρπρόλ ιάζνο ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ14 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ κεηαιιηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ14.3 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ πιαηζίνπ αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
πεύζπλνο αζθαιείαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 

 
ΠΔ8  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ14.3 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ πιαηζίνπ αληίβαξνπ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο ηεο ηερληθήο ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ πιαηζίνπ αληίβαξνπ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ4 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη Θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ6 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ7 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ14 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ κεηαιιηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ14.4 Πύλδεζε ζπξκαηόζρνηλσλ (όπνπ ππάξρνπλ) 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα δηελεξγείο ειέγρνπο/κεηξήζεηο κε ηα 

θαηάιιεια όξγαλα γηα λα δηαπηζηώζεηο όηη  ηα 
θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ 
ηνπ αλειθπζηήξα είλαη απηά πνπ 
πξνδηαγξάθνληαη ζηελ κειέηε. 

 
ΚΑ3 Λα ειέγρεηο όηη όια ηα απαηηνύκελα πιηθά είλαη 

δηαζέζηκα γηα ζύλδεζε ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ. 
 
ΚΑ4 Λα ζπλδέεηο ηα ζπξκαηόζρνηλα ζην πιαίζην 

ζαιάκνπ θαη πιαίζην αληίβαξνπ (γηα ειεθηξηθνύο 
αλειθπζηήξεο) ή βάζε εκβόινπ (γηα πδξαπιηθνύο 
αλειθπζηήξεο) ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία θαη ηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο. 

 
ΚΑ5 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή αθνινπζώληαο ηνπο 

θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ6 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ιακβάλνληαο όια 

ηα απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Έιεγρνη/κεηξήζεηο 
Αξηζκεηηθόο 
Κήθνο 
Γηάκεηξνο 
Νπηηθόο ηνκήο ζπξκαηόζρνηλσλ 

 
ΠΔ3  Καηάιιεια όξγαλα 
Κέηξν 
Κηθξνκεηξηθό παρύκεηξν 

 
ΠΔ4  Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά 
ζπξκαηόζρνηλσλ αλειθπζηήξα 
Αξηζκόο ζπξκαηόζρνηλσλ 
Γηάκεηξνο 
Κήθνο 
Αξηζκόο θιώλσλ 
Φνξά ζηξνθήο θιώλσλ 
ιηθό ππξήλα 
Ρερλνηξνπία θαηαζθεπήο 
Ξιέμε 

 
ΠΔ5  Απαηηνύκελα πιηθά 
Ππξκαηόζρνηλα 
Θώλνη ζπξκαηόζρνηλσλ 
Διαηήξηα ηάλπζεο 
Ξαμηκάδηα θώλσλ κε ξνδέιεο εγθνπήο 
Θνπίιηα αζθαιείαο 
Πθηθηεξάθηα ζπξκαηόζρνηλσλ 
Ρξνραιίεο παξέθθιηζεο (όπνπ 
ππάξρνπλ) 

 
ΠΔ6  Καηάιιεια εξγαιεία 
Κέηξν 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Θνπηηθά εξγαιεία 
Αλπςσηηθά εξγαιεία 
Γπλακόκεηξν γηα ηζνδπγηζκό ηάλπζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ14 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ κεηαιιηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ14.4 Πύλδεζε ζπξκαηόζρνηλσλ (όπνπ ππάξρνπλ) 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Καλόλεο ηερληθήο 
ζπξκαηόζρνηλσλ 
Ξξνζεθηηθό μεηύιηγκα από θνπινύξεο 
Πύλδεζε κε θώλνπο ρξεζηκνπνηώληαο 
ηνπιάρηζηνλ ηξία ζθηθηεξάθηα 
Πύλδεζε θώλσλ κε πιαίζην ζαιάκνπ 
Ξέξαζκα πάλσ από ηξνραιία κεραλήο ή 
εκβόινπ 
Πύλδεζε ειεύζεξσλ θώλσλ κε πιαίζην 
αληίβαξνπ ή βάζε εκβόινπ (αλ 
ππάξρεη) 
Ούζκηζε κήθνπο ζπξκαηόζρνηλσλ γηα 
ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
αλειθπζηήξα 
Δμίζσζε ηεο ηάλπζεο ζε όια ηα 
ζπξκαηόζρνηλα ζθίγγνληαο ή 
ιαζθάξνληαο ην παμηκάδη ηνπ θάζε 
ζπξκαηόζρνηλνπ 
Έιεγρνο ηάλπζεο ζπξκαηόζρνηλσλ κε 
δπλακόκεηξν 

 
ΠΔ8  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 

 
ΠΔ9  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε αζθαιώλ ηθξησκάησλ 
Γέζηκν κε ηκάληα αζθαιείαο από 
ζηαζεξό ζεκείν 

 
ΠΔ10  Απνθιίζεηο 
Ρπρόλ ιάζνο ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ11  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
πεύζπλνο αζθαιείαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ14.4 Πύλδεζε ζπξκαηόζρνηλσλ (όπνπ ππάξρνπλ) 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη έιεγρνη πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα δηαπηζησζεί όηη ηα ζπξκαηόζρνηλα είλαη 

ηα απαηηνύκελα κε βάζε ηε κειέηε ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ; 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εξγαζία απηή; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο ηεο ηερληθήο γηα ηελ εξγαζία απηή; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ7 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ10 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ14 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ κεηαιιηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ14.5 Δηζαγσγή βαξώλ ζην πιαίζην αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη θαηαλνείο ην ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία κε βάζε ηνπο θαλόλεο 

ηεο ηερληθήο γηα ηνπνζέηεζε βαξώλ ζην 
πιαίζην αληίβαξνπ. 

 
ΚΑ3 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο. 
 
ΚΑ4 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ιακβάλνληαο όια 

ηα απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Καλόλεο ηερληθήο ηνπνζέηεζεο 
βαξώλ ζην πιαίζην αληίβαξνπ 
Ν ζσζηόο αξηζκόο βαξώλ πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζεί γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία 
ηνπ αλειθπζηήξα 
Αξρηθά ηνπνζεηνύληαη πεξίπνπ ηα κηζά 
βάξε 
Κε ην πιαίζην αληίβαξνπ ζηνλ ππζκέλα 
εηζάγνληαη ηα πξώηα βάξε ζην πιαίζην 
Αξγόηεξα, κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
ζαιάκνπ ζην πιαίζην ηνπ, ηνπνζεηνύληαη 
όια ηα βάξε ζύκθσλα κε ηελ κειέηε 
Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζαιάκνπ, 
θέξλνπκε ην πιαίζην ζαιάκνπ ζην ίδην 
ύςνο κε ην πιαίζην αληίβαξνπ θαη 
παηώληαο ζηελ νξνθή ηνπ ζαιάκνπ 
ηνπνζεηνύκε ηα ππόινηπα βάξε 
Κε ην ηέινο ηεο ηνπνζέηεζεο ησ βαξώλ 
ζην πιαίζην, ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθή 
ιακαξίλα ή ξάβδνη πνπ θξαηάεη ηα βάξε 
ζηελ ζέζε ηνπο 

 
ΠΔ3  Καηάιιεια εξγαιεία 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Αλπςσηηθά εξγαιεία 

 
ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Πύλζιηςε 

 
ΠΔ5  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε αζθαιώλ ηθξησκάησλ 
Γέζηκν κε ηκάληα αζθαιείαο από 
ζηαζεξό ζεκείν 

 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ14 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ κεηαιιηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ14.5 Δηζαγσγή βαξώλ ζην πιαίζην αληίβαξνπ (όπνπ ππάξρεη) 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
πεύζπλνο αζθαιείαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 

 
ΠΔ8  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ 

 
ΔΑ14.5 Δηζαγσγή βαξώλ ζην πιαίζην αληίβαξνπ  (όπνπ ππάξρεη) 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο ηεο ηερληθήο ηεο εηζαγσγήο βαξώλ ζην πιαίζην αληίβαξνπ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ4 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ6 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ7 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ15 Δγθαηάζηαζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ, κεραληζκώλ θαη ζπξώλ θαη 

εγθαηάζηαζε κεραληζκώλ θαη ζπξώλ νξόθσλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ζ εγθαηάζηαζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ ζην πιαίζην, ε εγθαηάζηαζε, ε ξύζκηζε θαη ν 
έιεγρνο ηνπ κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη κεραληζκώλ ζπξώλ νξνθήο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ15.1 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ ζην πιαίζην 
 
ΔΑ15.2 Δγθαηάζηαζε, ξύζκηζε θαη έιεγρνο κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ 
 
ΔΑ15.3 Δγθαηάζηαζε, ξύζκηζε θαη έιεγρνο κεραληζκνύ ζπξώλ νξόθσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ15 Δγθαηάζηαζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ, κεραληζκώλ θαη ζπξώλ θαη εγθαηάζηαζε 

κεραληζκώλ θαη ζπξώλ νξόθσλ  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ15.1 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ ζην πιαίζην 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα εηζαγάγεηο θαη λα ζπλαξκνινγείο ην ζάιακν 

ζην πιαίζην ηνπ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο 
ηερληθήο ζπλαξκνιόγεζεο ρξεζηκνπνηώληαο 
ηα θαηάιιεια εξγαιεία. 

 
ΚΑ3 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο. 
 
ΚΑ4 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ιακβάλνληαο όια 

ηα απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Καλόλεο ηερληθήο 
ζπλαξκνιόγεζεο 

Δγθαηάζηαζε ζηεξηγκάησλ γηα 
ερνκόλσζε θαη απνθπγή θξαδαζκώλ 
ζαιάκνπ ζην πιαίζην 
Δηζαγσγή ηνπ παηώκαηνο ηνπ ζαιάκνπ 
πάλσ ζηα ερνκνλσηηθά ζηεξίγκαηα 
Αιθάδηαζκα ηνπ παηώκαηνο ηνπ 
ζαιάκνπ πξνο δύν θαηεπζύλζεηο θαη  
θεληξάξηζκα ηνπ πάλσ ζην πιαίζην 
Ούζκηζε ηεο απόζηαζεο θαησθιηνύ 
πόξηαο θακπίλαο κε θαηώθιη πόξηαο 
νξόθνπ 
Αιθάδηαζκα ηνπ θαησθιηνύ πόξηαο 
θακπίλαο 
Ππλαξκνιόγεζε θαη ζηεξέσκα 
ππόινηπνπ ζαιάκνπ ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Ν ζάιακνο πξέπεη λα ηζνξξνπεί ζην 
πιαίζην ρσξίο λα εμαζθείηαη θάπνηα 
δύλακε πάλσ ηνπ  

 
ΠΔ3  Καηάιιεια εξγαιεία 

Κέηξν 
Αιθάδη 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Γεξκαλνπνιύγσλα 
Ξνιύγσλα 
Δξγαιεία γηα ζθίμηκν θνριηώλ θαη 
παμηκαδηώλ 
Θνπηηθά εξγαιεία 
Αλπςσηηθά εξγαιεία 

 
ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 

Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Πύλζιηςε 
Θόςηκν 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ15 Δγθαηάζηαζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ, κεραληζκώλ θαη ζπξώλ θαη εγθαηάζηαζε 

κεραληζκώλ θαη ζπξώλ νξόθσλ  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ15.1 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ ζην πιαίζην 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε αζθαιώλ ηθξησκάησλ 
Γέζηκν κε ηκάληα αζθαιείαο από 
ζηαζεξό ζεκείν 

 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 

Ρπρόλ ιάζνο ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ7  Αξκόδηα άηνκα 

Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
πεύζπλνο αζθαιείαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 

 
ΠΔ8  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ15.1 Ππλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ ζην πιαίζην 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο ηεο ηερληθήο ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ ζαιάκνπ ζην πιαίζην; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ3 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ4 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ6 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ7 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ15 Δγθαηάζηαζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ, κεραληζκώλ θαη ζπξώλ θαη εγθαηάζηαζε 

κεραληζκώλ θαη ζπξώλ νξόθσλ  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ15.2 Δγθαηάζηαζε, ξύζκηζε θαη έιεγρνο κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη θαηαλνείο ην ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα εηζαγάγεηο θαη εγθαηαζηήζεηο ην κεραληζκό 

ζπξώλ ζαιάκνπ ζην ζάιακν ζύκθσλα κε ηνπο 
θαλόλεο ηεο ηερληθήο εγθαηάζηαζεο 
ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία. 

 
ΚΑ3 Λα πξνβαίλεηο ζηηο απαξαίηεηεο κεραληθέο 

ξπζκίζεηο ηνπ κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ζηηο απαξαίηεηεο ειεθηξηθέο 

ξπζκίζεηο θαη ειέγρνπο ηνπ κεραληζκνύ 
ζπξώλ ζαιάκνπ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ5 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο. 
 
ΚΑ6 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ιακβάλνληαο όια 

ηα απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ8 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

ΠΔ2  Καλόλεο ηερληθήο 
εγθαηάζηαζεο 
Δηζαγσγή ηνπ κεραληζκνύ ζπξώλ 
ζαιάκνπ θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ηνπ 
πάλσ ζηνλ ζάιακν  ζε εηδηθά 
ζρεδηαζκέλα ζηεξίγκαηα 
Αθξηβήο ηνπνζέηεζε θαη αιθάδηαζκα 
ηνπ κεραληζκνύ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Σξήζε ξακκάησλ γηα ηελ αθξηβή 
ηνπνζέηεζε νπ κεραληζκνύ ζπξώλ 
ζαιάκνπ πάλσ από ην θαηώθιη ηνπ 
ζαιάκνπ, ζύκθσλα κε ιεπηνκεξή 
ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Θξέκαζκα ησλ θύισλ ζπξώλ ζαιάκνπ 
από ηνλ κεραληζκό  

ΠΔ3  Καηάιιεια εξγαιεία 
Κέηξν 
Αιθάδη 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Γεξκαλνπνιύγσλα 
Ξνιύγσλα 
Δξγαιεία γηα ζθίμηκν θνριηώλ θαη 
παμηκαδηώλ 
Ξνιύκεηξν 
Θαηζαβίδη 
Ξέλζα 
Γπλακόκεηξν 

ΠΔ4  Μεραληθέο ξπζκίζεηο 
κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ 
Αιθάδηαζκα θαη θεληξάξηζκα θύιισλ 
πνξηώλ γηα ζσζηή ιεηηνπξγία 
Ούζκηζε ζσζηήο ζέζεο επαθώλ 
αζθαιείαο πνξηώλ ζαιάκνπ 
Ούζκηζε ζσζηήο ζέζεο ηεξκαηηθώλ 
δηαθνπηώλ κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ 
Ούζκηζε δηαθόπηε κέγηζηεο πίεζεο 
ζπξώλ γηα ζσζηή ιεηηνπξγία 
Ούζκηζε ζέζεο θάκαο κεραληζκνύ γηα 
ζσζηή ιεηηνπξγία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ15 Δγθαηάζηαζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ, κεραληζκώλ θαη ζπξώλ θαη εγθαηάζηαζε 

κεραληζκώλ θαη ζπξώλ νξόθσλ  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ15.2 Δγθαηάζηαζε, ξύζκηζε θαη έιεγρνο κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ 

   
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Ηιεθηξηθέο ξπζκίζεηο θαη 
έιεγρνη κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ 
Ζιεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηνπ 
κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ κε ηα 
αληίζηνηρα εύθακπηα θαιώδηα θαη κέζσ 
απηώλ κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ 
Έιεγρνο, θαη αλ ρξεηάδεηαη ξύζκηζε, γηα 
ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε θίλεζεο ησλ 
θύιισλ ζπξώλ αλάινγα κε ηελ νδεγία 
ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 
Έιεγρνο, θαη αλ ρξεηάδεηαη ξύζκηζε, όηη 
νη ζύξεο ηεξκαηίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπο 
ζηηο ζσζηέο ζέζεηο 
Έιεγρνο, θαη αλ ρξεηάδεηαη ξύζκηζε 
δηαθόπηε κέγηζηεο πίεζεο ζπξώλ γηα 
ζσζηή ιεηηνπξγία, ζύκθσλα κε ηηο 
πξόλνηεο ηνπ πξνηύπνπ εγθαηάζηαζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξα 
Έιεγρνο, θαη αλ ρξεηάδεηαη ξύζκηζε, ησλ 
επαθώλ αζθαιείαο  ησλ ζπξώλ 
ζαιάκνπ 
Έιεγρνο, θαη αλ ρξεηάδεηαη ξύζκηζε ηεο 
ζέζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θάκαο ηνπ 
κεραληζκνύ γηα ζσζηό άλνηγκα θαη 
θιείζηκν ησλ ζπξώλ νξόθσλ 

ΠΔ6  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Πύλζιηςε 
Θόςηκν 
Ζιεθηξνπιεμία 

ΠΔ7  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δθηέιεζε εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Γέζηκν κε ηκάληα αζθαιείαο από 
ζηαζεξό ζεκείν 

ΠΔ8  Απνθιίζεηο 
Ρπρόλ ιάζνο ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ΠΔ9  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
πεύζπλνο αζθαιείαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ15 Δγθαηάζηαζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ, κεραληζκώλ θαη ζπξώλ θαη εγθαηάζηαζε 

κεραληζκώλ θαη ζπξώλ νξόθσλ  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ15.2 Δγθαηάζηαζε, ξύζκηζε θαη έιεγρνο κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ10  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ15.2 Δγθαηάζηαζε, ξύζκηζε θαη έιεγρνο κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο ηεο ηερληθήο εγθαηάζηαζεο κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη κεραληθέο ξπζκίζεηο πνπ ρξεηάδεηαη ν κεραληζκόο ζαιάκνπ; 
 
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη ειεθηξηθέο ξπζκίζεηο θαη έιεγρνη πνπ πξέπεη λα γίλνπλ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ; 
 
ΑΓ5 Ξσο ζπλδέεηαη ν κεραληζκόο ζπξώλ ζαιάκνπ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ7 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ10 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
 
 
 
 

 



137

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ15 Δγθαηάζηαζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ, κεραληζκώλ θαη ζπξώλ θαη εγθαηάζηαζε 

κεραληζκώλ θαη ζπξώλ νξόθσλ  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ15.3 Δγθαηάζηαζε, ξύζκηζε θαη έιεγρνο κεραληζκνύ ζπξώλ νξόθσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 

ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα εηζαγάγεηο θαη λα εγθαζηζηάο ηνπο κεραληζκνύο 

ζπξώλ νξόθσλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο 
ηερληθήο εγθαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηα 
θαηάιιεια εξγαιεία. 

 
ΚΑ3 Λα πξνβαίλεηο ζηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο θαη 

ειέγρνπο ησλ κεραληζκώλ ζπξώλ νξόθνπ 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο ηεο 
 εξγαζίαο απηήο. 
 
ΚΑ5 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ιακβάλνληαο όια ηα 
 απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ ηελ 
 εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

ΠΔ2  Καλόλεο ηερληθήο 
εγθαηάζηαζεο κεραληζκώλ 
ζπξώλ νξόθσλ 

Δγθαηάζηαζε ζηεξηγκάησλ 
κεραληζκώλ πνξηώλ νξόθσλ 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην 
εγθαηάζηαζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 
Δηζαγσγή ηνπ κεραληζκνύ ζπξώλ 
νξόθνπ ζην θξεάηην θαη 
πξνζσξηλή ζηήξημε ηνπ πάλσ ζηα 
ζηεξίγκαηα 
Αθξηβήο ηνπνζέηεζε θαη 
αιθάδηαζκα ηνπ κεραληζκνύ 
ζπξώλ νξόθνπ κε κία από ηηο δύν 
πην θάησ κεζόδνπο 
Σξήζε ξακκάησλ γηα ηελ αθξηβή 
ηνπνζέηεζε νπ κεραληζκνύ ζπξώλ 
νξόθνπ, ζύκθσλα κε ιεπηνκεξή 
ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ην 
ζρέδην εγθαηάζηαζεο 
Αθξηβήο ηνπνζέηεζε κεραληζκνύ 
ζπξώλ νξόθνπ κε ηελ βνήζεηα ηνπ 
κεραληζκνύ ζπξώλ θακπίλαο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην 
εγθαηάζηαζεο 
Θξέκαζκα ησλ θύισλ ζπξώλ 
νξόθνπ από ηνλ κεραληζκό  

ΠΔ3  Καηάιιεια εξγαιεία 
Κέηξν 
Αιθάδη 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Γεξκαλνπνιύγσλα 
Ξνιύγσλα 
Δξγαιεία γηα ζθίμηκν θνριηώλ θαη 
παμηκαδηώλ 
Ξνιύκεηξν 
Θαηζαβίδη 
Ξέλζα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ15 Δγθαηάζηαζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ, κεραληζκώλ θαη ζπξώλ θαη εγθαηάζηαζε 

κεραληζκώλ θαη ζπξώλ νξόθσλ  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ15.3 Δγθαηάζηαζε, ξύζκηζε θαη έιεγρνο κεραληζκνύ ζπξώλ νξόθσλ 

   
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ4  Ρπζκίζεηο θαη έιεγρνη 
κεραληζκώλ ζπξώλ νξόθσλ 

Αιθάδηαζκα θαη θεληξάξηζκα 
θύιισλ ζπξώλ γηα ζσζηή 
ιεηηνπξγία 
Ούζκηζε ζσζηήο ζέζεο επαθώλ 
αζθαιείαο ζπξώλ νξόθσλ 
Έιεγρνο όηη νη επαθέο αζθαιείαο 
ησλ ζπξώλ νξόθσλ είλαη ζσζηά 
ζπλδεδεκέλεο κε ην θύθισκα 
αζθαιείαο ηνπ αλειθπζηήξα 
Έιεγρνο όηη ην πιαίζην ησλ 
κεραληζκώλ ζπξώλ νξόθσλ είλαη 
θαηάιιεια γεησκέλν 
Έιεγρνο όηη νη ζύξεο νξόθσλ 
απνκαλδαιώλνπλ θαη αλνίγνπλ κε 
ην εηδηθό θιεηδί αζθαιείαο  
Έιεγρνο όηη νη θιεηζηέο ζύξεο 
νξόθσλ δελ αλνίγνπλ ρσξίο ην 
εδηθό θιεηδί αζθαιείαο έζησ θαη κε 
ηξάβεγκα 
Έιεγρνο όηη νη αλνηθηέο ζύξεο 
νξόθσλ θιείλνπλ απηόκαηα ππό 
ην βάξνο θιεηζίκαηνο ή ην 
ειαηήξην θιεηζίκαηνο αλάινγα κε 
ηνλ κνληέιν 

ΠΔ5  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Πύλζιηςε 
Θόςηκν 
Ζιεθηξνπιεμία 

ΠΔ6  Μέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 

Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Δθηέιεζε εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Γέζηκν κε ηκάληα αζθαιείαο από 
ζηαζεξό ζεκείν 

ΠΔ7  Απνθιίζεηο 
Ρπρόλ ιάζνο ζην ζρέδην 
εγθαηάζηαζεο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ15 Δγθαηάζηαζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ, κεραληζκώλ θαη ζπξώλ θαη εγθαηάζηαζε 

κεραληζκώλ θαη ζπξώλ νξόθσλ  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ15.3 Δγθαηάζηαζε, ξύζκηζε θαη έιεγρνο κεραληζκνύ ζπξώλ νξόθσλ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ8  Αξκόδηα άηνκα 

Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
πεύζπλνο αζθαιείαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 

ΠΔ9  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ15.3 Δγθαηάζηαζε, ξύζκηζε θαη έιεγρνο κεραληζκνύ ζπξώλ νξόθσλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο ηεο ηερληθήο εγθαηάζηαζεο κεραληζκνύ ζπξώλ νξόθσλ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη ξπζκίζεηο θαη έιεγρνη πνπ ρξεηάδεηαη ν κεραληζκόο ζπξώλ νξόθνπ; 
 
ΑΓ4 Ξσο ζπλδένληαη νη ειεθηξηθέο επαθέο αζθαιείαο ησλ ζπξώλ νξόθσλ ζην θύθισκα 

αζθαιείαο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ6 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ9 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ16 Έιεγρνο θαη επηβεβαίσζε ηεο θαζεηόηεηαο ηνπ θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ 

νξγάλσλ  
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Αλαγλώξηζε ησλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ πνπ ρξεηάδεζαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε 
επηβεβαίσζε ηεο θαζεηόηεηαο ηνπ θξεαηίνπ κε ρξήζε εηδηθώλ νξγάλσλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ16.1 Έιεγρνο ηεο θαζεηόηεηαο θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε αθηίλαο ιέηδεξ 
 
ΔΑ16.2 Έιεγρνο ηεο θαζεηόηεηαο θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ ειεθηξηθώλ νξγάλσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ16 Έιεγρνο θαη επηβεβαίσζε ηεο θαζεηόηεηαο ηνπ θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ νξγάλσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ16.1 Έιεγρνο ηεο θαζεηόηεηαο θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε αθηίλαο ιέηδεξ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Σξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία λα 

εθηειείο κεηξήζεηο γηα λα ειέγρεηο ηελ 
θαζεηόηεηα ησλ ηνίρσλ ηνπ θξεαηίνπ. 

