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

ΔΙΑΓΩΓΗ

Ζ ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε νρεκάησλ έρεη απνθηήζεη πνιύ κεγάιε ζεκαζία ιόγσ ηεο
ζεκαληηθήο αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ θαη ηεο ρξήζεο νρεκάησλ θαη ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ γηα
αζθάιεηα ησλ αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε
νρεκάησλ ζπλδέεηαη θαη εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηηο αιιαγέο θαη απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγίαο.
Έηζη, δηαρξνληθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθώλ εθαξκνγώλ θαη ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ
θίλεζεο ζην όρεκα, ην πεξηερόκελν ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ηερληηώλ νρεκάησλ έρεη
δηαθνξνπνηεζεί, ελώ παξάιιεια έρνπλ δεκηνπξγεζεί λέεο εηδηθόηεηεο θαη θάπνηεο άιιεο ηείλνπλ
λα θαηαξγεζνύλ. Πύκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2010, ην ζύλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ
ζηηο δηάθνξεο εηδηθόηεηεο ησλ Ρερληηώλ Νρεκάησλ ππνινγίδνληαη ζε 6000 πεξίπνπ.
Ζ ΑλΑΓ κε ηελ εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ
αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ζπλεπώο ζηε
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηδηόξζσζεο Νρεκάησλ.
Πηελ έθδνζε απηή αλαπηύζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Πεδίν πνπ αθνξά ηελ «Ηιεθηξνινγία
Ορεκάησλ » (επίπεδν 2).
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθόο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ θαη
ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ, δειαδή ε πεξηγξαθή ηνπ
Ξξόηππνπ, νη Ρνκείο Δξγαζίαο, νη επηκέξνπο Δξγαζίεο θαη νη Κέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο.
Αθνινύζσο, γίλεηαη αλάιπζε ησλ Tνκέσλ Eξγαζίαο όπνπ θαηαγξάθνληαη 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 Ξξόηππνπ θαη ε πεξηγξαθή
ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ.
Ν Νξηζκόο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ αλαδόρνπ θαη
ζπγγξαθέα θαη κε ηελ εκπινθή ησλ Θνηλσληθώλ Δηαίξσλ, 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
Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ.
Ζ ηειηθή έγθξηζε ησλ Ξξόηππσλ Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ γίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό
Ππκβνύιην ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκόδηα Αξρή.

1

2

2.

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ

Α/Α

ΣΙΣΛΟ

ΔΛ.

ΖΙΝ1

Αλαγλώξηζε θαηεγνξηώλ/ ηύπσλ νρεκάησλ, θπξίσλ κεξώλ θαη
ζπζηεκάησλ

11

ΖΙΝ2

Έιεγρνο/δηάγλσζε, θόξηηζε θαη αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηή
(κπαηαξίαο)

19

ΖΙΝ3

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε
ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο
θίλεζεο

27

ΖΙΝ4

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
θόξηηζεο θαη ησλ απηόκαησλ ξπζκηζηώλ

33

ΖΙΝ5

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
εθθίλεζεο

39

ΖΙΝ6

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
θσηηζκνύ

45

ΖΙΝ7

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, επηδηόξζσζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ
βνεζεηηθνύ θαη άιινπ ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ

51

ΖΙΝ8

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
αλάθιεμεο

57

ΖΙΝ9

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ςπρξήο εθθίλεζεο ζηνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο

63

ΖΙΝ10

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά
ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο

69

ΖΙΝ11

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά
ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο ζηηο πεηξειαηνκεραλέο

75

ΖΙΝ12

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ζύγρξνλσλ
ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πέδεζεο θαη ειέγρνπ
πξόζθπζεο

81

ΖΙΝ13

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ζπζηεκάησλ
παζεηηθήο αζθάιεηαο

87

ΖΙΝ14

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ειέγρνπ εθπνκπήο θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ

93

ΖΙΝ15

Ρνπνζέηεζε ερνζπζηεκάησλ

99

ΖΙΝ16

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηεκάησλ θαύζεο,
θαηαιπηώλ θαη αηζζεηήξσλ νμπγόλνπ

103

ΖΙΝ17

Δπηθνηλσλία κε πειάηεο

109

ΖΙΝ18

Πρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν

115

3

Α/Α

ΣΙΣΛΟ

ΔΛ.

ΖΙΝ19

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία

121

ΖΙΝ20

Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

129

ΖΙΝ21

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηζεώξεζε ζπζηήκαηνο δηθηύσλ
νρήκαηνο (Networking systems)

135

4

3.

ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ

3.1.

Ηιεθηξνινγία Ορεκάησλ – Δπίπεδν 2

3.1.1.

Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο

Ζ Ζιεθηξνινγία Νρεκάησλ δηαιακβάλεη ηε δηεθπεξαίσζε εξγαζηώλ ειέγρνπ/δηάγλσζεο,
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο θαη αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ειεθηξνινγηθά
ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο. Ρα ζπζηήκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάδνζε θίλεζεο, ηε θόξηηζε θαη
ηνπο απηόκαηνπο ξπζκηζηέο, ηελ εθθίλεζε, ην θσηηζκό, ηελ αλάθιεμε, ηε ςπρξή εθθίλεζε ζηνπο
πεηξειαηνθηλεηήξεο, ηελ ειεθηξνληθά ειεγρόκελε ηξνθνδνζία ησλ βελδηλνκεραλώλ/
πεηξειαηνκεραλώλ, ηνλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελν έιεγρν πέδεζεο θαη πξόζθπζεο, ηελ παζεηηθή
αζθάιεηα, ηνλ έιεγρν εθπνκπήο θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ, ηελ θαύζε, ηνπο θαηαιύηεο θαη αηζζεηήξεο
νμπγόλνπ. Δπίζεο άιιεο βαζηθέο εξγαζίεο είλαη ε θόξηηζε θαη αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηή, ε
ηνπνζέηεζε ερνζπζηεκάησλ θαζώο θαη άιινπ βνεζεηηθνύ ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ. Ξξόζζεηα,
απαηηνύληαη γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηελ αλαγλώξηζε θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ, θπξίσλ κεξώλ
θαη ζπζηεκάησλ θαζώο θαη θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζπλεξγείν, θαιή
επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη εθαξκνγή κέηξσλ γηα αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη γηα
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΖΙΝ1