 
ΚΑ3 Λα θαηαγξάθεηο ηηο κεηξήζεηο ζε εηδηθό 

έληππν γηα λα ππνινγίζεηο ηηο θαηαθόξπθεο 
δηαζηάζεηο ηνπ θξέαηνο. 

 
ΚΑ4 Λα παξαδίδεηο ζηα αξκόδηα άηνκα/ηκήκαηα 

ην ζπκπιεξσκέλν έληππν. 
 
ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο θαη λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα 
κέηξα πξνζηαζίαο. 

 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο θαη λα 

παξαθνινπζείο ηπρόλ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 
   
ΚΑ7 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρόλ απνθιίζεηο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

ΠΔ2  Καηάιιεια εξγαιεία 
Βάζε ιέηδεξ ζηνλ ππζκέλα ηνπ 
θξεαηίνπ 
Δηδηθό όξγαλν κέηξεζεο ηεο αθηίλαο 
ιέηδεξ 

ΠΔ3  Μεηξήζεηο/ππνινγηζκνί 
Απόζηαζεο αθηίλαο από ηνίρνπο 
θξέαηνο 
Θαζαξό πιάηνο θξέαηνο 
Θαζαξό βάζνο θξέαηνο 
Αθξηβήο ζέζε αλνηγκάησλ ζπξώλ 
νξόθσλ 

ΠΔ4  Αξκόδηα ηκήκαηα/άηνκα 
Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
Ρκήκα παξαγγειηώλ 
Ρερληθό ηκήκα 
Αξρηηέθηνλαο 
Ξνιηηηθόο κεραληθόο 
Ξειάηεο 

ΠΔ5  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Ξξνβιήκαηα όξαζεο από αθηίλα ιέηδεξ 

ΠΔ6  Μέηξα πξνζηαζίαο 
Σξήζε αηνκηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 
Γέζηκν από ζηαζεξό ζεκείν 
Σξήζε πξνζηαηεπηηθώλ γπαιηώλ 

ΠΔ7  Απνθιίζεηο 
Γηαθνξέο κεηαμύ κεηξήζεσλ θαη 
ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
Έιιεηςε δηαζέζηκσλ εληύπσλ 
Κε έγθαηξε ελεκέξσζε αξκνδίσλ 
Κε ηθαλνπνηεηηθή παξαθνινύζεζε ησλ 
πεξαηηέξσ ελεξγεηώλ 

ΠΔ8  Πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 
Γηόξζσζε δηαζηάζεσλ θξεαηίνπ ή 
αλνηγκάησλ 
Αιιαγή αλειθπζηήξα γηα εγθαηάζηαζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ16.1 Έιεγρνο ηεο θαζεηόηεηαο θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε αθηίλαο ιέηδεξ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Λα κπνξείο λα εληνπίδεηο ηηο ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο από ην ζρέδην εγθαηάζηαζεο; 
 
ΑΓ2 Ξσο κεηξνύκε ηελ θαζεηόηεηα θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε αθηίλαο ιέηδεξ; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη απαηηνύκελεο κεηξήζεηο γηα λα δηαπηζησζεί ε θαζεηόηεηα ηνπ θξεαηίνπ; 
 
ΑΓ4  Πε πνην έληππν θαηαγξάθνληαη νη πην πάλσ κεηξήζεηο; 
 
ΑΓ5  Ξώο ππνινγίδνληαη νη θαηαθόξπθεο δηαζηάζεηο ηνπ θξεαηίνπ από ηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ8 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ16 Έιεγρνο θαη επηβεβαίσζε ηεο θαζεηόηεηαο ηνπ θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ νξγάλσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ16.2 Έιεγρνο ηεο θαζεηόηεηαο θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ ειεθηξηθώλ νξγάλσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη θαηαλνείο ην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 

ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Σξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία λα 

εθηειείο κεηξήζεηο γηα λα ειέγρεηο ηελ 
θαζεηόηεηα ησλ ηνίρσλ ηνπ θξεαηίνπ. 

 
ΚΑ3 Λα θαηαγξάθεηο ηηο κεηξήζεηο ζε εηδηθό έληππν 

γηα λα ππνινγίζεηο ηηο θαηαθόξπθεο δηαζηάζεηο 
ηνπ θξέαηνο. 

 
ΚΑ4 Λα παξαδίδεηο ζηα αξκόδηα άηνκα/ηκήκαηα ην 

ζπκπιεξσκέλν έληππν. 
 
ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο θαη λα παξαθνινπζείο 

ηπρόλ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 
 
ΚΑ6 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρόλ απνθιίζεηο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Καηάιιεια εξγαιεία 
Κέηξν 
Οάκκα από πεηνληά 
Βαξίδη 
Όξγαλν ιέηδεξ 

 
ΠΔ3  Μεηξήζεηο/ππνινγηζκνί 
Απόζηαζε ξακκάησλ από ηνίρνπο 
θξέαηνο 
Απόζηαζε κεηαμύ ξακκάησλ 
Θαζαξό πιάηνο θξέαηνο 
Θαζαξό βάζνο θξέαηνο 
Αθξηβήο ζέζε αλνηγκάησλ ζπξώλ 
νξόθσλ 

 
ΠΔ4  Αξκόδηα ηκήκαηα/άηνκα 
Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
Ρκήκα παξαγγειηώλ 
Ρερληθό ηκήκα 
Αξρηηέθηνλαο 
Ξνιηηηθόο κεραληθόο 
Ξειάηεο 

 
ΠΔ5  Απνθιίζεηο 
Γηαθνξέο κεηαμύ κεηξήζεσλ θαη 
ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
Έιιεηςε δηαζέζηκσλ εληύπσλ 
Κε έγθαηξε ελεκέξσζε αξκνδίσλ 
Κε ηθαλνπνηεηηθή παξαθνινύζεζε ησλ 
πεξαηηέξσ ελεξγεηώλ 

 
ΠΔ6  Πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 
Γηόξζσζε δηαζηάζεσλ θξεαηίνπ ή 
αλνηγκάησλ 
Αιιαγή αλειθπζηήξα γηα εγθαηάζηαζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ16.2 Έιεγρνο ηεο θαζεηόηεηαο θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ ειεθηξηθώλ νξγάλσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη αλαγθαίεο δηαζηάζεηο πνπ θαίλνληαη ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο πνπ ρξεηάδεζαη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαζεηόηεηαο ηνπ θξεαηίνπ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηε κέηξεζε ηεο θαζεηόηεηαο θξεαηίνπ; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη απαηηνύκελεο κεηξήζεηο γηα λα δηαπηζησζεί ε θαζεηόηεηα ηνπ θξεαηίνπ; 
 
ΑΓ4 Πε πνην έληππν θαηαγξάθνληαη νη πην πάλσ κεηξήζεηο; 
 
ΑΓ5 Ξώο ππνινγίδνληαη νη θαηαθόξπθεο δηαζηάζεηο ηνπ θξεαηίνπ από ηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ8 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ17 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ξεξηιακβάλεη ηελ θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ θαη πδξαπιηθνύ 
αλειθπζηήξα θαζώο επίζεο θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ησλ αλειθπζηήξσλ 
θαη ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ17.1 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 
 
ΔΑ17.2 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 
 
ΔΑ17.3 Θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο αλειθπζηήξσλ θαη ηνπ ηξόπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ17 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ17.1 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά 

ελόο ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο ηα θύξηα κέξε ηνπ ειεθηξηθνύ 

αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ3 Λα θαηαλνείο πσο ην θάζε κέξνο ηνπ 

ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα ζπκβάιιεη ζηελ 
επίηεπμε ησλ επηζπκεηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. 

 
ΚΑ4 Λα θαηαλνείο ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ 
ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ5 Λα θαηαλνείο πσο ηα πξόηππα εγθαηάζηαζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ θαη νη 
δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο απνζθνπνύλ ζηελ 
επίηεπμε ησλ επηζπκεηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
πξνδηαγξάθνληαο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ θύξησλ κεξώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 
βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθώλ 
αλειθπζηήξσλ. 

 
ΚΑ6 Λα θαηαλνείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά 
ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 
Αζθάιεηα ζηε ιεηηνπξγία 
Δπθνιία ρξήζεο 
Άλεζε 
Ραρύηεηα εμππεξέηεζεο 

ΠΔ2  Κύξηα κέξε ειεθηξηθνύ 
αλειθπζηήξα 
Νδεγνί θαη ηα ζηεξίγκαηα ηνπο 
Ξόξηεο νξόθσλ 
Κεραλή κε ηε βάζε ηεο 
Παζί ζαιάκνπ 
Αληίβαξν 
Θάιακνο, κεραληζκόο ζπξώλ ζαιάκνπ 
Ππξκαηόζρνηλα 
Οπζκηζηήο ηαρύηεηαο 
Απνθξνπζηήξεο θξνύζεο 
Ξίλαθαο ειέγρνπ 
Θνκβία θαη ελδεηθηηθά νξόθσλ 
Θαισδηώζεηο 

ΠΔ3  Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 
ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 
Ρξηβή κεηαμύ ζπξκαηόζρνηλσλ αλάξηεζεο 
θαη ηξνραιίαο έιμεο γηα κεηάδνζε θίλεζεο 
πξνο ηηο δύν θαηεπζύλζεηο 
Ζιεθηξηθή ελέξγεηα γηα θίλεζε θαη ζηηο δύν 
θαηεπζύλζεηο 
Ρξηβή κεηαμύ αξπάγσλ θαη νδεγώλ γηα 
απνθιεηζκό ειεύζεξεο πηώζεο ζαιάκνπ 
αηόκσλ από αζηνρία ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ 
αλάξηεζεο 
Ξεξηνξηζκέλε ηαρύηεηα θίλεζεο ζαιάκνπ 
αηόκσλ από ξπζκηζηή ηαρύηεηαο 
Διεγρόκελε επηβξάδπλζε ζαιάκνπ 
αηόκσλ από απνθξνπζηήξεο θξνύζεο 
Ξνιιαπιά ζπζηήκαηα αζθαιείαο κε 
κεγάιν ζπληειεζηή αζθάιεηαο 
Διεύζεξνη ρώξνη δηαζέζηκνη γηα ηελ 
πεξίπησζε αζηνρίαο ζπζηεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο  

ΠΔ4 Πξόηππα εγθαηάζηαζεο  
Αλειθπζηήξσλ 
Θππξηαθό πξόηππν CYS188 
Δπξσπατθό πξόηππν ΔΛ81 
Δπξσπατθή νδεγία  95/16 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ17 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ17.1 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Γηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο 
αλειθπζηήξσλ 
Ρερληθόο θάθεινο αλειθπζηήξα 
Ξηζηνπνίεζε θαηά κνλάδα 
Ξηζηνπνίεζε θαηά ηύπν 
Έλδεημε CE 

 
ΠΔ6  Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο 
αλειθπζηήξσλ 
Δζληθή λνκνζεζία 
Δπξσπατθή λνκνζεζία 
Δζληθά θαη Δπξσπατθά πξόηππα 

 
 
 
 
 



150

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ17.1 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θύξηα κέξε ελόο ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ4 Ξώο δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα όισλ ησλ ρξεζηώλ ελόο ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξώο ε λνκνζεζία ξπζκίδεη ηελ ιεηηνπξγία αλειθπζηήξσλ; 
 
ΑΓ6 Ξνηα είλαη ηα πξόηππα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ7 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο αλειθπζηήξα; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ17 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ17.2 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Nα θαηαλνείο ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά 

ελόο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Nα θαηαλνείο ηα θύξηα κέξε ηνπ πδξαπιηθνύ 

αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ3 Nα θαηαλνείο πσο ην θάζε κέξνο ηνπ 

πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα ζπκβάιιεη ζηελ 
επίηεπμε ησλ επηζπκεηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. 

 
ΚΑ4 Nα θαηαλνείο ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην θάζε κέξνο ηνπ 
πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ5 Nα θαηαλνείο πσο ηα πξόηππα εγθαηάζηαζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ θαη νη 
δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο απνζθνπνύλ ζηελ 
επίηεπμε ησλ επηζπκεηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
πξνδηαγξάθνληαο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ θύξησλ κεξώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 
βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ πδξαπιηθώλ 
αλειθπζηήξσλ. 

 
ΚΑ6 Nα θαηαλνείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά 
πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 
Αζθάιεηα ζηε ιεηηνπξγία 
Δπθνιία ρξήζεο 
Άλεζε 
Ραρύηεηα εμππεξέηεζεο 

ΠΔ2  Κύξηα κέξε πδξαπιηθνύ 
αλειθπζηήξα 
Νδεγνί θαη ηα ζηεξίγκαηα ηνπο 
Ξόξηεο νξόθσλ 
Αληιία κε κπινθ βαιβίδσλ 
Παζί ζαιάκνπ  
Έκβνιν κε βαιβίδα αζθαιείαο 
Πσιήλα ιαδηνύ 
Θάιακνο, κεραληζκόο ζπξώλ ζαιάκνπ 
Ππξκαηόζρνηλα (αλ ππάξρνπλ) 
Απνθξνπζηήξεο θξνύζεο 
Ξίλαθαο ειέγρνπ 
Θνκβία θαη ελδεηθηηθά νξόθσλ 
Θαισδηώζεηο 

ΠΔ3  Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 
πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 
Κεηαθνξά πηεζκέλνπ ιαδηνύ από 
αληιία ζε έκβνιν θαη ην αληίζηξνθν γηα 
κεηάδνζε θίλεζεο 
Ζιεθηξηθή ελέξγεηα γηα θίλεζε πξνο ηα 
πάλσ 
Βαξύηεηα γηα θίλεζε πξνο ηα θάησ 
Ρξηβή κεηαμύ αξπάγσλ θαη νδεγώλ γηα 
απνθιεηζκό ειεύζεξεο πηώζεο ζαιάκνπ 
αηόκσλ από αζηνρία ζπξκαηόζρνηλσλ 
αλάξηεζεο 
Βαιβίδα αζθαιείαο ζην έκβνιν γηα 
απνθιεηζκό ειεύζεξεο πηώζεο ζαιάκνπ 
αηόκσλ από δηαξξνή ιαδηνύ 
Διεγρόκελε ηαρύηεηα θίλεζεο ζαιάκνπ 
αηόκσλ από κπινθ βαιβίδσλ πνπ 
ειέγρνπλ ηελ ξνή ηνπ ιαδηνύ 
Διεγρόκελε επηβξάδπλζε ζαιάκνπ 
αηόκσλ από απνθξνπζηήξεο θξνύζεο 
Ξνιιαπιά ζπζηήκαηα αζθαιείαο κε 
κεγάιν ζπληειεζηή αζθάιεηαο 
Διεύζεξνη ρώξνη δηαζέζηκνη γηα ηελ 
πεξίπησζε αζηνρίαο ζπζηεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ17 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ17.2 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ4  Πξόηππα εγθαηάζηαζεο 
αλειθπζηήξσλ 
Θππξηαθό πξόηππν CYS188 
Δπξσπατθό πξόηππν ΔΛ81 
Δπξσπατθή νδεγία  95/16 

ΠΔ5  Γηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο 
αλειθπζηήξσλ 
Ρερληθόο θάθεινο αλειθπζηήξα 
Ξηζηνπνίεζε θαηά κνλάδα 
Ξηζηνπνίεζε θαηά ηύπν 
Έλδεημε CE 

ΠΔ6  Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο 
αλειθπζηήξσλ 
Δζληθή λνκνζεζία 
Δπξσπατθή λνκνζεζία 
Δζληθά θαη Δπξσπατθά πξόηππα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ17.2 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ελόο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θύξηα κέξε ελόο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ4 Ξώο δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα όισλ ησλ ρξεζηώλ ελόο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξώο ε λνκνζεζία ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία αλειθπζηήξσλ; 
 
ΑΓ6 Ξνηα είλαη ηα πξόηππα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ7 Ξνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο αλειθπζηήξα; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ17 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ17.3 Θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο αλειθπζηήξσλ θαη ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηηο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ ησλ 

αλειθπζηήξσλ. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο πηζαλνύο θίλδπλνπο γηα 

ηνλ θάζε ρξήζηε ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα.   
 
ΚΑ4 Λα θαηαλνείο ηηο αξρέο ηνπ ηξόπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 
αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καηεγνξίεο ρξεζηώλ 
αλειθπζηήξα 

Γεληθό θνηλό 
Άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο 
Άηνκα κε εηδηθή εθπαίδεπζε γηα εηδηθή 
ρξήζε ησλ αλειθπζηήξσλ (π.ρ. 
ππξνζβέζηεο) 
Ππληεξεηέο θαη άιινη ηερληθνί 
αλειθπζηήξσλ 

 
ΠΔ2  Πηζαλνί θίλδπλνη από ρξήζε 
αλειθπζηήξα 

Ρξαπκαηηζκόο - ζάλαηνο από πηώζε 
ζαιάκνπ αηόκσλ 
Ρξαπκαηηζκόο - ζάλαηνο από βίαηε 
πξόζθξνπζε ηνπ ζαιάκνπ αηόκσλ ζην 
πάλσ κέξνο ηνπ θξεαηίνπ 
Ρξαπκαηηζκόο - ζάλαηνο από 
αθξσηεξηαζκό από αλεμέιεγθηε θίλεζε 
ηνπ αλειθπζηήξα κε ηελ πόξηα αλνηθηή 
Ρξαπκαηηζκόο - ζάλαηνο από πηώζε ζην 
θξεάηην ιόγσ αλνηθηήο πόξηαο 
Θάλαηνο από ειεθηξνπιεμία 
Ρξαπκαηηζκόο - αθξσηεξηαζκόο από 
αλεμέιεγθηε ιεηηνπξγία πόξηαο 
Ρξαπκαηηζκόο - ζάλαηνο από ζύλζιηςε 
θαηά ηελ ζπληήξεζε αλειθπζηήξα ιόγσ 
αλεμέιεγθηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα 
Ρξαπκαηηζκόο από απόηνκν ζηακάηεκα 
από ππεξβνιηθή ηαρύηεηα ηνπ ζαιάκνπ 
αηόκσλ 
Ξαγίδεπζε θαη ζάλαηνο ιόγσ ρξήζεο 
αλειθπζηήξα θάησ από κε επηηξεπόκελεο 
ζπλζήθεο (π.ρ. ζε ππξθαγηά ή ζεηζκό) 
Θξίζε παληθνύ ιόγσ εγθισβηζκνύ ζηνλ 
αλειθπζηήξα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ17 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ17.3 Θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο αλειθπζηήξσλ θαη ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ3  Μέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο 

Νδεγνί θαη ηα ζηεξίγκαηα ηνπο 
Ξόξηεο νξόθσλ κε ην ζύζηεκα 
καλδάισζεο θαη ηηο επαθέο αζθάιεηαο 
ηνπο 
Ξόξηεο θακπίλαο θαη νη επαθέο αζθάιεηαο 
ηνπο 
Θύθισκα ειέγρνπ πνξηώλ κε ηνπο 
δηαθόπηεο κέγηζηεο πίεζεο θαη ηα 
θσηνθύηηαξα ηνπο 
Πύζηεκα ξπζκηζηή ηαρύηεηαο κε ηνπο 
δηαθόπηεο ηνπ 
Άξπαγεο ζην ζαζί ζαιάκνπ κε ηνπο 
δηαθόπηεο ηνπο 
Αξπαγέο ζην πιαίζην αληίβαξνπ (αλ 
ππάξρνπλ) 
Ππξκαηόζρνηλα αλάξηεζεο κε ηνπο 
δηαθόπηεο ζην ζύζηεκα αλάξηεζεο 
Βαιβίδα ζξαύζεο ζην έκβνιν πδξαπιηθνύ 
αλειθπζηήξα 
Ζιεθηξνκαγλεηηθό θξέλν κεραλήο 
Απνθξνπζηήξεο θξνύζεο 
Ρεξκαηηθνί δηαθόπηεο ζην θξεάηην 
Δηδηθνί δηαθόπηεο γηα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 
ηνπ αλειθπζηήξα θάησ από εηδηθέο 
ζπλζήθεο (π.ρ. θιεηδί ππξνζβέζηε, επαθή 
αηζζεηήξα ζεηζκνύ) 
Γηαθόπηεο αζθάιεηαο ζηνλ ππζκέλα 
Θνκβηνδόρνο ζπληήξεζεο 
Διεύζεξνο ρώξνο γηα ην ζπληεξεηή ζηνλ 
ππζκέλα 
Διεύζεξνο ρώξνο γηα ην ζπληεξεηή ζηελ 
άλσ απόιεμε θξέαηνο 
Πύζηεκα επηθνηλσλίαο κε ππεξεζίεο 
δηάζσζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ17 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ17.3 Θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο αλειθπζηήξσλ θαη ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ4  Αξρέο ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο 
ησλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο 

Πηήξημε ηνπ ζαιάκνπ αηόκσλ ζε ζηαζεξά 
κέξε αλεμαξηήησο αζηνρίαο ζπζηήκαηνο 
αλάξηεζεο (νδεγνί – έκβνιν) 
Ξεξηνξηζκόο κέγηζηεο ηαρύηεηαο από 
ξπζκηζηή ηαρύηεηαο κε ζηακάηεκα ηνπ 
αλειθπζηήξα ζηνπο νδεγνύο 
Πύζηεκα καλδάισζεο πόξηαο νξόθσλ γηα 
λα κελ αλνίγνπλ αλ ν ζάιακνο αηόκσλ 
δελ είλαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν όξνθν 
Γηαθνπή ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο θίλεζεο 
όπνηε κηα επαθή αζθάιεηαο δελ είλαη 
θιεηζηή 
Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο πνξηώλ αλ ε πίεζε 
πνπ εμαζθνύλ ηα θύιια ππεξβεί ην 
απνδεθηό όξην 
Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο πνξηώλ αλ ππάξρεη 
άηνκν κεηαμύ ησλ θύιισλ 
Κεραληθό θξέλν πνπ θξαηά ζηακαηά ηελ 
θίλεζε ηεο ηξνραιίαο έιμεο ηεο κεραλήο 
θαη επνκέλσο θξαηά ην ζάιακν αηόκσλ 
ζηε ζέζε ηνπ 
Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξα αλ ε 
επαθή εηδηθνύ αηζζεηήξα θαηαδείμεη 
επηθίλδπλεο ζπλζήθεο (ππξθαγηά, ζεηζκόο 
θιπ) 
Πύζηεκα επηθνηλσλίαο κε ππεξεζίεο 
δηάζσζεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ17.3 Θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο αλειθπζηήξσλ θαη ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη από ηε ρξήζε αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ελόο αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη αξρέο θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ4 Ξώο δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα όισλ ησλ ρξεζηώλ ελόο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξώο ηα πξόηππα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή 

ρξήζε ηνπ; 
 
ΑΓ6 Ξώο νη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο αλειθπζηήξα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ18 Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα, ηεο αληιίαο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα, ηνπ 
πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ππόινηπνπ εμνπιηζκνύ ζην κεραλνζηάζην ηνπ αλειθπζηήξα. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ18.1 Δγθαηάζηαζε θηλεηήξα ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 
 
ΔΑ18.2 Δγθαηάζηαζε αληιίαο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 
 
ΔΑ18.3 Δγθαηάζηαζε πίλαθα ειέγρνπ αλειθπζηήξα 
 
ΔΑ18.4 Δγθαηάζηαζε ηνπ ππόινηπνπ εμνπιηζκνύ ζην κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ18 Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ18.1 Δγθαηάζηαζε θηλεηήξα ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 

ΚΑ2 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην 
ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

ΚΑ3 Λα εηζαγάγεηο θαη λα εγθαζηζηάο ηνλ 
θηλεηήξα ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 
ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο 
ηερληθήο ρξεζηκνπνηώληαο ηα 
θαηάιιεια εξγαιεία. 

ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ηνπ 
θηλεηήξα ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 
κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. 

ΚΑ5 Λα πξνβαίλεηο ζηηο απαξαίηεηεο 
ξπζκίζεηο θαη ειέγρνπο ηνπ θηλεηήξα 
ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ6 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο 
θηλδύλνπο ηεο εξγαζίαο απηήο. 

ΚΑ7 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή 
ιακβάλνληαο όια ηα απαηηνύκελα κέηξα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα 
αξκόδηα άηνκα. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ 
αθνξνύλ ηελ εξγαζία. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Καλόλεο ηερληθήο εγθαηάζηαζεο 
θηλεηήξα ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 

Αλύςσζε ηνπ θηλεηήξα ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ 
Κεηαθνξά ηνπ θηλεηήξα κέζα ζην κεραλνζηάζην 
Δγθαηάζηαζε ησλ αληηθξαδαζκηθώλ ζηεξηγκάησλ 
ζηε βάζε ηνπ θηλεηήξα 
Δθαξκνγή θαη ζηεξέσκα ηνπ θηλεηήξα ζηε βάζε 
ηνπ 
Δθαξκνγή θαη ζηεξέσκα ηξνραιίαο παξέθθιηζεο 
(αλ ππάξρεη) 
Σξήζε ξακκάησλ γηα ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ηνπ 
θηλεηήξα – βάζεο ζε ζρέζε κε ηνπο νδεγνύο 
ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ θαη ηα αληίζηνηρα 
αλνίγκαηα ζην πάησκα ηνπ κεραλνζηαζίνπ, θαη 
ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Αιθάδηαζκα ηνπ θηλεηήξα - βάζεο 
Ρνπνζέηεζε ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ ζηελ ηξνραιία 
έιμεο θαη παξέθθιηζεο (αλ ππάξρεη)  
Δηζαγσγή ιηπαληηθνύ ζηνλ κεησηήξα ζηξνθώλ ηνπ 
θηλεηήξα (αλ ππάξρεη), ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Ζιεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο θηλεηήξα κε ηνλ πίλαθα 
ειέγρνπ 

 
ΠΔ3  Καηάιιεια εξγαιεία 

Αλπςσηηθά κέζα (γεξαλόο, παιάγθν) 
Κέηξν 
Αιθάδη 
Οάκκαηα 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Ξνιύκεηξν 
Ζιεθηξνινγηθά εξγαιεία 
Θνπηηθά εξγαιεία 
Ξνιύγσλα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ18 Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ18.1 Δγθαηάζηαζε θηλεηήξα ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ4  Ηιεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ηνπ θηλεηήξα 
ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα κε ηνλ πίλαθα 
ειέγρνπ 

Ζιεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηζρύνο ηνπ κνηέξ 
Πύλδεζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θξέλνπ 
Πύλδεζε ηνπ ζεξκνζηάηε ηνπ θηλεηήξα 
Πύλδεζε ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ θηλεηήξα 
Πύλδεζε ηνπ κεηξεηή ηαρύηεηαο (ςεθηαθνύ ή 
αλαινγηθνύ) ζε πεξίπησζε αλειθπζηήξα 
κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο 

 
ΠΔ5  Ρπζκίζεηο-έιεγρνη θηλεηήξα ειεθηξηθνύ 
αλειθπζηήξα 

Έιεγρνο όηη ην θξέλν αλνίγεη κε ην ρέξη 
ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ εηδηθό κνριό 
Έιεγρνο όηη ηα ζπξκαηόζρνηλα δελ αθνπκπνύλ ηελ 
βάζε ηνπ θηλεηήξα ή ηα ηνηρώκαηα ησλ 
αλνηγκάησλ κέζα από ηα νπνία πεξλνύλ γηα λα 
ζπλδεζνύλ κε ην πιαίζην ζαιάκνπ θαη ην πιαίζην 
αληίβαξνπ 
Έιεγρνο όηη ην θξέλν αλνίγεη ζσζηά ζύκθσλα κε 
νδεγίεο από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ 
Έιεγρνο όηη ν θηλεηήξαο πεξηζηξέθεηαη ζηελ 
ζσζηή θαηεύζπλζε ζύκθσλα κε νδεγίεο από ηνλ 
πίλαθα ειέγρνπ 
Έιεγρνο όηη ν θηλεηήξαο πεξηζηξέθεηαη κε ηελ 
ζσζηή ηαρύηεηα (κηθξή ή κεγάιε) ζύκθσλα κε 
νδεγίεο από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ 
Έιεγρνο όηη δελ ππάξρνπλ ππεξβνιηθνί ήρνη ή 
δνλήζεηο ηνπ θηλεηήξα 

 
ΠΔ6  Πηζαλνί θίλδπλνη 

Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Πύλζιηςε 
Θόςηκν 
Ζιεθηξνπιεμία 
 

ΠΔ7  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δθηέιεζε εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 
Γέζηκν κε ηκάληα αζθαιείαο από ζηαζεξό ζεκείν 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ18 Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ18.1 Δγθαηάζηαζε θηλεηήξα ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 

Ρπρόλ ιάζνο ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ9  Αξκόδηα άηνκα 

Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 

 
ΠΔ10  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο 

Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο 
θαη πγείαο 
Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ18.1 Δγθαηάζηαζε θηλεηήξα ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο ηεο ηερληθήο γηα ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα ειεθηξηθνύ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζαη λα γλσξίδεηο όηαλ κειεηάο ην 

ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θηλεηήξα ειεθηξηθνύ 
αλειθπζηήξα; 

 
ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη έιεγρνη πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηνλ θηλεηήξα ειεθηξηθνύ αλειθπζηήξα κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ; 
 
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ6 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ9 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ18 Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ18.2 Δγθαηάζηαζε αληιίαο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 

ΚΑ2 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην 
ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα. 

ΚΑ3 Λα εηζαγάγεηο θαη λα εγθαζηζηάο ηελ 
αληιία πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα ζύκθσλα 
κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο 
ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία. 

ΚΑ4 Λα πξνβείο ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ηεο 
αληιίαο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα κε 
ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. 

ΚΑ5 Λα πξνβαίλεηο ζηηο απαξαίηεηεο 
ξπζκίζεηο θαη ειέγρνπο ηεο αληιίαο 
πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ6 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο 
θηλδύλνπο ηεο εξγαζίαο απηήο. 

ΚΑ7 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή 
ιακβάλνληαο όια ηα απαηηνύκελα κέηξα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα 
αξκόδηα άηνκα. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ 
αθνξνύλ ηελ εξγαζία. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 

δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Καλόλεο ηερληθήο εγθαηάζηαζεο 
αληιίαο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 

Αλύςσζε ηεο αληιίαο ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ, 
αλ ην κεραλνζηάζην είλαη ζηελ νξνθή 
Κεηαθνξά ηεο αληιίαο κέζα ζην 
κεραλνζηάζην 
Δγθαηάζηαζε ησλ αληηθξαδαζκηθώλ 
ζηεξηγκάησλ ζηελ βάζε ηεο αληιίαο 
Ρνπνζέηεζε ηεο αληιίαο ζην εηδηθό δνρείν γηα 
απνθπγή δηαξξνήο πδξαπιηθνύ πγξνύ ζην έμσ 
ρώξν 
Ρνπνζέηεζε θαη αιθάδηαζκα ηεο αληιίαο ζηελ 
ζσζηή ζέζε ζύκθσλα κε ην ζρέδην 
εγθαηάζηαζεο 
Πύλδεζε ηεο αληιίαο κε ηελ ζσιήλα παξνρήο 
πδξαπιηθνύ πγξνύ ζην έκβνιν 
Δηζαγσγή ηεο θαηάιιειεο πνζόηεηαο 
πδξαπιηθνύ πγξνύ ζην δνρείν ηεο αληιίαο, 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 
ηνπ ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο 
Ζιεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ηεο αληιίαο θαη ηνπ 
κπινθ βαιβίδσλ κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ 

 
ΠΔ3  Καηάιιεια εξγαιεία 

Αλπςσηηθά κέζα (γεξαλόο, παιάγθν) 
Κέηξν 
Αιθάδη 
Δξγαιεία ζύλδεζεο ζσιήλσλ 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Ξνιύκεηξν 
Ζιεθηξνινγηθά εξγαιεία 
Θνπηηθά εξγαιεία 
Κέζα ζηεγαλνπνίεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ18 Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ18.2 Δγθαηάζηαζε αληιίαο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ4  Ηιεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ηεο 
αληιίαο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα κε ηνλ 
πίλαθα ειέγρνπ 

Ζιεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηζρύνο ηνπ κνηέξ 
Πύλδεζε ηνπ ζεξκνζηάηε ηνπ θηλεηήξα 
Πύλδεζε ηνπ ζεξκνζηάηε ηνπ πδξαπιηθνύ 
πγξνύ 
Πύλδεζε ησλ πελίσλ ησλ βαιβίδσλ ειέγρνπ 
Πύλδεζε ειεθηξηθνύ δηαθόπηε ςειήο πίεζεο 
(αλ ππάξρεη) γηα ππεξθόξησζε ζαιάκνπ κε 
ηνλ πίλαθα ειέγρνπ 
Πύλδεζε ειεθηξηθνύ δηαθόπηε ρακειήο πίεζεο 
(αλ ππάξρεη) κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ   
Πύλδεζε ζεξκάζηξαο ιαδηνύ (αλ ππάξρεη) κε 
ηνλ πίλαθα ειέγρνπ 

 
ΠΔ5  Ρπζκίζεηο-έιεγρνη αληιίαο 
πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 

Έιεγρνο όηη ε βαιβίδα θαζόδνπ έθηαθηεο 
αλάγθεο ιεηηνπξγεί 
Έιεγρνο όηη ε ρεηξνθίλεηε αληιία αλύςσζεο 
ηνπ εκβόινπ έθηαθηεο αλάγθεο ιεηηνπξγεί 
ζσζηά 
Έιεγρνο όηη ε βάλα θιεηζίκαηνο ηεο παξνρήο 
πδξαπιηθνύ πγξνύ ζην έκβνιν ιεηηνπξγεί 
ζσζηά 
Έιεγρνο όηη ν δηαθόπηεο ςειήο πίεζεο (αλ 
ππάξρεη) ιεηηνπξγεί ζσζηά 
Έιεγρνο όηη ν δηαθόπηεο ρακειήο πίεζεο (αλ 
ππάξρεη) ιεηηνπξγεί ζσζηά 
Έιεγρνο όηη ην πηεζόκεηξν ιεηηνπξγεί ζσζηά 
Έιεγρνο όηη δελ ππάξρνπλ ππεξβνιηθνί ήρνη ή 
δνλήζεηο ηνπ θηλεηήξα 
Έιεγρνο όηη ν θηλεηήξαο θαη νη βαιβίδεο είλαη 
ζσζηά ζπλδεδεκέλεο γηα θίλεζε πξνο ηα πάλσ 
Έιεγρνο όηη νη βαιβίδεο είλαη ζσζηά 
ζπλδεδεκέλεο γηα θίλεζε πξνο ηα θάησ 
Έιεγρνο όηη νη βαιβίδεο κεγάιεο ηαρύηεηαο 
ιεηηνπξγνύλ ζσζηά 
Έιεγρνο όηη νη βαιβίδεο κηθξήο ηαρύηεηαο 
ιεηηνπξγνύλ ζσζηά 
Έιεγρνο όηη ε ζηάζκε ηνπ πδξαπιηθνύ πγξνύ 
είλαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά 
ηελ θίλεζε ηνπ ζαιάκνπ από ηελ πην ρακειά 
κέρξη ηελ πην ςειή ζηάζε ηνπ αλειθπζηήξα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ18 Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ18.2 Δγθαηάζηαζε αληιίαο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Πηζαλνί θίλδπλνη 

Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Πύλζιηςε 
Θόςηκν 
Ζιεθηξνπιεμία 

 
ΠΔ7  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δθηέιεζε εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Γέζηκν κε ηκάληα αζθάιεηαο από ζηαζεξό 
ζεκείν 

 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 

Ρπρόλ ιάζνο ζην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ9  Αξκόδηα άηνκα 

Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 

 
ΠΔ10  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο 

Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ18.2 Δγθαηάζηαζε αληιίαο πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο ηεο ηερληθήο γηα ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηεο αληιίαο πδξαπιηθνύ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζαη λα γλσξίδεηο όηαλ κειεηάο ην ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε αληιίαο πδξαπιηθνύ 
αλειθπζηήξα; 

 
ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη έιεγρνη πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ αληιία πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο; 
 
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ6 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ8 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ9 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ18 Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ18.3 Δγθαηάζηαζε πίλαθα ειέγρνπ αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 

ΚΑ2 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ειεθηξνινγηθό 
ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα. 

ΚΑ3 Λα εηζαγάγεηο θαη λα εγθαζηζηάο ηνλ πίλαθα 
ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα ζύκθσλα κε ηνπο 
θαλόλεο ηεο ηερληθήο ρξεζηκνπνηώληαο ηα 
θαηάιιεια εξγαιεία. 

ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ηνπ πίλαθα 
ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα κε βάζε ηνπο 
αλάινγνπο θαλνληζκνύο ειεθηξνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

ΚΑ5 Λα πξνβαίλεηο ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο 
ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ αλειθπζηήξα ζύκθσλα κε 
ην ειεθηξνινγηθό ζρέδην. 

ΚΑ6 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 
ηεο εξγαζίαο απηήο. 

ΚΑ7 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ιακβάλνληαο όια 
ηα απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 
άηνκα. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 
ηελ εξγαζία. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Καλόλεο ηερληθήο 
εγθαηάζηαζεο πίλαθα ειέγρνπ 
αλειθπζηήξα 
Αλύςσζε ηνπ πίλαθα ζηελ νξνθή ηνπ 
θηηξίνπ, αλ ην κεραλνζηάζην είλαη ζηελ 
νξνθή 
Κεηαθνξά ηνπ πίλαθα κέζα ζην 
κεραλνζηάζην 
Δγθαηάζηαζε ηνπ πίλαθα ζηελ ζσζηή 
ζέζε ζύκθσλα κε ην ζρέδην 
εγθαηάζηαζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 
Ππλδέζεηο όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θαισδίσλ 

 
ΠΔ3  Καηάιιεια εξγαιεία 
Αλπςσηηθά κέζα (γεξαλόο, παιάγθν) 
Κέηξν 
Αιθάδη 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Ξνιύκεηξν 
Ζιεθηξνινγηθά εξγαιεία 
Θνπηηθά εξγαιεία 
Θαξθσηηθά εξγαιεία 

 
ΠΔ4  Ηιεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ηνπ 
πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα 
Πύλδεζε κε πίλαθα παξνρήο ηζρύνο θαη 
θσηηζκνύ ζην κεραλνζηάζην 
Πύλδεζε κε θηλεηήξα ή αληιία ζην 
κεραλνζηάζην 
Πύλδεζε κε ηα ππόινηπα θπθιώκαηα 
ζην κεραλνζηάζην 
Πύλδεζε κε θπθιώκαηα ζαιάκνπ 
αηόκσλ κέζν εύθακπησλ θαισδίσλ 
Πύλδεζε κε θπθιώκαηα θξεαηίνπ 
Πύλδεζε κε ηειεθσληθή γξακκή 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ18 Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ18.3 Δγθαηάζηαζε πίλαθα ειέγρνπ αλειθπζηήξα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Καλνληζκνί ειεθηξνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ 
Θαλνληζκνί Αξρήο Ζιεθηξηζκνύ Θύπξνπ 
Θαλνληζκνί Αξρήο Ρειεπηθνηλσληώλ 
Θύπξνπ 
Θαλνληζκνί πξνηύπσλ αλειθπζηήξσλ 
Δπξσπατθνί θαλνληζκνί γηα πεξηνξηζκό 
ειεθηξνκαγλεηηθώλ παξεκβνιώλ 
 

ΠΔ6  Ρπζκίζεηο-έιεγρνη αληιίαο 
πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 
Έιεγρνο όηη ε παξνρή ηζρύνο είλαη 
ζσζηή 
Έιεγρνο όηη ε παξνρή θσηηζκνύ είλαη 
ζσζηή 
Έιεγρνο όηη νη κεηαζρεκαηηζηέο δίλνπλ 
ηηο ζσζηέο εμόδνπο γηα όια ηα 
θπθιώκαηα ηξνθνδνζίαο ηνπ 
αλειθπζηήξα 
Έιεγρνο όηη ε ηξνθνδνζία ηεο 
ειεθηξνληθήο πιαθέηαο είλαη ζσζηή 
Έιεγρνο όηη ε ηξνθνδνζία ηνπ 
θηλεηήξα ή ηεο αληιίαο είλαη ζσζηή 
Έιεγρνο όηη ε ηξνθνδνζία ησλ 
θπθισκάησλ θσηηζκνύ ζαιάκνπ θαη 
θξεαηίνπ είλαη ζσζηή 
Έιεγρνο όηη ε ηξνθνδνζία ησλ 
θπθισκάησλ ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ 
είλαη ζσζηή 
Έιεγρνο όηη ε ηξνθνδνζία ηνπ 
θπθιώκαηνο αζθάιεηαο είλαη ζσζηή 

 
ΠΔ7  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ζιεθηξνπιεμία 
Πύλζιηςε 
Θόςηκν 

 
ΠΔ8  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Δθηέιεζε εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Σξήζε κνλσηηθνύ ηάπεηα κπξνζηά από 
ηνλ πίλαθα ειέγρνπ  
Σξήζε εξγαιείσλ θαηάιιεια γηα 
εξγαζία ππό ηάζε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ18 Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ18.3 Δγθαηάζηαζε πίλαθα ειέγρνπ αλειθπζηήξα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ9  Απνθιίζεηο 
Ρπρόλ ιάζνο ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ10  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 

 
ΠΔ11  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ18.3 Δγθαηάζηαζε πίλαθα ειέγρνπ αλειθπζηήξα 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο ηεο ηερληθήο γηα ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζαη λα γλσξίδεηο όηαλ κειεηάο ην ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ 
αλειθπζηήξα; 

 
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ; 
 
ΑΓ5 Ξνηνη θαλνληζκνί δηέπνπλ ην ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλνπλ νη ζπλδέζεηο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη έιεγρνη πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηηο ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ηνπ 

αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ11 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ18 Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ18.4 Δγθαηάζηαζε ηνπ ππόινηπνπ εμνπιηζκνύ ζην κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 

ηνπ αλειθπζηήξα. 