ΖΙΝ2

ΖΙΝ3

ΖΙΝ4

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
Αλαγλώξηζε
θαηεγνξηώλ/ηύπσλ
νρεκάησλ, θπξίσλ
κεξώλ θαη
ζπζηεκάησλ
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
θόξηηζε θαη
αληηθαηάζηαζε
ζπζζσξεπηή
(κπαηαξίαο)
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηόξζσζε
ειεθηξνινγηθώλ/ειε
θηξνληθώλ κεξώλ
ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηόξζσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο
θόξηηζεο θαη ησλ
απηόκαησλ
ξπζκηζηώλ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Αλαγλώξηζε θαηεγνξηώλ/ηύπσλ
νρεκάησλ
Αλαγλώξηζε θπξίσλ κεξώλ θαη πιηθώλ
θαηαζθεπήο
Αλαγλώξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηα
νρήκαηα
Έιεγρνο/δηάγλσζε θαηάζηαζεο
ζπζζσξεπηή

ΖΙΝ1.1
ΖΙΝ1.2
ΖΙΝ1.3
ΖΙΝ2.1

ΔΛ.
12
14
16
20

ΖΙΝ2.2

Φόξηηζε ζπζζσξεπηή

22

ΖΙΝ2.3

Αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηή

24

ΖΙΝ3.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνινγηθώλ/
ειεθηξνληθώλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο

28

ΖΙΝ3.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε
ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ κεξώλ
ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο

30

ΖΙΝ4.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο,
εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο
ζύκθσλα κε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

34

ΖΙΝ4.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο
θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

36

5

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΖΙΝ5

ΖΙΝ6

ΖΙΝ7

ΖΙΝ8

ΖΙΝ9

ΖΙΝ10

ΖΙΝ11

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηόξζσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο
εθθίλεζεο
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηόξζσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο
θσηηζκνύ
Έιεγρνο/δηάγλσζε
ζπζηήκαηνο,
επηδηόξζσζε θαη
εγθαηάζηαζε ηνπ
βνεζεηηθνύ θαη
άιινπ ειεθηξηθνύ
εμνπιηζκνύ
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηόξζσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο
αλάθιεμεο
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηόξζσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο
ςπρξήο εθθίλεζεο
ζηνπο
πεηξειαηνθηλεηήξεο
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηόξζσζε ησλ
ειεθηξνληθά
ειεγρόκελσλ
ζπζηεκάησλ
ηξνθνδνζίαο ζηηο
βελδηλνκεραλέο
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηόξζσζε ησλ
ειεθηξνληθά
ειεγρόκελσλ
ζπζηεκάησλ
ηξνθνδνζίαο ζηηο
πεηξειαηνκεραλέο

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

ΖΙΝ5.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο,
εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο
ζύκθσλα κε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

40

ΖΙΝ5.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο
θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

42

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο,
εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο
ζύκθσλα κε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή
Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο
θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΖΙΝ6.1
ΖΙΝ6.2

46
48

ΖΙΝ7.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο,
εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο
ζύκθσλα κε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

52

ΖΙΝ7.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο
θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

54

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο,
εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο
ζύκθσλα κε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή
Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο
θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΖΙΝ8.1
ΖΙΝ8.2

58
60

ΖΙΝ9.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο,
εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο
ζύκθσλα κε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

64

ΖΙΝ9.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο
θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

66

ΖΙΝ10.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο,
εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο
ζύκθσλα κε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

70

ΖΙΝ10.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο
θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

72

ΖΙΝ11.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο,
εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο
ζύκθσλα κε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

76

ΖΙΝ11.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο
θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

78

6

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΖΙΝ12

Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηόξζσζε ησλ
ζύγρξνλσλ
ειεθηξνληθά
ειεγρόκελσλ
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ
πέδεζεο θαη ειέγρνπ
πξόζθπζεο

ΖΙΝ13

ΖΙΝ14

ΖΙΝ15

ΖΙΝ16

ΖΙΝ17

ΖΙΝ18

Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηόξζσζε ησλ
ζπζηεκάησλ
παζεηηθήο
αζθάιεηαο.
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηόξζσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ
εθπνκπήο
θαπζαεξίσλ θαη
ξύπσλ
Ρνπνζέηεζε
ερνζπζηεκάησλ
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηδηόξζσζε
ζπζηεκάησλ θαύζεο,
θαηαιπηώλ θαη
αηζζεηήξσλ
νμπγόλνπ
Δπηθνηλσλία κε
πειάηεο

Πρέζεηο εξγαζίαο ζην
ζπλεξγείν

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

Αζθάιεηα θαη πγεία
ζηελ εξγαζία

ΔΛ.