ΚΑ2 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ειεθηξνινγηθό 
ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα. 

ΚΑ3 Λα εγθαζηζηάο ηνλ ππόινηπν εμνπιηζκό ζην 
κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα ζύκθσλα κε ηνπο 
θαλόλεο ηεο ηερληθήο ρξεζηκνπνηώληαο ηα 
θαηάιιεια εξγαιεία. 

ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ηνπ εμνπιηζκνύ κε ηα 
δηάθνξα θπθιώκαηα ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ 
αλειθπζηήξα κε βάζε ηνπο αλάινγνπο 
θαλνληζκνύο ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

ΚΑ5 Λα πξνβαίλεηο ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ησλ 
ζπλδέζεσλ ηνπ εμνπιηζκνύ κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ 
ηνπ αλειθπζηήξα ζύκθσλα κε ην ειεθηξνινγηθό 
ζρέδην. 

ΚΑ6 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο ηεο 
εξγαζίαο απηήο. 

ΚΑ7 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ιακβάλνληαο όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 
άηνκα. 

ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ ηελ 
εξγαζία. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Τπόινηπνο εμνπιηζκόο 
κεραλνζηαζίνπ 

Οπζκηζηήο ηαρύηεηαο (αλ ππάξρεη) 
Τύθηεο ιαδηνύ (αλ ππάξρεη) 
Ππζθεπή απεγθισβηζκνύ (αλ 
ππάξρεη) 
Γηαθόπηεο αζθάιεηαο θνληά ζηνλ 
θηλεηήξα (αλ ππάξρεη) 
Αηζζεηήξαο ζεηζκνύ (αλ ππάξρεη) 
Ρειεθσληθή ζπζθεπή 
κεραλνζηαζίνπ 

 
ΠΔ3  Καλόλεο ηερληθήο 
εγθαηάζηαζεο ππόινηπνπ 
εμνπιηζκνύ ζην κεραλνζηάζην 

Αλύςσζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ 
νξνθή ηνπ θηηξίνπ, αλ ην 
κεραλνζηάζην είλαη ζηελ νξνθή 
Κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνύ κέζα 
ζην κεραλνζηάζην 
Δγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ 
ζσζηή ζέζε ζύκθσλα κε ην ζρέδην 
εγθαηάζηαζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 
Ππλδέζεηο όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ κε 
ηνλ πίλαθα ειέγρνπ 

 
ΠΔ4  Καηάιιεια εξγαιεία 

Αλπςσηηθά κέζα (γεξαλόο, 
παιάγθν) 
Κέηξν 
Αιθάδη 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Ξνιύκεηξν 
Ζιεθηξνινγηθά εξγαιεία 
Θνπηηθά εξγαιεία 
Θαξθσηηθά εξγαιεία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ18 Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ18.4 Δγθαηάζηαζε ηνπ ππόινηπνπ εμνπιηζκνύ ζην κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Κπθιώκαηα ηνπ πίλαθα 
ειέγρνπ 

Θύθισκα παξνρήο ηζρύνο 
Θύθισκα αζθάιεηαο 
Θύθισκα ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ 
Θύθισκα επηθνηλσλίαο 

 
ΠΔ6  Καλνληζκνί 
ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

Θαλνληζκνί Αξρήο Ζιεθηξηζκνύ 
Θύπξνπ 
Θαλνληζκνί Αξρήο Ρειεπηθνηλσληώλ 
Θύπξνπ 
Θαλνληζκνί πξνηύπσλ 
αλειθπζηήξσλ 
Δπξσπατθνί θαλνληζκνί γηα 
πεξηνξηζκό ειεθηξνκαγλεηηθώλ 
παξεκβνιώλ 

 
ΠΔ7  Έιεγρνη ζπλδέζεσλ 
ππόινηπνπ εμνπιηζκνύ κε πίλαθα 
ειέγρνπ 

Έιεγρνο όηη ε επαθή αζθαιείαο 
ζηνλ ξπζκηζηή ηαρύηεηαο (αλ 
ππάξρεη) δηαθόπηεη ην θύθισκα 
αζθάιεηαο όηαλ ελεξγνπνηεζεί 
Έιεγρνο όηη ε παξνρή ηζρύνο ζηνλ 
ςύθηε ιαδηνύ (αλ ππάξρεη) είλαη 
ζσζηή 
Έιεγρνο όηη ε ζπζθεπή 
απεγθισβηζκνύ (αλ ππάξρεη) 
ιεηηνπξγεί ζσζηά θάησ από ηηο 
αλάινγεο ζπλζήθεο 
Έιεγρνο όηη ν δηαθόπηεο αζθάιεηαο 
θνληά ζηε κεραλή (αλ ππάξρεη) 
δηαθόπηεη ην θύθισκα αζθάιεηαο 
όηαλ ελεξγνπνηεζεί 
Έιεγρνο όηη ν αλειθπζηήξαο 
ζηακαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ όηαλ ε 
επαθή ηνπ αηζζεηήξα ζεηζκνύ (αλ 
ππάξρεη) ελεξγνπνηεζεί 
Έιεγρνο όηη ε ηειεθσληθή ζπζθεπή 
κεραλνζηαζίνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ18 Δγθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνύ εμνπιηζκνύ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ18.4 Δγθαηάζηαζε ηνπ ππόινηπνπ εμνπιηζκνύ ζην κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ8  Πηζαλνί θίλδπλνη 

Ζιεθηξνπιεμία 
Πύλζιηςε 
Θόςηκν 

 
ΠΔ9  Μέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 

Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Δθηέιεζε εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
Σξήζε κνλσηηθνύ ηάπεηα κπξνζηά 
από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ  
Σξήζε εξγαιείσλ θαηάιιεια γηα 
εξγαζία ππό ηάζε 

 
ΠΔ10  Απνθιίζεηο 

Ρπρόλ ιάζνο ζην ειεθηξνινγηθό 
ζρέδην 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ11  Αξκόδηα άηνκα 

Ξξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 

 
ΠΔ12  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ18.4 Δγθαηάζηαζε ηνπ ππόινηπνπ εμνπιηζκνύ ζην κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνο είλαη ν ππόινηπνο εμνπιηζκόο ζην κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο ηεο ηερληθήο γηα ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ ππόινηπνπ εμνπιηζκνύ 

ζην κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζαη λα γλσξίδεηο όηαλ κειεηάο ην ζρέδην 

εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππόινηπνπ εμνπιηζκνύ 
ζην κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα; 

 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ηνπ ππόινηπνπ εμνπιηζκνύ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ κε 

ηνλ πίλαθα ειέγρνπ; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη θαλνληζκνί δηέπνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλνπλ νη ζπλδέζεηο ηνπ πίλαθα 

ειέγρνπ; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη έιεγρνη πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηηο ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ηνπ ππόινηπνπ 

εμνπιηζκνύ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ9 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ11 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ12 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ19 Νινθιήξσζε ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο αζθάιεηαο 

ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνύ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Πύλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ πίλαθα, ηεο ζύλδεζεο ηνπ θπθιώκαηνο 240V ζηνλ 
ζάιακν θαη ζην θξεάηην, ηνλ έιεγρν ηεο γείσζεο όισλ ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα 
θαη ηεο ζύλδεζεο ησλ θπθισκάησλ ρακειήο ηάζεο ζην ζάιακν θαη ζην θξεάηην ηνπ 
αλειθπζηήξα ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο αζθάιεηαο ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνύ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ19.1 Πύλδεζε ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ πίλαθα 
 
ΔΑ19.2 Πύλδεζε θπθιώκαηνο 240V ζην ζάιακν θαη ζην θξεάηην 
 
ΔΑ19.3 Έιεγρνο ζσζηήο γείσζεο όισλ ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα 
 
ΔΑ19.4 Πύλδεζε θπθισκάησλ ρακειήο ηάζεο ζην ζάιακν θαη ζην θξεάηην 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ19 Νινθιήξσζε ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο αζθάιεηαο ηεο 

αξρήο ειεθηξηζκνύ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ19.1 Πύλδεζε ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ πίλαθα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πνιύκεηξν γηα λα κεηξάο 

δηάθνξεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ηνπ πίλαθα 

ειέγρνπ ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ3 Λα ππνινγίδεηο ηελ αλακελόκελε ηηκή 

νπνηαζδήπνηε ειεθηξηθήο παξακέηξνπ ζε 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. 

   
ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

αλαθνξά θαη επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο.  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πνιύκεηξν 
Τεθηαθό 
Αλαινγηθό 

 
ΠΔ2  Ηιεθηξηθέο παξάκεηξνη 
Ράζε 
Έληαζε ξεύκαηνο 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 

 
ΠΔ3  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο αλειθπζηήξαο πξνζώπσλ 
δξαπιηθόο αλειθπζηήξαο πξνζώπσλ 
πεξεζηαθόο αλειθπζηήξαο 

 
ΠΔ4  Μέξε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 
Ρεξκαηηθό ειεθηξηθήο παξνρήο 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα 
Κεηαζρεκαηηζηήο 
Ζιεθηξνλόκνο 
Αλνξζσηήο 
Γίνδνο 
Ζιεθηξνληθή πιαθέηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ19.1 Πύλδεζε ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ πίλαθα 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο πνπ 

αθνξνύλ ηελ αλίρλεπζε βιαβώλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Βαζηθέο γλώζεηο ειεθηξνινγίαο. 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ πνιύκεηξνπ, ςεθηαθνύ ή  αλαινγηθνύ; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα επηθνηλσλείο κε ηα δηάθνξα αξκόδηα άηνκα γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

γηα ηελ αλαθνξά θαη επηδηόξζσζε βιαβώλ; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ19 Νινθιήξσζε ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο αζθάιεηαο ηεο 

Αξρήο Ζιεθηξηζκνύ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ19.2 Πύλδεζε θπθιώκαηνο 240V ζην ζάιακν θαη ζην θξεάηην 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πνιύκεηξν γηα λα 

κεηξήζεηο δηάθνξεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ηνπ πίλαθα 

ειέγρνπ ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ3 Λα ππνινγίδεηο ηελ αλακελόκελε ηηκή 

νπνηαζδήπνηε ειεθηξηθήο παξακέηξνπ ζε 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. 

 
ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

αλαθνξά θαη επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο.  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πνιύκεηξν 
Τεθηαθό 
Αλαινγηθό 

 
ΠΔ2  Ηιεθηξηθέο παξάκεηξνη 
Ράζε 
Έληαζε ξεύκαηνο 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 

 
ΠΔ3  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο αλειθπζηήξαο πξνζώπσλ 
δξαπιηθόο αλειθπζηήξαο πξνζώπσλ 
πεξεζηαθόο αλειθπζηήξαο 

 
ΠΔ4  Μέξε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 
Ρεξκαηηθό ειεθηξηθήο παξνρήο 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα 
Κεηαζρεκαηηζηήο 
Ζιεθηξνλόκνο 
Αλνξζσηήο 
Γίνδνο 
Ζιεθηξνληθή πιαθέηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ19.2 Πύλδεζε θπθιώκαηνο 240V ζην ζάιακν θαη ζην θξεάηην 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ αθνξνύλ 

ηελ αλίρλεπζε βιαβώλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Βαζηθέο γλώζεηο ειεθηξνινγίαο. 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε πνιύκεηξνπ, ςεθηαθνύ ή  αλαινγηθνύ; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα επηθνηλσλείο κε ηα δηάθνξα αξκόδηα άηνκα γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

γηα ηελ αλαθνξά θαη επηδηόξζσζε βιαβώλ; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ19 Νινθιήξσζε ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο αζθάιεηαο ηεο 

Αξρήο Ζιεθηξηζκνύ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ19.3 Έιεγρνο ζσζηήο γείσζεο όισλ ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πνιύκεηξν γηα λα κεηξάο 

δηάθνξεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ηνπ πίλαθα 

ειέγρνπ ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ3 Λα ππνινγίδεηο ηελ αλακελόκελε ηηκή 

νπνηαζδήπνηε ειεθηξηθήο παξακέηξνπ ζε 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ.   

 
ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

αλαθνξά θαη επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο.  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πνιύκεηξν 
Τεθηαθό 
Αλαινγηθό 

 
ΠΔ2  Ηιεθηξηθέο παξάκεηξνη 
Ράζε 
Έληαζε ξεύκαηνο 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 

 
ΠΔ3  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο αλειθπζηήξαο πξνζώπσλ 
δξαπιηθόο αλειθπζηήξαο πξνζώπσλ 
πεξεζηαθόο αλειθπζηήξαο 

 
ΠΔ4  Μέξε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 
Ρεξκαηηθό ειεθηξηθήο παξνρήο 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα 
Κεηαζρεκαηηζηήο 
Ζιεθηξνλόκνο 
Αλνξζσηήο 
Γίνδνο 
Ζιεθηξνληθή πιαθέηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ19.3 Έιεγρνο ζσζηήο γείσζεο όισλ ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ αθνξνύλ 

ηελ αλίρλεπζε βιαβώλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Βαζηθέο γλώζεηο ειεθηξνινγίαο. 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε πνιύκεηξνπ, ςεθηαθνύ ή  αλαινγηθνύ; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα επηθνηλσλείο κε ηα δηάθνξα αξκόδηα άηνκα γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

γηα ηελ αλαθνξά θαη επηδηόξζσζε βιαβώλ; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ19 Νινθιήξσζε ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο αζθάιεηαο ηεο 

Αξρήο Ζιεθηξηζκνύ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ19.4  Πύλδεζε θπθισκάησλ ρακειήο ηάζεο ζην ζάιακν θαη ζην θξεάηην 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πνιύκεηξν γηα λα κεηξάο 

δηάθνξεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο. 
 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ηνπ πίλαθα 

ειέγρνπ ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 
ΚΑ3 Λα ππνινγίδεηο ηελ αλακελόκελε ηηκή 

νπνηαζδήπνηε ειεθηξηθήο παξακέηξνπ ζε 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. 

 
ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

αλαθνξά θαη επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο.  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πνιύκεηξν 
Τεθηαθό 
Αλαινγηθό 

 
ΠΔ2  Ηιεθηξηθέο παξάκεηξνη 
Ράζε 
Έληαζε ξεύκαηνο 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 

 
ΠΔ3  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο αλειθπζηήξαο πξνζώπσλ 
δξαπιηθόο αλειθπζηήξαο πξνζώπσλ 
πεξεζηαθόο αλειθπζηήξαο 

 
ΠΔ4  Μέξε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 
Ρεξκαηηθό ειεθηξηθήο παξνρήο 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα 
Κεηαζρεκαηηζηήο 
Ζιεθηξνλόκνο 
Αλνξζσηήο 
Γίνδνο 
Ζιεθηξνληθή πιαθέηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ19.4 Πύλδεζε θπθισκάησλ ρακειήο ηάζεο ζην ζάιακν θαη ζην θξεάηην 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ αθνξνύλ 

ηελ αλίρλεπζε βιαβώλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Βαζηθέο γλώζεηο ειεθηξνινγίαο. 
 
ΑΓ3 Ξνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε πνιύκεηξνπ, ςεθηαθνύ ή  αλαινγηθνύ; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ6 Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα επηθνηλσλείο κε ηα δηάθνξα αξκόδηα άηνκα γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

γηα ηελ αλαθνξά θαη επηδηόξζσζε βιαβώλ; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ20 Ππκπιήξσζε εληύπσλ εξγαζίαο θαη εληύπσλ δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο γηα θύιαμε 

ζην αξρείν ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ εξγαζηώλ θαη δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο γηα θύιαμε ηνπ ζην αξρείν 
ηνπ αλειθπζηήξα. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ20.1 Ππκπιήξσζε θαη θύιαμε εληύπσλ εξγαζίαο θαη εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ20 Ππκπιήξσζε εληύπσλ εξγαζίαο θαη εληύπσλ δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο γηα θύιαμε ζην 

αξρείν ηνπ αλειθπζηήξα  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ20.1 Ππκπιήξσζε θαη θύιαμε εληύπσλ εξγαζίαο θαη εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηα αλαγθαία έληππα εγθαηάζηαζεο ηνπ 
αλειθπζηήξα.  

 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα απαξαίηεηα πεξηερόκελα 

ηερληθνύ θαθέινπ.  
 
ΚΑ3 Λα αθνινπζείο ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

ζπκπιήξσζεο ησλ εληύπσλ εγθαηάζηαζεο. 
 
ΚΑ4 Λα δηαλέκεηο ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα ζηα 

ελδηαθεξόκελα ηκήκαηα γηα ηηο πεξαηηέξσ 
ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ5  Λα αξρεηνζεηείο ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα 

εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα ζύκθσλα κε ηηο 
πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο 
Γήισζε ζπκκόξθσζεο αλειθπζηήξα 
Ρερληθόο θάθεινο αλειθπζηήξα 

 
ΠΔ2  Έληππα εγθαηάζηαζεο 
αλειθπζηήξα 
Έληππν κεηξήζεσλ θξεαηίνπ 
Έληππν ειέγρνπ εγθαηάζηαζεο 
Έληππν ξπζκίζεσλ αλειθπζηήξα 
Έληππα ηερληθνύ θαθέινπ 

 
ΠΔ3  Πεξηερόκελα ηερληθνύ 
θαθέινπ 
Ξηζηνπνηεηηθό θαηαζθεπήο ηύπνπ 
αλειθπζηήξα 
Ξηζηνπνηεηηθά CE γηα ηα κέξε ηνπ 
ζπζηήκαηνο  αζθάιεηαο αλειθπζηήξα 
Άδεηα νηθνδνκήο θηηξίνπ 
Πρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Ζιεθηξνινγηθό ζρέδην 
ιηθά εγθαηάζηαζεο 
Γήισζε ζπκκόξθσζεο θαηαζθεπαζηή 
αλειθπζηήξα 
Νδεγίεο εγθαηάζηαζεο 
Νδεγίεο ζπληήξεζεο 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο/νδεγίεο ρξήζεο 
Πηνηρεία ηδηνθηήηε/πειάηε αλειθπζηήξα 

 
ΠΔ4  Δζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 
Ππκπιήξσζε εληύπσλ εγθαηάζηαζεο 
Έιεγρνο θαη ππνγξαθή εληύπσλ από 
πξντζηάκελν 
Ξηζηνπνίεζε από θνηλνπνηεκέλν θνξέα 
Δλεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο/παξάδνζε ζην 
ηκήκα ζπληήξεζεο 
Αξρεηνζέηεζε ησλ εληύπσλ 

 
ΠΔ5  Δλδηαθεξόκελα ηκήκαηα 
Ρκήκα ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ 
Ινγηζηήξην 
Ρκήκα ειέγρνπ πνηόηεηαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ20 Ππκπιήξσζε εληύπσλ εξγαζίαο θαη εληύπσλ δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο γηα θύιαμε ζην 

αξρείν ηνπ αλειθπζηήξα  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ20.1 Ππκπιήξσζε θαη θύιαμε εληύπσλ εξγαζίαο θαη εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6   Πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 
Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξσλ 
από πξντζηάκελν εγθαηαζηάζεσλ 
Σξέσζε πειαηώλ από ινγηζηήξην 
Ξαξαγσγή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ από 
ηκήκα πνηόηεηαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ20.1 Ππκπιήξσζε θαη θύιαμε εληύπσλ εξγαζίαο θαη εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο όζνλ αθνξά ηελ ζπκπιήξσζε θαη αξρεηνζέηεζε 

ησλ εληύπσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αλειθπζηήξσλ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα έληππα ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ  αλειθπζηήξσλ; 
 
ΑΓ3 Ρη πεξηέρεη ν ηερληθόο θάθεινο  ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ4 Ξνηα άηνκα ειέγρνπλ ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη απνδέθηεο ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εληύπσλ εγθαηάζηαζεο  αλειθπζηήξσλ; 
 
ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη πηζαλέο ελέξγεηεο από ηνπο απνδέθηεο ησλ εληύπσλ εγθαηάζηαζεο 

αλειθπζηήξσλ;  
 
ΑΓ7 Ξνηνο εθδίδεη ηελ δήισζε ζπκκόξθσζεο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ8 Ξνηα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξσκέλα ζρεηηθά κε ηελ αξρεηνζέηεζε 

ησλ εληύπσλ εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξσλ; 
 
ΑΓ9 Ξνηα είλαη ε  εζσηεξηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ εγγξάθσλ αξρείσλ θαη δεδνκέλσλ; 
 
ΑΓ10 Ξνηνο έρεη ηελ επζύλε δηαηήξεζεο ησλ αξρείσλ θαη πόζν ρξνληθό δηάζηεκα θπιάζζνληαη; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ21 Αληηθαηάζηαζε ή επηδηόξζσζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ 
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ζ αληηθαηάζηαζε ή επηδηόξζσζε ειεθηξηθώλ, κεραληθώλ εμαξηεκάησλ, ειεθηξηθήο πιαθέηαο θαη 
εμαξηεκάησλ ζην θύθισκα αζθάιεηαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ21.1 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ ειεθηξηθνύ εμαξηήκαηνο 
 
ΔΑ21.2 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ κεραληθνύ εμαξηήκαηνο 
 
ΔΑ21.3 Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθήο πιαθέηαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ21 Αληηθαηάζηαζε ή επηδηόξζσζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ21.1 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ ειεθηξηθνύ εμαξηήκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ειεθηξνινγηθό 

ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πνιύκεηξν γηα λα κεηξάο 

ηηο δηάθνξεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο. 
 