ΖΙΝ12.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο,
εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο
ζύκθσλα κε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

82

ΖΙΝ12.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε
ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε
εμαξηεκάησλ

84

ΖΙΝ13.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο,
εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο
ζύκθσλα κε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

88

ΖΙΝ13.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο
θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

90

ΖΙΝ14.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο,
εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο
ζύκθσλα κε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

94

ΖΙΝ14.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε
ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε
εμαξηεκάησλ

96

ΖΙΝ15.1

Ρνπνζέηεζε ερνζπζηεκάησλ

100

ΖΙΝ16.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηεκάησλ,
εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο
ζύκθσλα κε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

104

ΖΙΝ16.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε
ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε
εμαξηεκάησλ

106

ΖΙΝ17.1

Ιήςε πιεξνθνξηώλ από ηνλ πειάηε

110

Ξαξνρή ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθνξηώλ
ζηνλ πειάηε
Νξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε
ζπλαδέιθνπο
Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο
ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιώλ
εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ
Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ ζην ρώξν
εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη
εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη
πξόιεςεο
Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη
εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ
Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ
θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ

ΖΙΝ17.2
ΖΙΝ18.1
ΖΙΝ18.2

ΖΙΝ19.1
ΖΙΝ19

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΖΙΝ19.2
ΖΙΝ19.3

7

112
116
118

122

124
126

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
Ξξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο

ΖΙΝ20

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε
ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ
Ξεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε
πιηθώλ/πξντόλησλ

ΖΙΝ20.1
ΖΙΝ20.2

ΔΛ.
130
132

Πξόζζεηνη Σνκείο Δξγαζίαο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΖΙΝ21

3.1.3.

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
Έιεγρνο/δηάγλσζε,
ζπληήξεζε θαη
επηζεώξεζε
ζπζηήκαηνο δηθηύσλ
νρήκαηνο
(Networking
systems).

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

ΖΙΝ21.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηεκάησλ,
εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο
ζύκθσλα κε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

136

ΖΙΝ21.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε
ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε
εμαξηεκάησλ

138

Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο

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


Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.



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



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



Γξαπηή Δμέηαζε.

8

4.

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ

9

10

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO1

ΙΙ.

Αλαγλώξηζε θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ, θύξησλ κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλώξηζε ησλ θαηεγνξηώλ/ηύπσλ ησλ νρεκάησλ, θπξηώλ κεξώλ, πιηθώλ θαηαζθεπή,
θαζώο θαη ησλ δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛO1.1

Αλαγλώξηζε ησλ θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ.

ΗΛO1.2

Αλαγλώξηζε ησλ θύξησλ κεξώλ θαη πιηθώλ θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ.

ΗΛO1.3

Αλαγλώξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα.

11

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO1

ΙΙ.

Αλαγλώξηζε θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ, θύξησλ κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO1.1

Αλαγλώξηζε ησλ θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Καηεγνξία νρεκάησλ Μ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Δπηβαηηθά (ηδησηηθά θαη δεκόζηαο
ρξήζεο νρήκαηα)
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ θαηεγνξία νρεκάησλ Μ.
Μ1 Μ2 Μ3
ΚΑ2

Λα αλαγλσξίδεηο ηελ θαηεγνξία νρεκάησλ Ν.

ΚΑ3

Λα αλαγλσξίδεηο ηελ θαηεγνξία νρεκάησλ Ο.

ΚΑ4

Λα αλαγλσξίδεηο ηελ θαηεγνξία νρεκάησλ L.

ΚΑ5

Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο νρεκάησλ.

ΚΑ6

Λα θαηαλνείο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ΠΔ4 Καηεγνξία νρεκάησλ L
ζηνλ πεξί Έγθξηζεο Ρύπνπ Νρεκάησλ λόκν θαη  Κνηνπνδήιαηα/κνηνζηθιέηεο δίθπθιαζηνπο θαλνληζκνύο.
ηξίθπθια-ηεηξάηξνρα
L1e κέρξη L7e

ΠΔ2 Καηεγνξία νρεκάησλ Ν
 Διαθξά θαη βαξέα θνξηεγά
Ν1 Ν2 Ν3
ΠΔ3 Καηεγνξία νρεκάησλ Ο
 Οπκνπιθνύκελα θαη εκηξπκνπιθνύκελα
Ο1 Ο2 Ο3 Ο4

ΠΔ5 Σύπνη νρεκάησλ
 Παινύλ ( Saloon)
 Σαηο-κπαθ (H/Back)
 Δζηέηη (Estate)
 Θνππέ (Coupe)
 Θνππέ/Θαπξηνιέ (C C )
 Θνλβέξηηπνι(Convertible)
 Ξνιιαπιήο ρξήζεο (MPV )
 Ξηθ-απ, βαλ
ΠΔ6 Πιεξνθνξίεο
 Ν πεξί Έγθξηζεο Ρύπνπ Νρεκάησλ
Λόκνο ηνπ 2005 (Λ.61(Η)/2005
 Νη πεξί Έγθξηζεο Ρύπνπ Νρεκάησλ
(Θαηεγνξίεο Κ, Λ θαη Ν) ησλ
Θαηαζθεπαζηηθώλ Πηνηρείσλ,
Ππζηεκάησλ θαη Σσξηζηώλ Ρερληθώλ
Κνλάδσλ ηνπο Θαλνληζκνί ηνπ 2010
 Νη πεξί Έγθξηζεο Ρύπνπ Νρεκάησλ
(Θαηεγνξίαο L1e κέρξη L7e) ησλ
Θαηαζθεπαζηηθώλ Πηνηρείσλ,
Ππζηεκάησλ θαη Σσξηζηώλ Ρερληθώλ
Κνλάδσλ ηνπο Θαλνληζκνί ηνπ 2005
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO1.1

Αλαγλώξηζε ησλ θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Κ;

ΑΓ2

Ξνηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο N;

ΑΓ3

Ξνηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Ν;

ΑΓ4

Ξνηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο L;

ΑΓ5

Ξνηνη είλαη νη δηάθνξνη ηύπνη νρεκάησλ;

ΑΓ6

Ρη ελλνείηαη κε ηελ έγθξηζε ηύπνπ ελόο νρήκαηνο;
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO1

ΙΙ.

Αλαγλώξηζε θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ, θύξησλ κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ1.2

Αλαγλώξηζε ησλ θύξησλ κεξώλ θαη πιηθώλ θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Σύπνη ακαμώκαηνο
ζα πξέπεη:
 Απηνθεξόκελν
 Ζκη-απηνθεξόκελν
ΚΑ1 Λα μερσξίδεηο ηνπο ηύπνπο ακαμσκάησλ θαη ηα  Σσξηζηό από ην πιαίζην/ζηαζί
πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο.
ΠΔ2 Τιηθά θαηαζθεπήο
ΚΑ2 Λα μερσξίδεηο ηα θύξηα κέξε ακαμώκαηνο πνπ  Σάιπβαο
απνηεινύλ όρεκα θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο.
 Καηεκί
 Ξιαζηηθό
ΚΑ3 Λα μερσξίδεηο ην ζηαζί ή πιαίζην από ην ακάμσκα  Αινπκίλην
θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο.
 Μύιν
 Σαιθόο
ΚΑ4 Λα μερσξίδεηο ηα θύξηα κέξε ησλ νρεκάησλ θαη  Κπξνύηδνο
ηα πιηθά θαηαζθεπήο.
 Κόιπβδνο
 Αλζξαθνλήκαηα (carbon-fibre)
ΚΑ5 Λα μερσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά κέξε  αινβάκβαθαο (fibre-glass)
ηνπ νρήκαηνο.
 Αληηκόλην
 Θξάκαηα κεηάιισλ
ΚΑ6 Λα μερσξίδεηο ηα πδξαπιηθά κέξε ηνπ νρήκαηνο.
ΠΔ3 Κύξηα κέξε ακαμώκαηνο
ΚΑ7 Λα μερσξίδεηο ηα πλεπκνδπλακηθά κέξε ηνπ.
 Νξνθή
 Ξάησκα
ΚΑ8 Λα θαηαλνείο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηηο πιεξνθνξίεο  Θαπό/πόξηα απνζθεπώλ
από ηνπο θαηαιόγνπο ησλ θαηαζθεπαζηώλ.
 Ξόξηεο/θηεξά
 Ξνδηέο/γξίιηεο
 Ξξνθπιαθηήξεο
 Ξιαίζην
ΠΔ4 Κύξηα κέξε νρεκάησλ
 Κεραληθά
 δξαπιηθά
 Ζιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά
 Ξλεπκνδπλακηθά
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO1.2

Αλαγλώξηζε ησλ θύξησλ κεξώλ θαη πιηθώλ θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηνη είλαη νη δηάθνξνη ηύπνη ακαμσκάησλ;

ΑΓ2

Ξνηνη είλαη νη βαζηθνί ιόγνη δεκηνπξγίαο δηαθόξσλ ηύπσλ ακαμώκαηνο;

ΑΓ3

Ξνηα είλαη ηα θύξηα κέξε πνπ απνηεινύληαη ηα ακαμώκαηα;

ΑΓ4

Ξνηα είλαη ηα ζπλδεδεκέλα θύξηα κέξε ησλ ακαμσκάησλ;

ΑΓ5

Ξνηα ε ρξεζηκόηεηα ηνπ ζαζί θαη ακαμώκαηνο;

ΑΓ6

Ξνηα είλαη ηα κεραληθά κέξε ησλ νρεκάησλ;

ΑΓ7

Ξνηα είλαη ηα πδξαπιηθά κέξε ησλ νρεκάησλ;

ΑΓ8

Ξνηα είλαη ηα πλεπκνδπλακηθά κέξε ησλ νρεκάησλ;

ΑΓ9

Ξνηα είλαη ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά κέξε ησλ νρεκάησλ;

ΑΓ10 Από ηη πιηθά είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα θύξηα κέξε ησλ νρεκάησλ θαη γηαηί;
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO1

ΙΙ.

Αλαγλώξηζε θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ, θύξησλ κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗO1.3