ΚΑ3 Λα θαηαλνείο ηελ ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε 

ειεθηξηθνύ εμαξηήκαηνο ηνπ αλειθπζηήξα θαη 
ηηο ελδείμεηο γηα αλάγθε αληηθαηάζηαζεο 
ηνπ. 

 
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο 

θηλδύλνπο ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα 
ιακβάλεηο όια ηα απαηηνύκελα κέηξα 
αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ5 Λα επηδηνξζώλεηο ή λα θάλεηο αληηθαηάζηαζε 

ειεθηξηθνύ εμαξηήκαηνο ιακβάλνληαο όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία, ζύκθσλα κε ην εγρεηξίδην 
ζπληήξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ6 Κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ 

εμαξηήκαηνο λα πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο 
απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ8 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

ΠΔ2  Ηιεθηξηθέο παξάκεηξνη 
Ράζε 
Έληαζε ξεύκαηνο 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 

ΠΔ3  Δλδείμεηο γηα αληηθαηάζηαζε 
ειεθηξηθνύ εμαξηήκαηνο 

Απηνδηάγλσζε ειεθηξνληθήο πιαθέηαο 
Απνπζία αλακελόκελεο ηάζεο 
Απνπζία αλακελόκελεο έληαζεο 
ξεύκαηνο 
Κε ιεηηνπξγία 
Απνπζία αλακελόκελεο νπηηθήο έλδεημεο 
Απνπζία αλακελόκελεο ερεηηθήο έλδεημεο 
Ιεηηνπξγία γηα πεξίνδν πέξαλ ηεο 
πξνδηαγξαθόκελεο 

ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ζιεθηξνπιεμία 
Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Πύλζιηςε 
Θόςηκν 
Αλαζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα 

ΠΔ5  Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο 
Γηαθνπή ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 
αλειθπζηήξα 
Αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ  
Απνθιεηζκόο ρώξνπ εξγαζίαο 
Ιήςε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

ΠΔ6  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε αζθαιώλ ηθξησκάησλ 
Γέζηκν κε ηκάληα αζθαιείαο από 
ζηαζεξό ζεκείν 

ΠΔ7  Καηάιιεια εξγαιεία 
Ξνιύκεηξν 
Γηάθνξα ειεθηξνινγηθά εξγαιεία 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Θνπηηθά εξγαιεία 
Αλπςσηηθά εξγαιεία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ21 Αληηθαηάζηαζε ή επηδηόξζσζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ21.1 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ ειεθηξηθνύ εμαξηήκαηνο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ8  Απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ελέξγεηεο 

Έιεγρνο γηα ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 
αλειθπζηήξα 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ αλαθνξάο 
επηδηόξζσζεο βιάβεο θαη παξάδνζε ηνπ 
ζηα αξκόδηα άηνκα 
Αθαίξεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ 
Δλεκέξσζε πειάηε 

ΠΔ9  Απνθιίζεηο 
Ιάζνο ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ΠΔ10  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
πεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 

ΠΔ11  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ21.1 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ ειεθηξηθνύ εμαξηήκαηνο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πώο λα δηαβάδεηο ην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία νξζήο ρξήζεο ηνπ πνιύκεηξνπ; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο κπνξείο λα κεηξήζεηο κε ην πνιύκεηξν; 
 
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη ζπλήζεηο ελδείμεηο γηα ηελ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο πξνβιεκαηηθνύ ειεθηξηθνύ 

εμαξηήκαηνο; 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβαίλεηο 

κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ εμαξηήκαηνο; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ11 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ21 Αληηθαηάζηαζε ή επηδηόξζσζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ21.2 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ κεραληθνύ εμαξηήκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα γλσξίδεηο ηελ κέζνδν εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε κεραληθνύ εμαξηήκαηνο 
ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηηο ελδείμεηο γηα αλάγθε 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ. 

 
ΚΑ2 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα ιακβάλεηο όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ3 Λα επηδηνξζώλεηο ή λα θάλεηο αληηθαηάζηαζε 

κεραληθνύ εμαξηήκαηνο ιακβάλνληαο όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη 
ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία, 
ζύκθσλα κε ην εγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ4 Κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ 

εμαξηήκαηνο λα πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο 
απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

ΠΔ2  Δλδείμεηο γηα αληηθαηάζηαζε 
κεραληθνύ εμαξηήκαηνο 

Κε ιεηηνπξγία 
Νπηηθή έλδεημε βιάβεο ή πξνβιήκαηνο 
Ζρεηηθή έλδεημε βιάβεο ή 
πξνβιήκαηνο 
Έληνλε κε αλακελόκελε δόλεζε 
Ιεηηνπξγία γηα πεξίνδν πέξαλ ηεο 
πξνδηαγξαθόκελεο 

ΠΔ3  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ζιεθηξνπιεμία 
Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Πύλζιηςε 
Θόςηκν 
Αλαζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ 
αλειθπζηήξα 

ΠΔ4  Απαηηνύκελα κέηξα 
αζθάιεηαο 

Γηαθνπή ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 
αλειθπζηήξα 
Αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ 
πηλαθίδσλ  
Απνθιεηζκόο ρώξνπ εξγαζίαο 
Ιήςε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

ΠΔ5  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Σξήζε αζθαιώλ ηθξησκάησλ 
Γέζηκν κε ηκάληα αζθάιεηαο από 
ζηαζεξό ζεκείν 

ΠΔ6  Καηάιιεια εξγαιεία 
Γηάθνξα εξγαιεία γηα ζθίμηκν 
παμηκαδηώλ ή θνριηώλ 
Δξγαιεία ζπλαξκνιόγεζεο 
Θνπηηθά εξγαιεία 
Αλπςσηηθά εξγαιεία 
Δηδηθά εξγαιεία κέηξεζεο δνλήζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ21 Αληηθαηάζηαζε ή επηδηόξζσζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ21.2 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ κεραληθνύ εμαξηήκαηνο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Απαξαίηεηεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο 

Έιεγρνο γηα ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 
αλειθπζηήξα 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ αλαθνξάο 
επηδηόξζσζεο βιάβεο θαη παξάδνζε 
ηνπ ζηα αξκόδηα άηνκα 
Αθαίξεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ 
Δλεκέξσζε πειάηε 

ΠΔ8  Απνθιίζεηο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
Έιιεηςε αλαγθαίσλ εληύπσλ 
Έιιεηςε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ 

ΠΔ9  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπώλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
πεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 

ΠΔ10  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 

 
 
 
 



197

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ21.2 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ κεραληθνύ εμαξηήκαηνο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη ζπλήζεηο ελδείμεηο γηα ηελ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο πξνβιεκαηηθνύ κεραληθνύ 

εμαξηήκαηνο; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβείο κεηά 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ εμαξηήκαηνο; 
 
ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο ηεο 

εξγαζίαο; 
 
ΑΓ5 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ7 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ8 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ21  Αληηθαηάζηαζε ή επηδηόξζσζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ21.3 Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθήο πιαθέηαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ειεθηξνινγηθό 

ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πνιύκεηξν γηα λα κεηξάο 

δηάθνξεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο. 
 
ΚΑ3 Λα θαηαλνείο ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαθέηαο θαη ηηο ελδείμεηο γηα αλάγθε 
αληηθαηάζηαζεο ηεο. 

 
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα ιακβάλεηο όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ5 Λα θάλεηο αληηθαηάζηαζε ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαθέηαο ιακβάλνληαο όια ηα απαηηνύκελα 
κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη 
ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία, 
ζύκθσλα κε ην εγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ6 Κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 

πιαθέηαο λα πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ8 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

ΠΔ2  Ηιεθηξηθέο παξάκεηξνη 
Ράζε 
Έληαζε ξεύκαηνο 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 

ΠΔ3  Δλδείμεηο γηα αληηθαηάζηαζε 
ειεθηξνληθήο πιαθέηαο 
Απηνδηάγλσζε ειεθηξνληθήο πιαθέηαο 
Κε ιεηηνπξγία αλειθπζηήξα 
Απνπζία αλακελόκελεο ηάζεο ζηελ 
πιαθέηα 
Απνπζία αλακελόκελεο νπηηθήο έλδεημεο 
ζηελ πιαθέηα 
Σαξαθηεξηζηηθή κπξσδηά ‘θακέλνπ’ 
ειεθηξνληθνύ εμαξηήκαηνο 

ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ζιεθηξνπιεμία 
Θόςηκν 
Αλαζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ 
αλειθπζηήξα 

ΠΔ5  Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο 
Γηαθνπή ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 
αλειθπζηήξα 
Αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ  
Απνθιεηζκόο ρώξνπ εξγαζίαο 
Ιήςε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

ΠΔ6  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε κνλσηηθνύ ηάπεηα κπξνζηά από 
πίλαθα ειέγρνπ  

ΠΔ7  Καηάιιεια εξγαιεία 
Ξνιύκεηξν 
Γηάθνξα ειεθηξνινγηθά εξγαιεία 
Αληηζηαηηθά θαιώδηα αηνκηθήο γείσζεο 
γηα απνθπγή δεκηάο ζε πιαθέηα από 
ζηαηηθό ειεθηξηζκό 
Αληηζηαηηθή ζήθε απνζήθεπζεο ηεο 
πξνβιεκαηηθήο πιαθέηαο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ21  Αληηθαηάζηαζε ή επηδηόξζσζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ21.3 Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθήο πιαθέηαο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ8  Απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ελέξγεηεο 
Έιεγρνο γηα ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 
αλειθπζηήξα 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ αλαθνξάο 
επηδηόξζσζεο βιάβεο θαη παξάδνζε ηνπ 
ζηα αξκόδηα άηνκα 
Αθαίξεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ 
Δλεκέξσζε πειάηε 
 

ΠΔ9  Απνθιίζεηο 
Ιάζνο ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ10  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπώλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
πεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 

 
ΠΔ11  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ21.3 Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθήο πιαθέηαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πώο δηαβάδεηαη ην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία νξζήο ρξήζεο ηνπ πνιύκεηξνπ; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο κπνξείο λα κεηξήζεηο κε ην πνιύκεηξν; 
 
ΑΓ4 Ξνηεο είλαη νη ζπλήζεηο ελδείμεηο γηα ηελ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο πξνβιεκαηηθήο πιαθέηαο; 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβείο κεηά 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πξνβιεκαηηθήο πιαθέηαο; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ11 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ22 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο ηνπ θξεαηίνπ  
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ζ ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ  ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο ηνπ θξεαηίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ 
έιεγρν ιεηηνπξγίαο καγλεηηθώλ δηαθνπηώλ ζην θξεάηην θαη ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε ηνπο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ22.1 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο καγλεηηθώλ δηαθνπηώλ ζην θξεάηην 
 
ΔΑ22.2 Αληηθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε καγλεηηθώλ δηαθνπηώλ ζην θξεάηην 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ22 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο ηνπ θξεαηίνπ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ22.1 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο καγλεηηθώλ δηαθνπηώλ ζην θξεάηην 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ειεθηξνινγηθό 

ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πνιύκεηξν γηα λα κεηξάο 

δηάθνξεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο. 
 
ΚΑ3 Λα θαηαλνείο ηελ ιεηηνπξγία ησλ καγλεηηθώλ 

δηαθνπηώλ θαη ηνπο ειέγρνπο θαη ελδείμεηο γηα 
αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηνπο. 

 
ΚΑ4 Λα αμηνινγήζεηο όινπο ηνπο πηζαλνύο 

θηλδύλνπο ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα ιάβεηο όια 
ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο ηε ιεηηνπξγία ησλ καγλεηηθώλ 

δηαθνπηώλ ζην θξεάηην ιακβάλνληαο όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη 
ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία, 
ζύκθσλα κε ην εγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ6 Κεηά ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ καγλεηηθώλ 

δηαθνπηώλ ζην θξεάηην λα πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο 
απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ8 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Ηιεθηξηθέο παξάκεηξνη 
Ράζε 
Έληαζε ξεύκαηνο 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 

 
ΠΔ3  Έιεγρνη θαη ελδείμεηο γηα 
αληηθαηάζηαζε καγλεηηθώλ 
δηαθνπηώλ 
Απηνδηάγλσζε ειεθηξνληθήο πιαθέηαο 
Νπηηθή έλδεημε ζηελ πιαθέηα 
Κε ιεηηνπξγία αλειθπζηήξα 
Ξξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία αλειθπζηήξα 
Κέηξεζε πνηόηεηαο επαθήο 
καγλεηηθνύ δηαθόπηε κε πνιύκεηξν 
Ξξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο κε ηελ 
ρξήζε βνεζεηηθνύ καγλήηε 

 
ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ζιεθηξνπιεμία 
Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Θόςηκν 
Αλαζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ 
αλειθπζηήξα 

 
ΠΔ5  Απαηηνύκελα κέηξα 
αζθάιεηαο 
Γηαθνπή ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 
αλειθπζηήξα 
Αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ  
Απνθιεηζκόο ρώξνπ εξγαζίαο 
Ιήςε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 
ΠΔ6  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Σξήζε θνκβηνδόρνπ ζπληήξεζεο 
Γέζηκν κε ηκάληα από ζηαζεξό ζεκείν 
Σξήζε κνλσηηθνύ ηάπεηα κπξνζηά 
από πίλαθα ειέγρνπ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ22 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο ηνπ θξεαηίνπ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ22.1 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο καγλεηηθώλ δηαθνπηώλ ζην θξεάηην 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Καηάιιεια εξγαιεία 
Ξνιύκεηξν 
Γηάθνξα ειεθηξνινγηθά εξγαιεία 

 
ΠΔ8  Απαξαίηεηεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ αλαθνξάο 
βιάβεο θαη παξάδνζε ηνπ ζηα αξκόδηα 
άηνκα 
Δλεκέξσζε πειάηε 

 
ΠΔ9  Απνθιίζεηο 
Ιάζνο ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ10  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπώλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
πεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 

 
ΠΔ11  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ22.1 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο καγλεηηθώλ δηαθνπηώλ ζην θξεάηην 
 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πώο δηαβάδεηαη ην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία νξζήο ρξήζεο ηνπ πνιύκεηξνπ; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο κπνξείο λα κεηξήζεηο κε ην πνιύκεηξν; 
 
ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ καγλεηηθώλ δηαθνπηώλ; 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβαίλεηο κεηά 

ηνλ έιεγρν ηνπ πξνβιεκαηηθνύ εμαξηήκαηνο; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ11 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
 
 
 
 

 



205

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ22 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο ηνπ θξεαηίνπ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ22.2 Αληηθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε καγλεηηθώλ δηαθνπηώλ ζην θξεάηην 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηε ιεηηνπξγία ησλ καγλεηηθώλ 

δηαθνπηώλ αλειθπζηήξσλ θαη ηηο ελδείμεηο γηα 
αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηνπο. 

 
ΚΑ2 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα ιακβάλεηο όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ3 Λα αληηθαζηζηάο θαη λα ξπζκίδεηο ηνπο 

καγλεηηθνύο δηαθόπηεο ζην θξεάηην. 
 
ΚΑ4 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ιακβάλνληαο όια 

ηα απαηηνύκελα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία, 
ζύκθσλα κε ην εγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ5 Κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 

πιαθέηαο λα πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Δλδείμεηο γηα αληηθαηάζηαζε 
καγλεηηθώλ δηαθνπηώλ 
Απηνδηάγλσζε ειεθηξνληθήο πιαθέηαο 
Νπηηθή έλδεημε ζηελ πιαθέηα 
Κε ιεηηνπξγία αλειθπζηήξα 
Ξξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία αλειθπζηήξα 
Κέηξεζε πνηόηεηαο επαθήο καγλεηηθνύ 
δηαθόπηε κε πνιύκεηξν 
Ξξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο κε ηε ρξήζε 
βνεζεηηθνύ καγλήηε 

 
ΠΔ3  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ζιεθηξνπιεμία 
Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Θόςηκν 
Αλαζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ 
αλειθπζηήξα 

 
ΠΔ4  Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο 
Γηαθνπή ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 
αλειθπζηήξα 
Αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ  
Απνθιεηζκόο ρώξνπ εξγαζίαο 
Ιήςε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 
ΠΔ5  Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Σξήζε θνκβηνδόρνπ ζπληήξεζεο 
Γέζηκν κε ηκάληα από ζηαζεξό ζεκείν 
Σξήζε κνλσηηθνύ ηάπεηα κπξνζηά από 
πίλαθα ειέγρνπ  

 
ΠΔ6  Καηάιιεια εξγαιεία 
Ξνιύκεηξν 
Γηάθνξα ειεθηξνινγηθά εξγαιεία 
Γηάθνξα εξγαιεία γηα ζθίμηκν 
παμηκαδηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ22 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο ηνπ θξεαηίνπ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ22.2 Αληηθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε καγλεηηθώλ δηαθνπηώλ ζην θξεάηην 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ελέξγεηεο 
Έιεγρνο γηα ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 
αλειθπζηήξα 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ αλαθνξάο 
επηδηόξζσζεο βιάβεο θαη παξάδνζε ηνπ 
ζηα αξκόδηα άηνκα 
Αθαίξεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ 
Δλεκέξσζε πειάηε 

 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 
Ιάζνο ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ9  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπώλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
πεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 

 
ΠΔ10  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 

 
 
 
 

 



207

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ22.2 Αληηθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε καγλεηηθώλ δηαθνπηώλ ζην θξεάηην 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πώο λα δηαβάδεηο ην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία νξζήο ρξήζεο ηνπ πνιύκεηξνπ; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο κπνξείο λα κεηξήζεηο κε ην πνιύκεηξν; 
 
ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ καγλεηηθώλ δηαθνπηώλ; 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε ησλ καγλεηηθώλ 

δηαθνπηώλ ζην θξεάηην; 
 
ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβείο κεηά 

ηνλ έιεγρν ηνπ πξνβιεκαηηθνύ εμαξηήκαηνο; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ11 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ23 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ  
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
  
Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ ηνπ 
αλειθπζηήξα. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ23.1 Έιεγρνο θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ γηα ζσζηή ιεηηνπξγία 
 
ΔΑ23.2 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ θνκβίνπ 
 
ΔΑ23.3 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ ελδεηθηηθνύ νξόθνπ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ23 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ23.1 Έιεγρνο θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ γηα ζσζηή ιεηηνπξγία 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηα ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ειεθηξνινγηθό 

ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πνιύκεηξν γηα λα κεηξάο ηηο 

δηάθνξεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο. 
 
ΚΑ3 Λα θαηαλνείο ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο ειέγρνπο 

ησλ θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ 
θαη ηηο ελδείμεηο γηα αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηνπο. 

 
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα ιακβάλεηο όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ5 Λα πξνβαίλεηο ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο 

ησλ θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ. 
 
ΚΑ6 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ζύκθσλα κε ην 
εγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ7 Κεηά ηνλ έιεγρν ηεο πξνβιεκαηηθήο 

θνκβηνδόρνπ/ελδεηθηηθνύ λα πξνβαίλεηο ζε όιεο 
ηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Ηιεθηξηθέο παξάκεηξνη 
Ράζε 
Έληαζε ξεύκαηνο 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 

 
ΠΔ3  Έιεγρνη θνκβηνδόρσλ θαη 
ελδεηθηηθώλ νξόθσλ 
Νπηηθή έλδεημε κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 
Έιεγρνο ειεθηξηθώλ θαισδηώζεσλ 
θνκβηνδόρνπ/ελδεηθηηθώλ 
Έιεγρνο ηάζεο ζηελ θνκβηνδόρν/ 
ελδεηθηηθό 
Έιεγρνο ζε ιακπάθη θνκβίνπ 
Δλεκέξσζε από πειάηε/ρξήζηεο γηα κε 
ζσζηή ιεηηνπξγία 

 
ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ζιεθηξνπιεμία 
Θόςηκν 
Ξξόθιεζε πεξαηηέξσ πξνβιήκαηνο 
θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ/ 
επηδηόξζσζεο 

 
ΠΔ5  Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο 
Γηαθνπή ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 
αλειθπζηήξα 
Αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ  
Απνθιεηζκόο ρώξνπ εξγαζίαο 
Ιήςε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 
ΠΔ6  Καηάιιεια εξγαιεία 
Ξνιύκεηξν 
Γηάθνξα ειεθηξνινγηθά εξγαιεία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ23 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ23.1 Έιεγρνο θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ γηα ζσζηή ιεηηνπξγία 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ελέξγεηεο 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ αλαθνξάο 
βιάβεο θαη παξάδνζε ηνπ ζηα αξκόδηα 
άηνκα 
Δλεκέξσζε πειάηε 

 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 
Ιάζνο ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ9  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπώλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
πεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 

 
ΠΔ10  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 

 
 
 
 

 



212

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ23.1 Έιεγρνο θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ γηα ζσζηή ιεηηνπξγία 
 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πώο λα δηαβάδεηο ην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία νξζήο ρξήζεο ηνπ πνιύκεηξνπ; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο κεηξάο κε ην πνιύκεηξν γηα ηνλ έιεγρν ησλ θνκβηνδόρσλ 

θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ γηα ζσζηή ιεηηνπξγία ; 
 
ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ θνκβηνδόρσλ/ελδεηθηηθώλ νξόθσλ; 
 
ΑΓ5 Ρη έιεγρνη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ώζηε λα δηαπηζηώλεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ; 
 
ΑΓ6 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ7 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβείο κεηά 

ηνλ έιεγρν ηνπ πξνβιεκαηηθνύ εμαξηήκαηνο; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ9 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ11 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ12 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ23 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ23.2 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ θνκβίνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ειεθηξνινγηθό 

ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πνιύκεηξν γηα λα κεηξάο 

δηάθνξεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο. 
 