Αλαγλώξηζε ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 πζηήκαηα παξαγσγήο
πξέπεη:
 Θύιηλδξνη (4,5,6,8,12)
 Θύιηλδξνη ζε ζεηξά
ΚΑ1
Λα μερσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη  Πρήκα V ή νξηδόληηα
κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο.
ΠΔ2 πζηήκαηα κεηάδνζεο
θίλεζεο
ΚΑ2
Λα μερσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο.
 Απηόκαην/ρεηξνθίλεην
 θηβώηην ηαρπηήησλ
ΚΑ3
Λα μερσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα δηεύζπλζεο.
 Δκπξόζζηα/νπίζζηα θίλεζε ή
θίλεζε ζε όινπο ηνπο ηξνρνύο
ΚΑ4
Λα μερσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα πέδεζεο.
ΠΔ3 πζηήκαηα αλάξηεζεο
 Κεραληθά
ΚΑ5
Λα μερσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα ςύμεο.
 Ξλεπκαηηθά
 δξαπιηθά
ΚΑ6
Λα μερσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ θαη  Γόλαην Καθθέξζνλ
ζέξκαλζεο.
 Ξνιιαπινί ζύλδεζκνη
 Πηξεπηηθέο ξάβδνη
ΚΑ7
Λα μερσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά δίθηπα.
 Αληζνκεγέζε ςαιίδηα
 Διηθνεηδή ειαηήξηα
ΚΑ8
Λα μερσξίδεηο ηα πλεπκνδπλακηθά ζπζηήκαηα.
 Άθακπηνη άμνλεο
 Αλεμάξηεηα/εκηαλεμάξηεηα
ΚΑ9
Λα θαηαλνείο θαη λα ρξεζηκνπνηείο πιεξνθνξίεο από ηνπο
πηζηλά ζπζηήκαηα
θαηαιόγνπο ησλ θαηαζθεπαζηώλ.
ΠΔ4 πζηήκαηα δηεύζπλζεο
 Κεραληθά
 δξαπιηθά
 Ζιεθηξηθά
 Κεραληθή ηεηξαδηεύζπλζεο
 Διεγρόκελε ειεθηξνληθή
ηεηξαδηεύζπλζε
ΠΔ5 πζηήκαηα πέδεζεο
 Κεραληθά
 δξαπιηθά
 Ξλεπκνδπλακηθά
 Διεγρόκελα από ειεθηξνληθέο
κνλάδεο
ΠΔ6 πζηήκαηα ςύμεο
 Αεξόςπθηα
 δξόςπθηα
ΠΔ7 πζηήκαηα θιηκαηηζκνύ
θαη ζέξκαλζεο
 Κεραληθά
 Ζιεθηξηθά
 Διεγρόκελα από ειεθηξνληθέο
κνλάδεο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO1.3

Αλαγλώξηζε ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνην είλαη ην ζύζηεκα παξαγσγήο;

ΑΓ2

Ξνην είλαη ην ζύζηεκα κεηάδνζεο;

ΑΓ3

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

ΑΓ4

Ξνηνη είλαη νη ηύπνη ζπζηεκάησλ δηεύζπλζεο;

ΑΓ5

Ξνηνο ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο;

ΑΓ6

Ξνηνο ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο;

ΑΓ7

Ξνηνη είλαη νη ηύπνη ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο;

ΑΓ8

Ξνηνο ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο;

ΑΓ9

Ξνηνο ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο;

ΑΓ10

Ξνηνο ν ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ θαη ζέξκαλζεο;

ΑΓ11

Ξνηνο ν ζθνπόο ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ;

ΑΓ12

Ξνηνο ν ζθνπόο ηνπ πλεπκνδπλακηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα νρήκαηα;
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ2

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, θόξηηζε θαη αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηή (κπαηαξίαο)

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ν έιεγρνο/δηάγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ή θαη βιαβώλ ζρεηηθώλ κε ην ζπζζσξεπηή, ε
θόξηηζε θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζζσξεπηή

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ2.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε θαηάζηαζεο ζπζζσξεπηή.

ΗΛΟ2.2

Φόξηηζε ζπζζσξεπηή.

ΗΛΟ2.3

Αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηή.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ2

Έιεγρνο/δηάγλσζε, θόξηηζε θαη αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηή (κπαηαξίαο)

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ2.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε θαηάζηαζεο ζπζζσξεπηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Νδήγεζε νρήκαηνο
 Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ θαηάιιειε
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν
ζέζε
θαη λα πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
 Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4

Λα αλαγλσξίδεηο ην ζπζζσξεπηή (ζπζζσξεπηέο) ΠΔ2 Σύπνο ζπζζσξεπηή
ηνπ νρήκαηνο θαη ηνλ ηύπν ηνπ(ο).
 Αλνηθηνύ ηύπνπ
 Θιεηζηνύ ηύπνπ
Λα ειέγρεηο ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζζσξεπηή θαη
ηελ θαηάζηαζε θόξηηζεο ηνπ κε πνιύκεηξν.
Λα δηαγλώζεηο ην πξόβιεκα ζε πεξίπησζε
βιάβεο ζε ζπζζσξεπηή.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ2.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε θαηάζηαζεο ζπζζσξεπηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ην ξόιν ηνπ ζπζζσξεπηή.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα είδε ζπζζσξεπηώλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα θύξηα κέξε ηνπ ζπζζσξεπηή κνιύβδνπ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζζσξεπηή κνιύβδνπ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ην ξόιν ηνπ ειεθηξνιύηε, ηελ κέζνδν παξαζθεπήο θαη ηελ ππθλόηεηα.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο γηα ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζπζζσξεπηή.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ζπζζσξεπηώλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ2

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, θόξηηζε θαη αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηή (κπαηαξίαο)

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ2.2

Φόξηηζε ζπζζσξεπηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 ύλδεζε ζε θνξηηζηή
ζα πξέπεη:
 Θαηάιιειε πνιηθόηεηα
ΚΑ1
ΚΑ2

Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν θαη ΠΔ2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε
λα πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
 Νξζή ζέζε
 Δπαξθή ζηεξέσζε
Λα απνζπλδέεηο ην ζπζζσξεπηή από ην όρεκα  Θαηάιιειε πνιηθόηεηα ζύλδεζεο
(εάλ εθαξκόδεηαη).

ΚΑ3

Λα ζπλδέεηο θαηάιιεια ην θνξηηζηή κε ην
ζπζζσξεπηή.

ΚΑ4

Λα πξνεηνηκάδεηο ην ζπζζσξεπηή γηα θόξηηζε.

ΚΑ5

Λα ειέγρεηο ηελ θαηάζηαζε θόξηηζεο
ζπζζσξεπηή θαη λα απνθαζίδεηο όηη
νινθιεξσζεί ε θόξηηζε.

ΚΑ6

Λα ηνπνζεηείο θαη λα ζπλδέεηο ην ζπζζσξεπηή
ζην όρεκα.

ΚΑ7

Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα
αξρεία πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ
Νρεκάησλ Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.
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ηνπ
έρεη

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ2.2

Φόξηηζε ζπζζσξεπηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο γηα ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζπζζσξεπηή.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ2

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, θόξηηζε θαη αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηή (κπαηαξίαο)

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ2.3

Αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Πξνεηνηκαζία
πξέπεη:
 Ρνπνζέηεζε απνζηαγκέλνπ
λεξνύ ή θαη ειεθηξνιύηε
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν θαη λα  Φόξηηζε
πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
ΠΔ2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε
ΚΑ2 Λα απνζπλδέεηο ην ζπζζσξεπηή από ην όρεκα.
 Νξζή ζέζε
 Δπαξθήο ζηεξέσζε
ΚΑ3 Λα επηιέγεηο ηνλ θαηάιιειν ζπζζσξεπηή γηα  Θαηάιιειε πνιηθόηεηα
ηνπνζέηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν όρεκα.
ζύλδεζεο
ΚΑ5

Λα πξνεηνηκάδεηο ην ζπζζσξεπηή γηα ηνπνζέηεζε.

ΚΑ6

Λα ειέγρεηο ηελ θαηάζηαζε θόξηηζεο ηνπ ζπζζσξεπηή
θαη λα απνθαζίδεηο όηη είλαη έηνηκνο γηα ηνπνζέηεζε.

ΚΑ7

Λα ηνπνζεηείο θαη λα ζπλδέεηο ην ζπζζσξεπηή ζην
όρεκα.

ΚΑ8

Λα απνζεθεύεηο πξνζσξηλά θαη λα δηαζέηεηο θαηάιιειν
ηνλ παιαηό ζπζζσξεπηή γηα θαηάιιειε απόξξηςε.

ΚΑ9

Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα αξρεία
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ Νρεκάησλ
Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηέιεζεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ2.3

Αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο γηα ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζπζζσξεπηή.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα είδε ζπζζσξεπηώλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ νξζή απόξξηςε ζπζζσξεπηώλ.
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26

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ3

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ
κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλώξηζε ησλ ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο
θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο θαζώο θαη ν έιεγρνο/δηάγλσζε βιαβώλ ζην ζύζηεκα, ε ζπληήξεζε
θαη επηδηόξζσζε ηνπ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ3.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο

ΗΛΟ3.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ κεξώλ ηνπ
ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ3

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ κεξώλ ηνπ
ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ3.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο
θίλεζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
πξέπεη:
 Νδήγεζε νρήκαηνο
 Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν θαη λα
θαηάιιειε ζέζε
πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
 Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ειεθηξνινγηθά/ειεθηξνληθά
κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο ηνπ
νρήκαηνο.
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιειν εξγαιεία θαη ζπζθεπέο
γηα ηνλ έιεγρν, δηάγλσζε ησλ ειεθηξνινγηθώλ/
ειεθηξνληθώλ κέξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο
θίλεζεο.

ΠΔ2 Ηιεθηξνινγηθά/
ειεθηξνληθά κέξε ζπζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο
 Ζιεθηξνληθά ειεγρόκελνη
ζπκπιέθηεο
 Ζιεθηξνληθά ειεγρόκελα θηβώηηα
ηαρπηήησλ
 Ζιεθηξνληθά ειεγρόκελα
ζπζηήκαηα ηεηξαθίλεζεο

ΚΑ4 Λα
ειέγρεηο
εάλ
ιεηηνπξγνύλ
νξζά
ηα
ειεθηξνινγηθά/ειεθηξνληθά
κέξε
ηνπ ΠΔ3 Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο
ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο.
 Γηαγλσζηηθό κεράλεκα
 Ξνιύκεηξν
ΚΑ5 Λα δηαγλώζεηο ην πξόβιεκα ζε πεξίπησζε βιάβεο ζηα  Αγσγόο παξάθακςεο-γεθύξσζεο
ειεθηξνινγηθά/ειεθηξνληθά
κέξε
ηνπ  Θαιώδηα ζύλδεζεο
ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο.
 Γνθηκαζηηθέο ιπρλίεο
ΠΔ4 Βιάβεο
 Γηαθνπή θπθιώκαηνο
 Βξαρπθύθισκα
 Γηαξξνέο
 Ξηώζε ηάζεο
 Βιάβε αηζζεηήξσλ
 Βιάβε ειεθηξνληθήο κνλάδαο

28

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ3.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο
θίλεζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ζπλδεζκνινγία ησλ ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ κεξώλ
ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο ζε νρήκαηα.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

29

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ3

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ κεξώλ
ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ3.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Δξγαιεία
ζα πξέπεη:
 Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν,
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα  Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ
(ραθηά)
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
ΚΑ3 Λα απνγπκλώλεηο θαιώδηα θαηάιιεια.
 Θαηζαβίδηα
ΚΑ4 Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο  Πεη θιεηδηώλ
αθξνδέθηεο.
 Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
ΚΑ5 Λα ζπκβνπιεύεζαη ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή
θαηαζθεπαζηήο
γηα θάζε όρεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ ΠΔ2 Τιηθά
αληαιιαθηηθώλ ζηα ειεθηξνινγηθά/ειεθηξνληθά  Θαζζίηεξν (Θαιάη)
κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο.
 Θαιώδηα
ΚΑ6 Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο,  Αζθάιεηεο
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
 Αθξνδέθηεο
ΚΑ7 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο  Κνλσηηθή ηαηλία (ηέιια)
ζηα ειεθηξνινγηθά/ειεθηξνληθά κέξε ηνπ  Αληαιιαθηηθά
ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ΠΔ3 Ηιεθηξνινγηθά/
ΚΑ8 Λα αθαηξείο ηα θζαξκέλα αληαιιαθηηθά ησλ ειεθηξνληθά κέξε ζπζηήκαηνο
ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ κεξώλ ηνπ κεηάδνζεο θίλεζεο
ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο θαη λα ηα  Ζιεθηξνληθά ειεγρόκελνη
αληηθαζηζηάο κε ηζνδύλακα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ζπκπιέθηεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.
 Ζιεθηξνληθά ειεγρόκελα θηβώηηα
ΚΑ9 Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία,
ηαρπηήησλ
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε  Ζιεθηξνληθά ειεγρόκελα
επηηπρία.
ζπζηήκαηα ηεηξαθίλεζεο
ΚΑ10 Λα κεδελίδεηο ηε βιάβε ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
(εάλ εθαξκόδεηαη).
ΚΑ11 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα αξρεία
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ Νρεκάησλ
Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.