ΚΑ3 Λα θαηαλνείο ηε ιεηηνπξγία ησλ θνκβίσλ, ηνπο 

ειέγρνπο θαη ηηο ελδείμεηο γηα αλάγθε 
αληηθαηάζηαζεο ηνπο. 

 
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα ιακβάλεηο όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ5 Λα αληηθαζηζηάο ηα πξνβιεκαηηθά θνκβία. 
 
ΚΑ6 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ζύκθσλα κε ην 
εγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ7 Κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ πξνβιεκαηηθνύ θνκβίνπ λα 

πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 

Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ2  Ηιεθηξηθέο παξάκεηξνη 

Ράζε 
Έληαζε ξεύκαηνο 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 

 
ΠΔ3  Έιεγρνη θαη ελδείμεηο γηα 
αληηθαηάζηαζε θνκβίνπ 

Νπηηθή έλδεημε κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 
Έιεγρνο ειεθηξηθώλ θαισδηώζεσλ 
θνκβίνπ 
Έιεγρνο ηάζεο ζηελ θνκβίνπ 
Έιεγρνο ζε ιακπάθη θνκβίνπ 
Δλεκέξσζε από πειάηε/ρξήζηεο γηα κε 
ζσζηή ιεηηνπξγία 

 
ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 

Ζιεθηξνπιεμία 
Θόςηκν 
Ξξόθιεζε πεξαηηέξσ πξνβιήκαηνο θαηά 
ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ/επηδηόξζσζεο 

 
ΠΔ5  Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο 

Γηαθνπή ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 
αλειθπζηήξα 
Αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ  
Απνθιεηζκόο ρώξνπ εξγαζίαο 
Ιήςε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 
ΠΔ6  Καηάιιεια εξγαιεία 

Ξνιύκεηξν 
Γηάθνξα ειεθηξνινγηθά εξγαιεία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ23 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ23.2 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ θνκβίνπ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ελέξγεηεο 

Έιεγρνο γηα ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 
αλειθπζηήξα 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ αλαθνξάο 
επηδηόξζσζεο βιάβεο θαη παξάδνζε ηνπ 
ζηα αξκόδηα άηνκα 
Αθαίξεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ 
Δλεκέξσζε πειάηε 

 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 

Ιάζνο ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ9  Αξκόδηα άηνκα 

Ξξντζηάκελνο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπώλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
πεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 

 
ΠΔ10  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ23.2 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ θνκβίνπ 
 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πώο λα δηαβάδεηο ην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία νξζήο ρξήζεο ηνπ πνιύκεηξνπ; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο κπνξείο λα κεηξήζεηο κε ην πνιύκεηξν; 
 
ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ θνκβίσλ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβαίλεηο 

κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ εμαξηήκαηνο; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ11 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ23 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ23.3 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ ελδεηθηηθνύ νξόθνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ην ειεθηξνινγηθό 

ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πνιύκεηξν γηα λα κεηξάο ηηο 

δηάθνξεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο. 
 
ΚΑ3 Λα θαηαλνείο ηε ιεηηνπξγία ησλ ελδεηθηηθώλ 

νξόθσλ θαη ηνπο ειέγρνπο θαη ελδείμεηο γηα 
αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηνπο. 

 
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα ιακβάλεηο όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ5 Λα αληηθαζηζηάο ηνπο ελδεηθηηθνύο νξόθνπο. 
 
ΚΑ6 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ζύκθσλα κε ην 
εγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ7 Κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ 

ελδεηθηηθνύ λα πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο 
απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
δξαπιηθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

ΠΔ2  Ηιεθηξηθέο παξάκεηξνη 
Ράζε 
Έληαζε ξεύκαηνο 
Ζιεθηξηθή αληίζηαζε 

ΠΔ3  Έιεγρνη θαη ελδείμεηο γηα 
αληηθαηάζηαζε ελδεηθηηθώλ νξόθσλ 
Νπηηθή έλδεημε κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 
Έιεγρνο ειεθηξηθώλ θαισδηώζεσλ 
ελδεηθηηθώλ 
Έιεγρνο ηάζεο ζην ελδεηθηηθό 
Δλεκέξσζε από πειάηε/ρξήζηεο γηα κε 
ζσζηή ιεηηνπξγία 

ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ζιεθηξνπιεμία 
Θόςηκν 
Ξξόθιεζε πεξαηηέξσ πξνβιήκαηνο 
θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ/ 
επηδηόξζσζεο 

ΠΔ5  Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο 
Γηαθνπή ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 
αλειθπζηήξα 
Αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ  
Απνθιεηζκόο ρώξνπ εξγαζίαο 
Ιήςε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

ΠΔ6  Καηάιιεια εξγαιεία 
Ξνιύκεηξν 
Γηάθνξα ειεθηξνινγηθά εξγαιεία 

ΠΔ7  Απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ελέξγεηεο 
Έιεγρνο γηα ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 
αλειθπζηήξα 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ αλαθνξάο 
επηδηόξζσζεο βιάβεο θαη παξάδνζε ηνπ 
ζηα αξκόδηα άηνκα 
Αθαίξεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ 
Δλεκέξσζε πειάηε 

ΠΔ8  Απνθιίζεηο 
Ιάζνο ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ23 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ θνκβηνδόρσλ θαη ελδεηθηηθώλ νξόθσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ23.3 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ ελδεηθηηθνύ νξόθνπ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ9  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπώλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
πεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 

ΠΔ10  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ23.3 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνύ ελδεηθηηθνύ νξόθνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πώο λα δηαβάδεηο ην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
ΑΓ2 Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία νξζήο ρξήζεο ηνπ πνιύκεηξνπ γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο 

ελδεηθηηθνύ νξόθνπ; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο πξέπεη λα κεηξάο κε ην πνιύκεηξν γηα ηνλ έιεγρν 

ιεηηνπξγίαο ελδεηθηηθνύ νξόθνπ; 
 
ΑΓ4 Ξνηνο είλαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ελδεηθηηθώλ νξόθσλ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ6 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβαίλεηο κεηά 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ εμαξηήκαηνο; 
 
ΑΓ7 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ9 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ10 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ11 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
 
 
 

 



219

 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ24 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληθώλ ζπζηεκάησλ καληάισζεο ησλ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη 

ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ αζθάιεηαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ κεραληθώλ ζπζηεκάησλ καληάισζεο ησλ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη ησλ 
ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ αζθάιεηαο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ24.1 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ γηα ζσζηή κεραληθή 

ιεηηνπξγία 
 
ΔΑ24.2 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ γηα ζσζηή ειεθηξηθή 

ιεηηνπξγία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ24 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληθώλ ζπζηεκάησλ καληάισζεο ησλ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη 

ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ αζθάιεηαο  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ24.1 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ γηα ζσζηή κεραληθή ιεηηνπξγία 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηα κέξε ηνπ κεραληζκνύ 

ζπξώλ ζαιάκνπ θαη ηνλ ηξόπν 
ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο ηηο απαξαίηεηεο 

κεραληθέο ξπζκίζεηο γηα ζσζηή 
ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ ζπξώλ 
ζαιάκνπ. 

 
ΚΑ3 Λα θαηαλνείο ηνπο πεξηνδηθνύο 

ειέγρνπο θαη ζπληήξεζε πνπ πξέπεη λα 
γίλνληαη γηα ζσζηή κεραληθή ιεηηνπξγία 
ηνπ κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ. 

 
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο 

θηλδύλνπο ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα 
ιακβάλεηο όια ηα απαηηνύκελα κέηξα 
αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο θαη λα ζπληεξείο ηνλ 

κεραληζκό ζπξώλ ζαιάκνπ γηα ζσζηή 
κεραληθή ιεηηνπξγία. 

 
ΚΑ6 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία, ζύκθσλα κε ην εγρεηξίδην 
ζπληήξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ7 Κεηά ηνλ έιεγρν θαη ζπληήξεζε ηνπ 

κεραληζκνύ ζπξώλ λα πξνβαίλεηο ζε όιεο 
ηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα 

αξκόδηα άηνκα. 
 
ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εξγαζία. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέξε κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ 
Παζί κεραληζκνύ 
Οάγεο θξεκαζηξώλ θύιισλ ζπξώλ 
Θξεκάζηξεο θύιισλ 
Φύιια ζπξώλ 
Κνηέξ 
Ρεξκαηηθό ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ 
Ρξνραιίεο κεηάδνζεο θίλεζεο 
Κπξάηζν κεηάδνζεο θίλεζεο 
Ηκάληαο 
Θάκα 
Ρεξκαηηθνί ειεθηξηθνί δηαθόπηεο 
Πύζηεκα δηαθόπηε κέγηζηεο πίεζεο 
Δπαθέο αζθαιείαο 

 
ΠΔ2  Απαξαίηεηεο κεραληθέο ξπζκίζεηο 
Διεύζεξε θίλεζε θξεκαζηξώλ θύιισλ πάλσ 
ζηηο ξάγεο 
Ούζκηζε θύιισλ πάλσ ζηηο θξεκάζηξεο γηα 
ειεύζεξε θίλεζε κέζα ζην θαηώθιη ηνπ 
κεραληζκνύ  
Ούζκηζε θύιισλ πάλσ ζηηο θξεκάζηξεο γηα 
πιήξε άλνηγκα θαη θιείζηκν ζηα ηέξκαηα 
θίλεζεο ηνπ κεραληζκνύ 
Ούζκηζε ζέζεο θάκαο κεραληζκνύ γηα ζσζηή 
ιεηηνπξγία αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ησλ 
ζπξώλ νξόθσλ 
Ούζκηζε ζέζεο ηεξκαηηθώλ δηαθνπηώλ γηα 
ζηακάηεκα θίλεζεο θύιισλ ζηα ζσζηά 
ζεκεία (πιήξσο αλνηθηή/θιεηζηή πόξηα) 
Ούζκηζε ζπζηήκαηνο δηαθόπηε κέγηζηεο 
πίεζεο γηα ιεηηνπξγία κε βάζε ηηο πξόλνηεο 
ησλ θαλνληζκώλ 
Ούζκηζε ζέζεο ησλ επαθώλ αζθαιείαο γηα 
ζσζηή ιεηηνπξγία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ24 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληθώλ ζπζηεκάησλ καληάισζεο ησλ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη 

ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ αζθάιεηαο  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ24.1 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ γηα ζσζηή κεραληθή ιεηηνπξγία 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ3  Πεξηνδηθνί έιεγρνη θαη ζπληήξεζε 
γηα ζσζηή κεραληθή ιεηηνπξγία ηνπ 
κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ 
Έιεγρνο ειεύζεξεο θίλεζεο θξεκαζηξώλ 
πάλσ ζηηο ξάγεο – ξύζκηζε ηεο πίεζεο πνπ 
εμαζθνύλ ηα ξνδάθηα ζηηο ξάγεο 
Ιίπαλζε ησλ ξάγσλ 
Έιεγρνο θαη ξύζκηζε αλ ρξεηάδνληαη ηεο 
ζέζεο ησλ θύιισλ ζηηο θξεκάζηξεο 
Έιεγρνο θαη ξύζκηζε αλ ρξεηάδεηαη ηεο θάκαο 
γηα ζσζηή ιεηηνπξγία 
Ιίπαλζε ησλ ξνπιεκάλ ηεο θάκαο 
Έιεγρνο θαη ξύζκηζε αλ ρξεηάδεηαη ηεο ζέζεο 
ησλ ηεξκαηηθώλ δηαθνπηώλ 
Έιεγρνο θαη ξύζκηζε αλ ρξεηάδεηαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηαθόπηε κέγηζηεο πίεζεο 
Έιεγρνο θαη ξύζκηζε αλ ρξεηάδεηαη ηεο 
ζσζηήο ζέζεο ησλ επαθώλ αζθαιείαο 
Νπηηθόο έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε αλ 
ρξεηάδεηαη ηνπ ηκάληα κεηάδνζεο θίλεζεο 
Γεληθό θαζάξηζκα θαη ιίπαλζε όισλ ησλ 
θηλνπκέλσλ κεξώλ 

 
ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ζιεθηξνπιεμία 
Θόςηκν 
Πύλζιηςε 
Δπηθίλδπλε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα 
 

ΠΔ5  Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο 
Γηαθνπή ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 
αλειθπζηήξα 
Σξήζε θνκβηνδόρνπ ζπληήξεζεο 
Αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ  
Απνθιεηζκόο ρώξνπ εξγαζίαο 
Ιήςε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 
ΠΔ6  Καηάιιεια εξγαιεία 
Ξνιύκεηξν 
Γηάθνξα ειεθηξνινγηθά εξγαιεία 
Γηάθνξα εξγαιεία γηα ζθίμηκν παμηκαδηώλ θαη 
θνριηώλ 
Δμάγσλα θιεηδηά 
Ιηπαληηθό 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ24 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληθώλ ζπζηεκάησλ καληάισζεο ησλ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη 

ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ αζθάιεηαο  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ24.1 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ γηα ζσζηή κεραληθή ιεηηνπξγία 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ελέξγεηεο 
Ρειηθόο έιεγρνο ζε ιεηηνπξγία 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ ζπληήξεζεο 
αλειθπζηήξα θαη παξάδνζε ηνπ ζηα αξκόδηα 
άηνκα 
Ππκπιήξσζε ηνπ έληππνπ αλαθνξάο βιάβεο 
(αλ ρξεηάδεηαη) θαη παξάδνζε ηνπ ζηα 
αξκόδηα άηνκα 
Δλεκέξσζε πειάηε 

 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 
Ιάζνο ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ9  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
πεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 

 
ΠΔ10  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο 
θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ24.1 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ γηα ζσζηή κεραληθή ιεηηνπξγία 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη πνηνο ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο; 
 
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο κεραληθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ ζσζηή κεραληθή ιεηηνπξγία ηνπ; 
 
ΑΓ3 Ξνηα πεξηνδηθή ζπληήξεζε ρξεηάδεηαη ν κεραληζκόο ζπξώλ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβείο κεηά 

ηελ ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ7 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ10 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ24 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληθώλ ζπζηεκάησλ καληάισζεο ησλ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη 

ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ αζθάιεηαο  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ24.2 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ γηα ζσζηή ειεθηξηθή ιεηηνπξγία  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηα κέξε ηνπ κεραληζκνύ ζπξώλ 

ζαιάκνπ θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
 
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο ηηο απαξαίηεηεο ειεθηξηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ 
ζπξώλ ζαιάκνπ. 

 
ΚΑ3 Λα θαηαλνείο ηνπο πεξηνδηθνύο ειέγρνπο θαη 

ζπληήξεζε πνπ πξέπεη λα γίλνληαη γηα ζσζηή 
ειεθηξηθή ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ ζπξώλ 
ζαιάκνπ. 

 
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα ιακβάλεηο όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο θαη ζπληεξείο ηνλ κεραληζκό ζπξώλ 

ζαιάκνπ γηα ζσζηή ειεθηξηθή ιεηηνπξγία. 
 
ΚΑ6 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ζύκθσλα κε ην 
εγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ7 Κεηά ηνλ έιεγρν θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ 

ζπξώλ λα πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ9 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέξε κεραληζκνύ ζπξώλ 
ζαιάκνπ 
Παζί κεραληζκνύ 
Οάγεο θξεκαζηξώλ θύιισλ ζπξώλ 
Θξεκάζηξεο θύιισλ 
Φύιια ζπξώλ 
Κνηέξ 
Ρεξκαηηθό ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ 
Ρξνραιίεο κεηάδνζεο θίλεζεο 
Κπξάηζν κεηάδνζεο θίλεζεο 
Ηκάληαο 
Θάκα 
Ρεξκαηηθνί ειεθηξηθνί δηαθόπηεο 
Πύζηεκα δηαθόπηε κέγηζηεο πίεζεο 
Δπαθέο αζθαιείαο 

 
ΠΔ2  Απαξαίηεηεο ειεθηξηθέο 
ξπζκίζεηο 
Πσζηή ζύλδεζε ηνπ κνηέξ γηα άλνηγκα 
θαη θιείζηκν ησλ ζπξώλ 
Πσζηή ζύλδεζε ησλ ηεξκαηηθώλ 
δηαθνπηώλ γηα ζηακάηεκα ησλ ζπξώλ 
ζηα ζσζηά ζεκεία (πιήξσο αλνηθηέο θαη 
πιήξσο θιεηζηέο) 
Πσζηή ζύλδεζε ηνπ δηαθόπηε κέγηζηεο 
πίεζεο γηα άλνηγκα ησλ ζπξώλ κόιηο ε 
πίεζε θηάζεη ζηελ κέγηζηε 
επηηξεπόκελε κε βάζε ηηο πξόλνηεο ησλ 
θαλνληζκώλ 
Πσζηή ζύλδεζε ησλ επαθώλ αζθαιείαο 
γηα θιείζηκν ηνπ θπθιώκαηνο αζθαιείαο 
κόλν όηαλ νη ζύξεο είλαη πιήξσο 
θιεηζηέο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ24 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληθώλ ζπζηεκάησλ καληάισζεο ησλ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη 

ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ αζθάιεηαο  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ24.2 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ γηα ζσζηή ειεθηξηθή ιεηηνπξγία  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ3  Πεξηνδηθνί έιεγρνη θαη 
ζπληήξεζε γηα ζσζηή ειεθηξηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ ζπξώλ 
ζαιάκνπ 
Έιεγρνο ησλ θαισδηώζεσλ γηα ηπρόλ 
γδαξζίκαηα πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ βξαρπθπθιώκαηα θαη 
δπζιεηηνπξγία 
Έιεγρνο ηνπ κνηέξ πνξηώλ γηα ζσζηή 
ιεηηνπξγία 
Έιεγρνο θαη αιιαγή αλ ρξεηάδεηαη ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ηεξκαηηθώλ δηαθνπηώλ 
Έιεγρνο θαη αιιαγή αλ ρξεηάδεηαη ηνπ 
δηαθόπηε κέγηζηεο πίεζεο 
Έιεγρνο θαη αιιαγή αλ ρξεηάδνληαη ησλ 
επαθώλ αζθαιείαο 

 
ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ζιεθηξνπιεμία 
Θόςηκν 
Πύλζιηςε 
Δπηθίλδπλε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα 

 
ΠΔ5  Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο 
Γηαθνπή ειεθηξηθήο παξνρήο ζηνλ 
αλειθπζηήξα 
Σξήζε θνκβηνδόρνπ ζπληήξεζεο 
Αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ  
Απνθιεηζκόο ρώξνπ εξγαζίαο 
Ιήςε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 
ΠΔ6  Καηάιιεια εξγαιεία 
Ξνιύκεηξν 
Γηάθνξα ειεθηξνινγηθά εξγαιεία 
Γηάθνξα εξγαιεία γηα ζθίμηκν 
παμηκαδηώλ θαη θνριηώλ 
Δμάγσλα θιεηδηά 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ24 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληθώλ ζπζηεκάησλ καληάισζεο ησλ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη 

ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ αζθάιεηαο  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ24.2 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ γηα ζσζηή ειεθηξηθή ιεηηνπξγία  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ελέξγεηεο 
Ρειηθόο έιεγρνο ζε ιεηηνπξγία 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ ζπληήξεζεο 
αλειθπζηήξα θαη παξάδνζε ηνπ ζηα 
αξκόδηα άηνκα 
Ππκπιήξσζε ηνπ έληππνπ αλαθνξάο 
βιάβεο (αλ ρξεηάδεηαη) θαη παξάδνζε 
ηνπ ζηα αξκόδηα άηνκα 
Δλεκέξσζε πειάηε 

 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 
Ιάζνο ζην ειεθηξνινγηθό ζρέδην 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 
ΠΔ9  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπώλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
πεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 

 
ΠΔ10  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ24.2 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ γηα ζσζηή ειεθηξηθή ιεηηνπξγία 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηα είλαη ηα κέξε ηνπ κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη πνηνο ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο; 
 
ΑΓ2 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ειεθηξηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ; 
 
ΑΓ3 Ξνηα πεξηνδηθή ζπληήξεζε ρξεηάδεηαη ν κεραληζκόο ζπξώλ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβείο κεηά 

ηελ ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ ζπξώλ ζαιάκνπ; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ7 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ10 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ25 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ πδξαπιηθώλ ειαηεξίσλ πξόζθξνπζεο ζηνλ ππζκέλα ηνπ 

θξεαηίνπ  
 
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Ν έιεγρνο θαη  ε ζπληήξεζε ησλ πδξαπιηθώλ πξνζθξνπζηήξσλ ζην θξεάηην. 
 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ25.1 Κεραληθόο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ πδξαπιηθώλ πξνζθξνπζηήξσλ ζην 

θξεάηην 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ25 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ πδξαπιηθώλ ειαηεξίσλ πξόζθξνπζεο ζηνλ ππζκέλα ηνπ 

θξεαηίνπ  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ25.1 Κεραληθόο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ πδξαπιηθώλ πξνζθξνπζηήξσλ ζην θξεάηην 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο 

πξνζθξνπζηήξσλ αλειθπζηήξσλ θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ησλ 

πδξαπιηθώλ πξνζθξνπζηήξσλ. 
 
ΚΑ3 Λα πξνβαίλεηο ζηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο θαη 

κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια 
όξγαλα γηα επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο κεραληθήο 
ιεηηνπξγίαο ησλ πδξαπιηθώλ πξνζθξνπζηήξσλ. 

 
ΚΑ4 Λα ελεκεξώλεηο ηα θαηάιιεια άηνκα γηα 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πνπ πηζαλόλ λα 
απαηηνύληαη. 