30

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ3.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ζπλδεζκνινγία ησλ ειεθηξνινγηθώλ/ειεθηξνληθώλ κεξώλ
ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο ζε νρήκαηα.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία
ηνπο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.
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32

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ4

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο θαη
ησλ απηόκαησλ ξπζκηζηώλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλώξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο θαη ησλ απηόκαησλ ξπζκηζηώλ ζηα νρήκαηα
θαζώο θαη ν έιεγρνο/δηάγλσζε βιαβώλ, ε ζπληήξεζε θαη ε επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ4.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε
νδεγίεο θαηαζθεπαζηή.

ΗΛΟ4.2

Ππληήξεζε – επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ4

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο θαη ησλ
απηόκαησλ ξπζκηζηώλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ4.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
ζα πξέπεη:
 Νδήγεζε νρήκαηνο
 Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν θαη λα
θαηάιιειε ζέζε
πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
 Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ην ζύζηεκα θόξηηζεο θαη ηνπο ΠΔ2 Απηόκαηνη ξπζκηζηέο
απηόκαηνπο ξπζκηζηέο, ηα εμαξηήκαηα θαη ην  Οπζκηζηέο ηάζεο
θύθισκα ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ηνπ  Οπζκηζηέο έληαζεο
θαηαζθεπαζηή.
 Απηόκαηνη δηαθόπηεο
 Αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη
ζπζθεπέο γηα ηνλ έιεγρν, δηάγλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΔ3 Δμαξηήκαηα ζπζηήκαηνο
θόξηηζεο, ησλ απηόκαησλ ξπζκηζηώλ, ησλ θόξηηζεο
εμαξηεκάησλ θαη ησλ θπθισκάησλ ηνπο.
 Γελλήηξηα ζπλερνύο ξεύκαηνο
(DC) - Γύλακνο
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο εάλ ιεηηνπξγνύλ νξζά ην ζύζηεκα  Γελλήηξηα ελαιιαζζόκελνπ
θόξηηζεο θαη νη απηόκαηνη ξπζκηζηέο, ηα
ξεύκαηνο (ΑC) - Δλαιιαθηήξαο
εμαξηήκαηα θαη ην θύθισκα ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο
ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ΠΔ4 Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο
 Γηαγλσζηηθό κεράλεκα
ΚΑ5 Λα θάλεηο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε πεξίπησζε  Ξνιύκεηξν
βιάβεο ζην ζύζηεκα
θόξηηζεο
θαη ηνπο  Αγσγό παξάθακςεο-γεθύξσζεο
απηόκαηνπο ξπζκηζηέο, ζηα εμαξηήκαηα ή ζην  Θαιώδηα ζύλδεζεο
θύθισκα ηνπο.
 Γνθηκαζηηθέο ιπρλίεο
ΠΔ5 Βιάβεο
 Γηαθνπή θπθιώκαηνο
 Βξαρπθύθισκα
 Γηαξξνέο
 Ξηώζε ηάζεο
 Βιάβε ξπζκηζηή
 Βιάβε γελλήηξηα
 Βιάβε ειεθηξνληθήο κνλάδαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ4.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο γελλήηξηαο ζπλερνύο ξεύκαηνο (DC) –
Γύλακν.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο γελλήηξηαο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο
(ΑC) – Δλαιιαθηήξα.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο γηα ηελ αλόξζσζε ξεύκαηνο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο θαη κεηξήζεηο ζην ζύζηεκα θόξηηζεο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα είδε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ απηόκαησλ ξπζκηζηώλ γελλεηξηώλ ζπλερνύο
ξεύκαηνο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα είδε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ απηόκαησλ ξπζκηζηώλ γελλεηξηώλ
ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ησλ απηόκαησλ ξπζκηζηώλ θαη ηα ζπκπηώκαηα.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