 
ΚΑ5 Λα ζπληεξείο επηδηνξζώλεηο ηνπο πδξαπιηθνύο 

πξνζθξνπζηήξεο ζην θξεάηην. 
 
ΚΑ6 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ζύκθσλα κε ην 
εγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ 

ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σύπνη πξνζθξνπζηήξσλ 
Κεηαιιηθνύ ειαηεξίνπ 
Ξνιπνπξεζάλεο 
δξαπιηθνί 

 
ΠΔ2  Αλειθπζηήξαο 
Ζιεθηξηθόο 
Κεραληθόο 
Κε κεραλνζηάζην 
Σσξίο κεραλνζηάζην 

 
ΠΔ3  Υαξαθηεξηζηηθά 
πξνζθξνπζηήξσλ 
πνινγηδόκελε ηαρύηεηα πξόζθξνπζεο 
πνινγηδόκελν θνξηίν πξόζθξνπζεο 
πνινγηδόκελε επηβξάδπλζε ζαιάκνπ 
αλειθπζηήξα 
Ύςνο πξνζθξνπζηήξα 
Απόζηαζε ζπκπίεζεο 

 
ΠΔ4  Μέξε πδξαπιηθνύ 
πξνζθξνπζηήξα 
Βάζε εγθαηάζηαζεο 
Θύιηλδξνο 
Έκβνιν 
Ζιεθηξηθή επαθή 
δξαπιηθό πγξό 

 
ΠΔ5  Έιεγρνη θαη κεηξήζεηο ζε 
πδξαπιηθό πξνζθξνπζηήξα 
Νπηηθόο έιεγρνο ζσζηήο εγθαηάζηαζεο 
Έιεγρνο απόζηαζεο από νδεγνύο γηα 
ζσζηή ζέζε εγθαηάζηαζεο 
Νπηηθόο έιεγρνο ζηάζκεο πδξαπιηθνύ 
πγξνύ 
Νπηηθόο έιεγρνο γηα ηπρόλ ύπαξμε 
δηαξξνώλ πδξαπιηθνύ πγξνύ 
Έιεγρνο ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ηεο 
ειεθηξηθήο επαθήο 
Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο 
ειεθηξηθήο επαθήο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ25 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ πδξαπιηθώλ ειαηεξίσλ πξόζθξνπζεο ζηνλ ππζκέλα ηνπ 

θξεαηίνπ  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ25.1 Κεραληθόο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ πδξαπιηθώλ πξνζθξνπζηήξσλ ζην θξεάηην 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Καηάιιεια όξγαλα 
Κέηξν 
Ξνιύκεηξν 

 
ΠΔ7  Καηάιιεια άηνκα 
Ξξντζηάκελνο ζπληεξήζεσλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
Ξειάηεο 

 
ΠΔ8  Πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 
Ξξόζζεζε πδξαπιηθνύ πγξνύ 
Αιιαγή ειεθηξηθήο επαθήο 
Αιιαγή πξνζθξνπζηήξα 

 
ΠΔ9  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ25.1 Κεραληθόο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ πδξαπιηθώλ πξνζθξνπζηήξσλ ζην θξεάηην 
 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία ζηνλ 

ππζκέλα ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ2 Ξνηνη είλαη νη δηάθνξνη ηύπνη πξνζθξνπζηήξσλ; 
 
ΑΓ3 Ξνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πξνζθξνπζηήξσλ ζην ζύζηεκα αζθάιεηαο ηνπ αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθξνπζηήξσλ; 
 
ΑΓ5 Ξνηα είλαη ηα κέξε ησλ πδξαπιηθώλ πξνζθξνπζηήξσλ; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία πδξαπιηθώλ πξνζθξνπζηήξσλ; 
 
ΑΓ7  Ξνηα είλαη ηα απαηηνύκελα όξγαλα γηα ηνπο ειέγρνπο; 
 
ΑΓ8 Ξνηα άηνκα πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ γηα ην απνηέιεζκα ησλ ειέγρσλ; 
 
ΑΓ9 Ξνηεο πηζαλέο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο απαηηνύληαη; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ26 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ θηλεηώλ κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα  
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Αλαγλώξηζε ησλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ πνπ ρξεηάδεζαη γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη 
ιίπαλζε ησλ θηλεηώλ κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα. 
 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ26.1 Έιεγρνο ζηάζκεο ιηπαληηθνύ ζηα δνρεία ιίπαλζεο νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 
 
ΔΑ26.2 Έιεγρνο ζηάζκεο ιηπαληηθνύ ζηε κεραλή ηνπ αλειθπζηήξα 
 
ΔΑ26.3  Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ κεραληζκώλ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη νξόθσλ 
 
ΔΑ26.4  Θαζαξηζκόο, ιίπαλζε θαη ζπληήξεζε ζπξκαηόζρνηλσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ26 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ θηλεηώλ, κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ26.1 Έιεγρνο ζηάζκεο ιηπαληηθνύ ζηα δνρεία ιίπαλζεο νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε 

ιίπαλζε ησλ νδεγώλ είλαη απαξαίηεηε. 
 
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο ηνπο πεξηνδηθνύο ειέγρνπο πνπ 

πξέπεη λα γίλνληαη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 
θαηάζηαζεο ηεο ιίπαλζεο ησλ νδεγώλ θαη ηηο 
ελέξγεηεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνύληαη ζε 
θάζε πεξίπησζε. 

 
ΚΑ3 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα ιακβάλεηο όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ4 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ζύκθσλα κε ην 
εγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ5 Κεηά ηνλ έιεγρν ηεο ιίπαλζεο ησλ νδεγώλ λα 

πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Λόγνη ιίπαλζεο νδεγώλ 

Ξξνζηαζία από θζνξά ή δηάβξσζε 
Διαρηζηνπνίεζε ηεο ηξηβήο κε ηηο 
γιύζηξεο ηνπ πιαηζίνπ ζαιάκνπ θαη 
αληίβαξνπ 
Ξξνζηαζία ησλ γιπζηξώλ ησλ 
πιαηζίσλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ από 
θζνξά 
Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ζνξύβνπ ζηνλ 
ζάιακν 
Διαρηζηνπνίεζε ησλ δνλήζεσλ ζηνλ 
ζάιακν 

 
ΠΔ2   Πεξηνδηθνί έιεγρνη 

Νπηηθόο έιεγρνο ησλ νδεγώλ γηα νξζή 
ιίπαλζε 
Θαζάξηζκα νδεγώλ αλ ρξεηάδεηαη 
Νπηηθόο έιεγρνο ησλ γιπζηξώλ 
πιαηζίσλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ γηα 
θζνξά  
Αθνπζηηθόο έιεγρνο ηνπ αλειθπζηήξα 
γηα ππεξβνιηθό ζόξπβν θαηά ηε 
θίλεζε 
Έιεγρνο ζηάζκεο ιηπαληηθνύ ζηα 
δνρεία ιίπαλζεο 
Έιεγρνο ησλ δνρείσλ ιίπαλζεο γηα 
δηαξξνέο 

 
ΠΔ3  Δλέξγεηεο ζπληήξεζεο 

Ππκπιήξσζε ιηπαληηθνύ αλ ρξεηάδεηαη 
Αληηθαηάζηαζε ησλ γιπζηξώλ 
πιαηζίσλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ  
Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθώλ 
δνρείσλ ιίπαλζεο 

 
ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 

Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Θόςηκν 
Πύλζιηςε 

 
ΠΔ5  Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο 

Σξήζε θνκβηνδόρνπ ζπληήξεζεο 
Αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ  
Απνθιεηζκόο ρώξνπ εξγαζίαο 
Ιήςε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ26 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ θηλεηώλ, κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ26.1 Έιεγρνο ζηάζκεο ιηπαληηθνύ ζηα δνρεία ιίπαλζεο νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Καηάιιεια εξγαιεία 

Ιηπαληηθό 
Γηάθνξα εξγαιεία γηα ζθίμηκν 
παμηκαδηώλ θαη θνριηώλ 
Δμάγσλα θιεηδηά 
Ξαλί θαζαξηζκνύ 
 

ΠΔ7   Απαξαίηεηεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο 

Ρειηθόο έιεγρνο ζε ιεηηνπξγία 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ 
ζπληήξεζεο αλειθπζηήξα θαη 
παξάδνζε ηνπ ζηα αξκόδηα άηνκα 

 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 

Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή έληππα 

 
ΠΔ9  Αξκόδηα άηνκα 

Ξξντζηάκελνο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπώλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
πεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 

 
ΠΔ10  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 

Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ26.1 Έιεγρνο ζηάζκεο ιηπαληηθνύ ζηα δνρεία ιίπαλζεο νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε ε ιίπαλζε ησλ νδεγώλ; 
 
ΑΓ2 Ξνηνη πεξηνδηθνί έιεγρνη απαηηνύληαη; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβείο κεηά 

ηελ ζπληήξεζε θαη έιεγρν ηεο ζηάζκεο ιηπαληηθνύ ζηα δνρεία ιίπαλζεο ησλ νδεγώλ; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ7 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ10 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ26 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ θηλεηώλ κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ26.2  Έιεγρνο ζηάζκεο ιηπαληηθνύ ζηε κεραλή ηνπ αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε 

ιίπαλζε ηεο κεραλήο είλαη απαξαίηεηε. 
 
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο ηνπο πεξηνδηθνύο ειέγρνπο πνπ 

πξέπεη λα γίλνληαη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 
θαηάζηαζεο ηεο ιίπαλζεο ηεο κεραλήο θαη ηηο 
ελέξγεηεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνύληαη ζε 
θάζε πεξίπησζε. 

 
ΚΑ3 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο 

θηλδύλνπο ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα 
ιακβάλεηο όια ηα απαηηνύκελα κέηξα 
αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο ηε ζηάζκε ιηπαληηθνύ ζηε κεραλή 

ηνπ αλειθπζηήξα ρξεζηκνπνηώληαο ηα 
θαηάιιεια εξγαιεία, ζύκθσλα κε ην 
εγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ5 Κεηά ηνλ έιεγρν θαη ζπληήξεζε ηεο κεραλήο λα 

πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Λόγνη ιίπαλζεο κεραλήο 
Ξξνζηαζία ηνπ κεησηή ζηξνθώλ 
(αηέξκνλαο–θνξώλα) από θζνξά ή 
δηάβξσζε ησλ επηθαλεηώλ 
Αζόξπβε ιεηηνπξγία 
Ιεηηνπξγία ρσξίο δνλήζεηο 

 
ΠΔ2  Πεξηνδηθνί έιεγρνη 
Νπηηθόο έιεγρνο ηεο κεραλήο γηα ηπρόλ 
δηαξξνή ιηπαληηθνύ 
Αθνπζηηθόο έιεγρνο ηεο κεραλήο γηα 
αζπλήζηζηνπο ήρνπο 
Έιεγρνο δνλήζεσλ κεραλήο 

 
ΠΔ3  Δλέξγεηεο ζπληήξεζεο 
Θαζάξηζκα όιεο ηεο επηθάλεηαο ηεο 
κεραλήο γηα λα είλαη εύθνινο ν 
εληνπηζκόο δηαξξνήο ιηπαληηθνύ 
Ππκπιήξσζε ιηπαληηθνύ αλ ρξεηάδεηαη 
Έιεγρνο ησλ ζηεγαλνπνηεηηθώλ 
δαθηπιίσλ (oil seals)  
Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ 
ζηεγαλνπνηεηηθνύ δαθηπιίνπ όπνπ 
ρξεηάδεηαη 

 
ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Θόςηκν 
Πύλζιηςε 
Δπηθίλδπλε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα 
 

ΠΔ5  Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο 
Σξήζε δηαθόπηε αζθαιείαο κεραλήο 
Αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ  
Απνθιεηζκόο ρώξνπ εξγαζίαο 
Ιήςε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 
ΠΔ6  Καηάιιεια εξγαιεία 
Ιηπαληηθό 
Γηάθνξα εξγαιεία γηα ζθίμηκν 
παμηκαδηώλ θαη θνριηώλ 
Δμάγσλα θιεηδηά 
Ξαλί θαζαξηζκνύ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ26 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ θηλεηώλ κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ26.2  Έιεγρνο ζηάζκεο ιηπαληηθνύ ζηε κεραλή ηνπ αλειθπζηήξα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ελέξγεηεο 
Ρειηθόο έιεγρνο ζε ιεηηνπξγία 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ ζπληήξεζεο 
αλειθπζηήξα θαη παξάδνζε ηνπ ζηα 
αξκόδηα άηνκα 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ αλαθνξάο 
βιάβεο (αλ ρξεηάδεηαη) θαη παξάδνζε 
ηνπ ζηα αξκόδηα άηνκα 
Δλεκέξσζε πειάηε 

 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή έληππα 

 
ΠΔ9  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπώλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
πεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 

 
ΠΔ10  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ26.2  Έιεγρνο ζηάζκεο ιηπαληηθνύ ζηε κεραλή ηνπ αλειθπζηήξα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε ε ιίπαλζε ηεο κεραλήο; 
 
ΑΓ2 Ξνηνη πεξηνδηθνί έιεγρνη απαηηνύληαη; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβείο κεηά 

ηελ ζπληήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζηάζκεο ιηπαληηθνύ ζηελ κεραλή; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ7 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ10 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ26 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ θηλεηώλ κέξσλ ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ26.3 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ κεραληζκώλ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη νξόθσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ 

θζνξά ζηνπο κεραληζκνύο ζαιάκνπ θαη 
νξόθσλ. 

 
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο ηνπο πεξηνδηθνύο ειέγρνπο πνπ 

πξέπεη λα γίλνληαη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 
θαηάζηαζεο ησλ κεραληζκώλ ζπξώλ θαη ζαιάκνπ 
θαη ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνύληαη 
ζε θάζε πεξίπησζε. 

 
ΚΑ3 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα ιακβάλεηο όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ4 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ζύκθσλα κε ην 
εγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ5  Κεηά ηνλ έιεγρν θαη ζπληήξεζε ησλ κεραληζκώλ 

ζπξώλ ζαιάκνπ θαη νξόθσλ λα πξνβαίλεηο ζε 
όιεο ηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Παξάγνληεο θζνξάο 
κεραληζκώλ ζαιάκνπ θαη νξόθσλ 
Πθόλε θαη άιια κηθξά αληηθείκελα ζηα 
ξνδάθηα θξεκαζηξώλ θαη ζηηο ξάγεο ησλ 
κεραληζκώλ 
Νμείδσζε ησλ επηθαλεηώλ ιόγσ 
πγξαζίαο 
Πθόλε, δηαβξσηηθά πιηθά (ιηπαληηθά 
θιπ) θαη άιια κηθξά αληηθείκελα ζηνλ 
ηκάληα κεηάδνζεο θίλεζεο 
Ρξηβή ηνπ ηκάληα κε άιια κέξε ηνπ 
αλειθπζηήξα ιόγσ ιαλζαζκέλεο 
εγθαηάζηαζεο 
Δπαθή ηεο θάκαο ηνπ κεραληζκνύ θαηά 
ηελ θίλεζε ηνπ ζαιάκνπ κε άιια κέξε 
ηνπ αλειθπζηήξα ιόγσ ιαλζαζκέλεο 
εγθαηάζηαζεο ή ξύζκηζεο 
Πθόλε ή άιιεο αθαζαξζίεο ζηηο 
επηθάλεηεο ησλ ειεθηξηθώλ επαθώλ ησλ 
δηάθνξσλ δηαθνπηώλ 
Πθόλε ζηα ξνπιεκάλ ησλ δηάθνξσλ 
θηλνπκέλσλ κεξώλ 
Πηέγλσκα ησλ ξνπιεκάλ ησλ δηαθόξσλ 
θηλνπκέλσλ κεξώλ 
Δμάζθεζε κεγάιεο δύλακεο ή πίεζεο 
από ηνπο ρξήζηεο ησλ αλειθπζηήξσλ 
ζηα θύιια ησλ ζπξώλ 
Ύπαξμε αθαζαξζηώλ ζηα θαηώθιηα ησλ 
ζπξώλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ειεύζεξε 
θίλεζε ηνπο 
Κε ζσζηή αλάξηεζε ησλ θύιισλ 
ζπξώλ 

ΠΔ2  Πεξηνδηθνί έιεγρνη 
Νπηηθόο έιεγρνο ησλ κεραληζκώλ 
Αθνπζηηθόο έιεγρνο ησλ κεραληζκώλ 
γηα αζπλήζηζηνπο ήρνπο 
Έιεγρνο ηάλπζεο ηκάληα κεηάδνζεο 
θίλεζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ26 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ θηλεηώλ κέξσλ ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ26.3 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ κεραληζκώλ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη νξόθσλ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ3  Δλέξγεηεο ζπληήξεζεο 
Θαζάξηζκα όισλ ησλ επηθαλεηώλ, 
ηδηαίηεξα ησλ ξαγώλ θαη ησλ 
ειεθηξηθώλ επαθώλ 
Ιίπαλζε ηεο επηθάλεηαο ησλ ξαγώλ κε 
ιηπαληηθό γηα πξνζηαζία από νμείδσζε 
ή δηάβξσζε 
Θαζάξηζκα ησλ απιαθηώλ ησλ ξνδαθηώλ 
Γηόξζσζε ζέζεο θάκαο 
Γηόξζσζε ζέζεο ηκάληα κεηάδνζεο 
θίλεζεο 
Ιίπαλζε ξνπιεκάλ 
Ούζκηζε ζσζηήο αλάξηεζεο θύιισλ 
ζπξώλ 
Θαζάξηζκα ησλ θαησθιηώλ από 
αθαζαξζίεο 
Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ 
εμαξηήκαηνο 

ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 
Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Θόςηκν 
Πύλζιηςε 
Δπηθίλδπλε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα 

ΠΔ5  Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο 
Σξήζε εηδηθνύ ηκάληα γηα δέζηκν από 
αζθαιέο ζεκείν 
Σξήζε θνκβηνδόρνπ ζπληήξεζεο 
Αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ  
Απνθιεηζκόο ρώξνπ εξγαζίαο 
Ιήςε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

ΠΔ6  Καηάιιεια εξγαιεία 
Ιηπαληηθό 
Γηάθνξα ειεθηξνινγηθά εξγαιεία 
Γηάθνξα εξγαιεία γηα ζθίμηκν 
παμηκαδηώλ θαη θνριηώλ 
Δμάγσλα θιεηδηά 
Γπλακόκεηξν 
Ξαλί θαζαξηζκνύ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ26 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ θηλεηώλ κέξσλ ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ26.3 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ κεραληζκώλ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη νξόθσλ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ελέξγεηεο 
Ρειηθόο έιεγρνο ζε ιεηηνπξγία 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ ζπληήξεζεο 
αλειθπζηήξα θαη παξάδνζε ηνπ ζηα 
αξκόδηα άηνκα 
Ππκπιήξσζε ηνπ έληππνπ αλαθνξάο 
βιάβεο (αλ ρξεηάδεηαη) θαη παξάδνζε 
ηνπ ζηα αξκόδηα άηνκα 
Δλεκέξσζε πειάηε 

 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή έληππα 

 
ΠΔ9  Αξκόδηα άηνκα 
Ξξντζηάκελνο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπώλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
πεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 

 
ΠΔ10  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 
Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ26.3 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ κεραληζκώλ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη νξόθσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ θζνξά ζηνπο κεραληζκνύο ζπξώλ ζαιάκνπ θαη 

νξόθσλ; 
 
ΑΓ2 Ξνηνη πεξηνδηθνί έιεγρνη απαηηνύληαη γηα ηνπο κεραληζκνύο ζαιάκνπ θαη νξόθσλ; 
 
ΑΓ3 Ξνηεο είλαη νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο; 
 
ΑΓ4 Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβείο κεηά 

ηελ ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ησλ κεραληζκώλ ζαιάκνπ θαη νξόθσλ; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ7 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ10 Ξσο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
 
 

 



244

 
Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ26 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ θηλεηώλ κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ26.4 Θαζαξηζκόο, ιίπαλζε θαη ζπληήξεζε ζπξκαηόζρνηλσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ 

θζνξά ζηα ζπξκαηόζρνηλα. 
 
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο ηνπο πεξηνδηθνύο ειέγρνπο πνπ 

πξέπεη λα γίλνληαη γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο 
θαηάζηαζεο ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ θαη ηηο 
ελέξγεηεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνύληαη ζε 
θάζε πεξίπησζε. 

 
ΚΑ3 Λα αμηνινγείο όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο 

ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα ιακβάλεηο όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ4 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ζύκθσλα κε ην 
εγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ5 Κεηά ηνλ έιεγρν θαη ζπληήξεζε ησλ 

ζπξκαηόζρνηλσλ λα πξνβαίλεηο ζε όιεο ηηο 
απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρόλ απνθιίζεηο ζηα αξκόδηα 

άηνκα. 
 
ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Παξάγνληεο θζνξάο 
ζπξκαηόζρνηλσλ 

Νμείδσζε ηεο επηθάλεηαο ιόγσ πγξαζίαο 
Γηάβξσζε ηνπ κεηάιινπ ιόγσ επαθήο 
κε δηαβξσηηθά πιηθά 
Πθόλε θαη άιια κηθξά αληηθείκελα ζηα 
απιάθηα ησλ ηξνραιηώλ 
Θαηάζηαζε επηθάλεηαο επαθήο 
ηξνραιηώλ 
Ρξηβή κε άιια κέξε ηνπ αλειθπζηήξα 
ιόγσ ιαλζαζκέλεο εγθαηάζηαζεο 
Ρξηβή κε ηνηρνπνηία ιόγσ ιαλζαζκέλεο 
ζέζεο κεραλήο ή αλνηγκάησλ 
Κε ηζνδπγηζκέλε ηάλπζε όισλ ησλ 
ζπξκαηόζρνηλσλ 
Πηέγλσκα ηνπ ππξήλα ηνπ 
ζπξκαηόζρνηλνπ 

 
ΠΔ2  Πεξηνδηθνί έιεγρνη 

Νπηηθόο έιεγρνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
ζπξκαηόζρνηλνπ 
Έιεγρνο αθήο θαηά όιν ην κήθνο ησλ 
ζπξκαηόζρνηλσλ γηα εληνπηζκό 
θνκκέλσλ θιώλσλ 
Έιεγρνο κε εηδηθά εξγαιεία 

 
ΠΔ3  Δλέξγεηεο ζπληήξεζεο 

Θαζάξηζκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
ζπξκαηόζρνηλνπ κε εηδηθό παλί 
Ιίπαλζε ηεο επηθάλεηαο κε εηδηθό 
ιηπαληηθό γηα πξνζηαζία από νμείδσζε ή 
δηάβξσζε 
Θαζάξηζκα ησλ απιαθηώλ ησλ 
ηξνραιηώλ 
Γηόξζσζε ζέζεο κεραλήο γηα απνθπγή 
επαθήο ζπξκαηόζρνηλσλ κε άιια κέξε 
ηνπ αλειθπζηήξα 
Γηόξζσζε ζέζεο κεραλήο ή κεγάισκα 
αλνηγκάησλ ζηελ ηνηρνπνηία γηα 
απνθπγή επαθήο κε ζπξκαηόζρνηλα 
Ηζνδπγηζκόο ηεο ηάλπζεο όισλ ησλ 
ζπξκαηόζρνηλσλ κε ρξήζε 
δπλακόκεηξνπ 
Αληηθαηάζηαζε ζπξκαηόζρνηλσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ26 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ θηλεηώλ κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ26.4 Θαζαξηζκόο, ιίπαλζε θαη ζπληήξεζε ζπξκαηόζρνηλσλ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ4  Πηζαλνί θίλδπλνη 

Ξηώζε από κεγάιν ύςνο 
Θόςηκν 
Πύλζιηςε 
Δπηθίλδπλε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα 

 
ΠΔ5  Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο 

Σξήζε εηδηθνύ ηκάληα γηα δέζηκν από 
αζθαιέο ζεκείν 
Σξήζε θνκβηνδόρνπ ζπληήξεζεο 
Αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ  
Απνθιεηζκόο ρώξνπ εξγαζίαο 
Ιήςε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 
ΠΔ6  Καηάιιεια εξγαιεία 

Δηδηθά γάληηα 
Ιηπαληηθό ζπξκαηόζρνηλσλ 
Γηάθνξα εξγαιεία γηα ζθίμηκν 
παμηκαδηώλ θαη θνριηώλ 
Δμάγσλα θιεηδηά 
Γπλακόκεηξν 
Ξαλί θαζαξηζκνύ 

 
ΠΔ7  Απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ελέξγεηεο 

Ρειηθόο έιεγρνο ζε ιεηηνπξγία 
Ππκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ ζπληήξεζεο 
αλειθπζηήξα θαη παξάδνζε ηνπ ζηα 
αξκόδηα άηνκα 
Ππκπιήξσζε ηνπ έληππνπ αλαθνξάο 
βιάβεο (αλ ρξεηάδεηαη) θαη παξάδνζε 
ηνπ ζηα αξκόδηα άηνκα 
Δλεκέξσζε πειάηε 

 
ΠΔ8  Απνθιίζεηο 

Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή πιηθά 
Κε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
Ιαλζαζκέλα ή ειιηπή έληππα 

 
ΠΔ9  Αξκόδηα άηνκα 

Ξξντζηάκελνο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπώλ 
πεύζπλνο αζθάιεηαο 
πεύζπλνο πιηθώλ 
πεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ26 Θαζαξηζκόο θαη ιίπαλζε ησλ θηλεηώλ κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΔΑ26.4 Θαζαξηζκόο, ιίπαλζε θαη ζπληήξεζε ζπξκαηόζρνηλσλ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ10  Καλόλεο αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο 

Λνκηθέο ππνρξεώζεηο 
Δζσηεξηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ26.4 Θαζαξηζκόο, ιίπαλζε θαη ζπληήξεζε ζπξκαηόζρνηλσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1  Ξνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ θζνξά ζηα ζπξκαηόζρνηλα; 
 
ΑΓ2 Ξνηνη πεξηνδηθνί έιεγρνη απαηηνύληαη γηα ηα ζπξκαηόζρνηλα; 
 
ΑΓ3  Ξνηεο είλαη νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο; 
 
ΑΓ4   Ξνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο; 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβείο κεηά 

ηελ ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ; 
 
ΑΓ6 Ξνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αληηκεησπίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απηήο 

ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ7 Ξνηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιάβεηο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο; 
 
ΑΓ8 Ξνηνη είλαη νη θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία; 
 
ΑΓ9 Πε πνηνλ αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο; 
 
ΑΓ10 Ξώο αληηκεησπίδνληαη ηπρόλ απνθιίζεηο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΔΑ27 Ππκπιήξσζε ησλ εληύπσλ δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο γηα θύιαμε ζην αξρείν ηνπ 

αλειθπζηήξα  

ΙΙ.  
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα θαη ε θύιαμε ηνπο ζην αξρείν ηνπ 
αλειθπζηήξα. 
 
 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΔΑ27.1 Ππκπιήξσζε ησλ εληύπσλ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΔΑ27 Ππκπιήξσζε ησλ εληύπσλ δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο γηα θύιαμε ζην αξρείν ηνπ 

αλειθπζηήξα  
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ27.1 Ππκπιήξσζε ησλ εληύπσλ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο πξόλνηεο ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη 
ζπκπιήξσζε εληύπσλ ζπληήξεζεο.  

 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνπλ ηα έληππα 
ζπληήξεζεο.  

 
ΚΑ3 Λα αθνινπζείο ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

ζπκπιήξσζεο ησλ εληύπσλ ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ4 Λα δηαλέκεηο ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα ζηα 

ελδηαθεξόκελα ηκήκαηα γηα ηηο πεξαηηέξσ 
ελέξγεηεο. 

 
ΚΑ5 Λα αξρεηνζεηείο ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα 

ζπληήξεζεο αλειθπζηήξα ζύκθσλα κε ηηο 
πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο 

Αξρείν ζπληεξνύκελσλ αλειθπζηήξσλ 
Δλεκέξσζε βηβιηάξηνπ ζπληήξεζεο 
αλειθπζηήξα 

 
ΠΔ2  Έληππα ζπληήξεζεο 
αλειθπζηήξα 

Βηβιηάξην ζπληήξεζεο αλειθπζηήξα 
Γειηίν ζπληήξεζεο αλειθπζηήξα 
Γειηίν επηζθεπήο βιάβεο αλειθπζηήξα 

 
ΠΔ3  Απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

Όλνκα πειάηε 
Γηεύζπλζε πειάηε 
Αξηζκόο ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο 
Αξηζκόο αλειθπζηήξα 
Ξαξαηεξήζεηο ζπληεξεηή 
Δξγαζίεο πνπ έγηλαλ 
Δμαξηήκαηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ 

 
ΠΔ4  Δζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

Ππκπιήξσζε εληύπνπ ακέζσο κεηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
πνγξαθή ηνπ εληύπνπ από ηνλ πειάηε 
Δλεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο 
Αξρεηνζέηεζε ησλ εληύπσλ 

 
ΠΔ5  Δλδηαθεξόκελα ηκήκαηα 

Ρκήκα ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ 
Ινγηζηήξην 
Ρκήκα ειέγρνπ πνηόηεηαο 

 
ΠΔ6  Πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

Έιεγρνο ζπληεξνύκελσλ αλειθπζηήξσλ 
από πξντζηάκελν ζπληεξήζεσλ 
Σξέσζε πειαηώλ από ινγηζηήξην 
Ξαξαγσγή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ από 
ηκήκα πνηόηεηαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΔΑ27.1 Ππκπιήξσζε ησλ εληύπσλ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξα 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
ΑΓ1 Ξνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο όζνλ αθνξά ηε ζπκπιήξσζε  θαη αξρεηνζέηεζε 

ησλ εληύπσλ γηα ηνπο ζπληεξνύκελνπο αλειθπζηήξεο ; 
 
ΑΓ2 Ξνηα έληππα ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζηελ νξγάλσζε ησλ ζπληεξήζεσλ αλειθπζηήξσλ; 
 
ΑΓ3 Ξνηα άηνκα ειέγρνπλ ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξα; 
 
ΑΓ4 Ξνηνη είλαη νη απνδέθηεο ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εληύπσλ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ; 
 
ΑΓ5 Ξνηεο είλαη νη πηζαλέο ελέξγεηεο από ηνπο απνδέθηεο ησλ εληύπσλ ζπληήξεζεο 

αλειθπζηήξσλ;  
 
ΑΓ6 Ξνηα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξσκέλα ζρεηηθά κε ηελ αξρεηνζέηεζε 

ησλ εληύπσλ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ; 
 
ΑΓ7 Ξνηα είλαη ε εζσηεξηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ εγγξάθσλ αξρείσλ θαη δεδνκέλσλ; 
 
ΑΓ8 Ξνηνο έρεη ηελ επζύλε δηαηήξεζεο ησλ αξρείσλ θαη πόζν ρξνληθό δηάζηεκα θπιάζζνληαη; 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΓΛΩΑΡΙΟ 
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ΓΛΩΑΡΙΟ 

Νη αθόινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 
πξόηππν: 
 

Αλειθπζηήξαο 

Κόληκα εγθαηεζηεκέλε κεραλή αλύςσζεο πνπ εμππεξεηεί 
θαζνξηζκέλα επίπεδα θαη έρεη ζάιακν ν νπνίνο ράξε ζηηο 
δηαζηάζεηο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ είλαη εκθαλώο πξνζηηόο ζε 
πξόζσπα θαη ν νπνίνο θηλείηαη, έζησ κεξηθώο, θαηά κήθνο, 
κεηαμύ θαηαθόξπθσλ νδεγώλ ή νδεγώλ κε θιίζε κηθξόηεξε από 
15° σο πξνο ην θαηαθόξπθν. 

Αληίβαξν 

Κεηαιιηθή θαηαζθεπή από πιαίζην θαη βάξε από ρπηνζίδεξν (ή 
κπεηόλ) θαη ε νπνία αλαξηάηαη από ηα ζπξκαηόζρνηλα  θαη 
ζθνπό έρεη ην αληηζηάζκηζκα ηνπ βάξνπο ηνπ πιαηζίνπ ζαιάκνπ 
θαη ηνπ ζαιάκνπ. Σξεζηκνπνηείηαη ζε ειεθηξηθνύο (κεραληθνύο) 
αλειθπζηήξεο. 

Άλσ απόιεμε θξέαηνο 
Ρν κέξνο ηνπ θξέαηνο πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ην δάπεδν ηεο 
ηειεπηαίαο ςειόηεξεο ζηάζεο ε νπνία εμππεξεηείηαη από ηνλ 
ζάιακν κέρξη ηελ νξνθή ηνπ θξέαηνο. 

Δλδεηθηηθό ζέζεο ζαιάκνπ 
Ζιεθηξνληθή ζπζθεπή, πνπ ζπλήζσο πεξηέρεη νζόλε ηερλνινγίαο 
LCD ή LED, θαη ε νπνία δείρλεη ηελ ζέζε ηνπ ζαιάκνπ ζην 
θξεάηην. 

Θάιακνο Κέξνο ηνπ αλειθπζηήξα πνπ δέρεηαη ηα πξνο κεηαθνξά άηνκα. 

Θύξα ζαιάκνπ 

Κεραληθή θαηαζθεπή πνπ απνηειείηαη από πιαίζην, κεραληζκό 
αλάξηεζεο θαη θίλεζεο θύιισλ θαη θηλνύκελα θύιια. 
Ξξνζηαηεύεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ αλειθπζηήξα πνπ ηαμηδεύνπλ 
κέζα ζηνλ ζάιακν από πηώζε ζην θξεάηην ή από επαθή θαη 
ηξαπκαηηζκό από ηα ζηαζεξά κέξε ηνπ αλειθπζηήξα ή ην 
θξεάηην. πάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία, θαη αλνίγεη κόλν όηαλ ν 
ζάιακνο είλαη ζε θάπνηα ζηάζε. 

Θύξα νξόθνπ 

Κεραληθή θαηαζθεπή πνπ απνηειείηαη από πιαίζην, κεραληζκό 
αλάξηεζεο θαη θίλεζεο θύιισλ θαη θηλνύκελα θύιια. πάξρεη 
ηνπιάρηζηνλ κία ζηελ θάζε ζηάζε ηνπ αλειθπζηήξα. 
Ξξνζηαηεύεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ αλειθπζηήξα πνπ πεξηκέλνπλ 
ζηνπο νξόθνπο από πηώζε ζην θξεάηην ή από επαθή θαη 
ηξαπκαηηζκό από ηνλ θηλνύκελν ζάιακν. Αλνίγεη κόλν όηαλ ν 
ζάιακνο είλαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε. 

Ιζνζηάζκηζε Γηαδηθαζία κε ηελ νπνία βειηηώλεηαη ε αθξίβεηα ζηάζκεπζεο ηνπ 
δαπέδνπ ηνπ ζαιάκνπ ζην επίπεδν ζηάζεο. 

Κάησ απόιεμε θξέαηνο ή 
ππζκέλαο 

Ρν κέξνο ηνπ θξέαηνο πνπ βξίζθεηαη θάησ από ην δάπεδν ηεο 
ηειεπηαίαο ρακειόηεξεο ζηάζεο, ε νπνία εμππεξεηείηαη από ηνλ 
ζάιακν. 

Κηλεηήξηνο κεραληζκόο Ρν κεραληθό ζπγθξόηεκα καδί κε ηνλ θηλεηήξα πνπ θηλεί θαη 
αθηλεηνπνηεί ηνλ αλειθπζηήξα. 
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Κνκβηνδόρνο 

Κεηαιιηθή θαηαζθεπή ε νπνία πεξηέρεη θνκβία κέζα από ηα νπνία 
ν ρξήζηεο θαιεί ηνλ αλειθπζηήξα. Δίλαη ζπλδεδεκέλε κε θαιώδηα 
κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. Κπνξεί λα έρεη ελζσκαησκέλα θαη 
δηάθνξα άιια θνκβία (όπσο θνκβίν αλνίγκαηνο ζπξώλ), θαζώο 
θαη ελδεηθηηθά ζέζεο ηνπ ζαιάκνπ. 

Κύθισκα αζθαιείαο 

Ζιεθηξηθό θύθισκα πνπ απνηειείηαη από ειεθηξηθέο επαθέο ησλ 
κεξώλ ηνπ αλειθπζηήξα πνπ ζθνπό έρνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ 
ρξεζηώλ. Πε πεξίπησζε πνπ έζησ θαη κία επαθή είλαη αλνηθηή, 
δείρλνληαο έηζη κε αζθαιή θαηάζηαζε, ην θύθιώκα αζθαιείαο 
εκπνδίδεη ηελ θίλεζε ηνπ αλειθπζηήξα. 

Μαγλεηηθνί δηαθόπηεο 

Δηδηθνί αηζζεηήξεο καγλεηηθνύ πεδίνπ νη νπνίνη πεξηέρνπλ 
ειεθηξηθή επαθή ε νπνία  αιιάδεη θαηάζηαζε (αλνίγεη/θιείλεη) 
όηαλ βξεζεί θνληά ζε καγλεηηθό πεδίν. Σξεζηκνπνηνύληαη γηα 
αλίρλεπζε ηεο ζέζεο ηνπ ζαιάκνπ ζην θξεάηην. 

Μεραλνζηάζην Ν ρώξνο κέζα ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη ν θηλεηήξηνο 
κεραληζκόο θαη ν κε απηόλ ζπλεξγαδόκελνο εμνπιηζκόο. 

Οδεγνί Κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ νδήγεζε ηνπ 
πιαηζίνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπ αληίβαξνπ (αλ ππάξρεη). 

Ολνκαζηηθή ηαρύηεηα 
Ζ ηαρύηεηα θίλεζεο ηνπ ζαιάκνπ γηα ηελ νπνία έρεη 
θαηαζθεπαζηεί ν αλειθπζηήξαο θαη γηα ηελ νπνία ν 
θαηαζθεπαζηήο εγγπάηαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 

Πίλαθαο ειέγρνπ 

Ζιεθηξηθή ζπζθεπή, πνπ πεξηέρεη θαη ειεθηξνληθέο πιαθέηεο, θαη ε 
νπνία ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα. Δίλαη ζπλδεδεκέλε 
κε ηνλ πίλαθα παξνρήο ηζρύνο ζην κεραλνζηάζην θαη, κε δηάθνξα 
θαιώδηα, κε όια  ηα κέξε ηνπ αλειθπζηήξα. 

Πιαίζην αληίβαξνπ Ξιαίζην κεηαιιηθό πνπ θέξεη ην αληίβαξν θαη είλαη ζπλδεδεκέλν 
κε ηα κέζα αλάξηεζεο. 

Πιαίζην ζαιάκνπ (ζαζί) 
Ξιαίζην κεηαιιηθό πνπ θέξεη ηνλ ζάιακν θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε 
ηα κέζα αλάξηεζεο. Απηό ην πιαίζην κπνξεί λα απνηειεί 
αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ ζαιάκνπ. 

Πξνζθξνπζηήξαο 
Διαζηηθά ζπκπηεδόκελν ζηνηρείν, ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ζηνλ 
ππζκέλα, πνπ πεξηιακβάλεη ζύζηεκα πέδεζεο κε πγξό ή ειαηήξην 
ή άιιν αλάινγν κέζν. 

Ρπζκηζηήο ή πεξηνξηζηήο 
ηαρύηεηαο 

Γηάηαμε πνπ δηαθόπηεη ην ξεύκα ζηνλ θηλεηήξην κεραληζκό θαη, αλ 
είλαη αλαγθαίν ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηε ζπζθεπή αξπάγεο, ζε 
πεξίπησζε πνπ μεπεξαζηεί ε πξνθαζνξηζκέλε ηαρύηεηα ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

πξκαηόζρνηλν 
Πρνηλί θαηαζθεπαζκέλν από πεξηειηγκέλα κεηαιιηθά ζύξκαηα θαη 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπ 
αληίβαξνπ (αλ ππάξρεη) από ηνλ θηλεηήξην κεραληζκό. 
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πζθεπή αξπάγεο 

Κεραληθή δηάηαμε πνπ ρξεζηκεύεη γηα λα ζηακαηάεη θαη α 
ζπγθξαηεί ζηαζεξά πάλσ ζηνπο νδεγνύο ηνλ ζάιακν ή ην 
αληίβαξν, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο νλνκαζηηθήο ηαρύηεηαο ή 
ζξαύζεο ησλ κέζσλ αλάξηεζεο. 

Φξεάηην 
Σώξνο όπνπ θηλείηαη ν ζάιακνο θαη ην αληίβαξν (αλ ππάξρεη). 
Απηόο πεξηνξίδεηαη από ηνλ ππζκέλα, ηα ηνηρώκαηα θαη ηελ νξνθή 
ηνπ θξέαηνο. 

Φξέλν (Πέδε) 

Κεραληθή δηάηαμε, κέξνο ηνπ θηλεηήξηνπ κεραληζκνύ ζε 
ειεθηξηθνύο αλειθπζηήξεο, ε νπνία ζηακαηά θαη ζπγθξαηεί ηνλ 
θηλεηήξα θαη επνκέλσο ηνλ ζάιακν αηόκσλ ζηελ ζέζε ηνπ. 
Απνηειείηαη από κπξάηζα πνπ ζπγθξαηνύλ ηνλ θηλεηήξα ππό ηελ 
πίεζε ειαηεξίσλ θαη από ειεθηξνκαγλεηηθό πελίν ην νπνίν 
δηεγείξεηαη από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ γηα λα αλνίμνπλ ηα κπξάηζα 
θαη λα κπνξέζεη λα θηλεζεί ν ζάιακνο. 

Φσηνθύηηαξν 

Ζιεθηξνληθή ζπζθεπή ε νπνία απνηειείηαη από πνκπό θαη δέθηε 
αθηίλαο θσηόο (νξαηνύ ή ππέξπζξνπ), θαη ειεθηξηθή επαθή ηεο 
νπνίαο ε θαηάζηαζε (αλνηθηή/θιεηζηή) εμαξηάηαη από ην αλ ε 
αθηίλα θζάλεη ζηνλ δέθηε ή όρη. Δίλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ πίλαθα 
ειέγρνπ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ 
ζπξώλ. Ππλήζσο ν πνκπόο εθαξκόδεηαη ζηελ κία πιεπξά ηεο 
ζύξαο ζαιάκνπ θαη ν δέθηεο ζηελ άιιε. Αλ παξεκβιεζεί εκπόδην 
(π.ρ. ρξήζηεο ηνπ αλειθπζηήξα) ζηελ πόξηα, ε αθηίλα 
δηαθόπηεηαη θαη ε ειεθηξηθή επαθή αιιάδεη θαηάζηαζε. Απηό 
κεηαθέξεηαη ζαλ έλδεημε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ν νπνίνο θαη αλνίγεη 
ηηο ζύξεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ 
         EΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 
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Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Δ Π Ι Π Δ Γ Ω Ν   Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν   Π Ρ Ο  Ο Ν Σ Ω Ν  
 
 
Ρα  Δπαγγεικαηηθά Ξξνζόληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππόςε ην επίπεδν ησλ απαηηνύκελσλ 
γλώζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνύκελν βαζκό επζύλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε 
πέληε επίπεδα. Νη πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ απνηεινύλ έλα πιαίζην γηα ην θάζε επίπεδν 
μερσξηζηά θαζώο θαη ηελ πξόνδν από ην έλα επίπεδν ζην άιιν αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ 
ππάξρεη κεηαμύ ηνπο: 

 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Δπίπεδν 1 

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

Δπίπεδν 2 

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

Δπίπεδν 3 

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

Δπίπεδν 4 

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

Δπίπεδν 5 

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

 

 

 









ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

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

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην ΑνΑΔ:

Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

τηλ. 22390300
www.hrdauth.org.cy
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