ΑΓ16

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ17

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ4

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο θαη ησλ
απηόκαησλ ξπζκηζηώλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ4.2 Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Δξγαιεία
πξέπεη:
 Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν,
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα  Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ
(ραθηά)
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
ΚΑ3 Λα απνγπκλώλεηο θαιώδηα θαηάιιεια.
 Θαηζαβίδηα
ΚΑ4 Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο  Πεη θιεηδηώλ
αθξνδέθηεο.
 Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
ΚΑ5 Λα ζπκβνπιεύεζαη ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή
θαηαζθεπαζηήο
γηα θάζε όρεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ ΠΔ2 Τιηθά
αληαιιαθηηθώλ.
 Θαζζίηεξν (Θαιάη)
ΚΑ6 Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο,  Θαιώδηα
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
 Αζθάιεηεο
ΚΑ7 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην  Αθξνδέθηεο
ζύζηεκα θόξηηζεο θαη ηνπο απηόκαηνπο ξπζκηζηέο  Αληαιιαθηηθά
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Κνλσηηθή ηαηλία (ηέιια)
ΚΑ8 Λα αθαηξείο ηα θζαξκέλα εμαξηήκαηα, θαιώδηα,
αζθάιεηεο θαη απηόκαηνπο ξπζκηζηέο ηνπ ΠΔ3 Δμαξηήκαηα ζπζηήκαηνο
ζπζηήκαηνο θόξηηζεο θαη ησλ απηόκαησλ ξπζκηζηώλ θόξηηζεο
θαη λα ηα αληηθαζηζηάο κε ηζνδύλακα ζύκθσλα κε ηηο  Γελλήηξηα ζπλερνύο ξεύκαηνο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.
(DC) – Γύλακνο
ΚΑ9 Λα επηδηνξζώλεηο ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο  Γελλήηξηα ελαιιαζζόκελνπ
θόξηηζεο.
ξεύκαηνο (ΑC) – Δλαιιαθηήξαο
ΚΑ10 Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία,
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε ΠΔ4 Απηόκαηνη ξπζκηζηέο
επηηπρία.
 Οπζκηζηέο ηάζεο
ΚΑ11 Λα κεδελίδεηο ηε βιάβε ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα  Οπζκηζηέο έληαζεο
(εάλ εθαξκόδεηαη).
 Απηόκαηνη δηαθόπηεο
ΚΑ12 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα αξρεία  Αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ Νρεκάησλ
Λόκν γηα ηελ επηζθεπή πνπ έθαλεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ4.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο γελλήηξηαο ζπλερνύο ξεύκαηνο (DC) –
Γύλακν.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο γελλήηξηαο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο
(ΑC) – Δλαιιαθηήξα.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο γηα ηελ αλόξζσζε ξεύκαηνο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο θαη κεηξήζεηο ζην ζύζηεκα θόξηηζεο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα είδε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ απηόκαησλ ξπζκηζηώλ γελλεηξηώλ ζπλερνύο
ξεύκαηνο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα είδε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ απηόκαησλ ξπζκηζηώλ γελλεηξηώλ
ελαιαζζόκελνπ ξεύκαηνο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ησλ απηόκαησλ ξπζκηζηώλ θαη ηα ζπκπηώκαηα.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ νξηζκό
ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

ΑΓ16

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ5

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθθίλεζεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλώξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθθίλεζεο ζην όρεκα, ν έιεγρνο/δηάγλσζε βιαβώλ ζην
ζύζηεκα, θαζώο θαη ε ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ5.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε
νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

ΗΛΟ5.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ5

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθθίλεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ5.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Νδήγεζε νρήκαηνο
 Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ θαηάιιειε
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν
ζέζε
θαη λα πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
 Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2

ΚΑ3

ΚΑ4

ΚΑ5

Λα αλαγλσξίδεηο ην ζύζηεκα εθθίλεζεο, ηνλ ΠΔ2 Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο
εθθηλεηή θαη ην θύθισκα ρξεζηκνπνηώληαο ην  Γηαγλσζηηθό κεράλεκα
εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Ξνιύκεηξν
 Αγσγόο παξάθακςεο-γεθύξσζεο
Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη  Θαιώδηα ζύλδεζεο
ζπζθεπέο γηα ηνλ έιεγρν, δηάγλσζε ηνπ  Γνθηκαζηηθέο ιπρλίεο
ζπζηήκαηνο εθθίλεζεο, ηνπ εθθηλεηή θαη ηνπ
θπθιώκαηνο ηνπο.
ΠΔ3 Βιάβεο
 Γηαθνπή θπθιώκαηνο
Λα ειέγρεηο εάλ ιεηηνπξγνύλ νξζά ην ζύζηεκα  Βξαρπθύθισκα
εθθίλεζεο, ν εθθηλεηήο θαη ην θύθισκα  Γηαξξνέο
ρξεζηκνπνηώληαο
ην
εγρεηξίδην
ηνπ  Ξηώζε ηάζεο
θαηαζθεπαζηή.
 Βιάβε εθθηλεηή
 Βιάβε ξειέ
Λα θάλεηο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε  Βιάβε ειεθηξνληθήο κνλάδαο
πεξίπησζε βιάβεο ζην ζύζηεκα εθθίλεζεο ηνπ
νρήκαηνο.

40

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ5.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ εθθηλεηή, ηνπ ξειέ θαη ησλ δηαθνπηώλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα είδε εθθηλεηώλ (κε πισηό πελίν, πισηνύ δξνκέα, θπγνθεληξηθόο).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο ηνπ εθθηλεηή.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο κνξθέο θπθισκάησλ εθθίλεζεο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο θαη ηηο κεηξήζεηο ζην ζύζηεκα εθθίλεζεο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθθηλεηή θαηά ηε ιεηηνπξγία.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

ΑΓ16

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ5

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθθίλεζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ5.2 Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Δξγαιεία
πξέπεη:
 Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν ,
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα  Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο
(ραθηά)
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ  Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Θαηζαβίδηα
 Πεη θιεηδηώλ
ΚΑ3 Λα απνγπκλώλεηο ηα θαιώδηα θαηάιιεια.
 Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
θαηαζθεπαζηήο
ΚΑ4 Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο
αθξνδέθηεο.
ΠΔ2 Τιηθά
 Θαζζίηεξν (Θαιάη)
ΚΑ5 Λα ζπκβνπιεύεζαη ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή  Θαιώδηα
γηα θάζε όρεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ  Αζθάιεηεο
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ  Αθξνδέθηεο
αληαιιαθηηθώλ ζην ζύζηεκα.
 Κνλσηηθή ηαηλία (ηέιια)
 Αληαιιαθηηθά
ΚΑ6 Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο,
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
ΠΔ3 Μέξε ηνπ ζπζηήκαηνο
εθθίλεζεο
ΚΑ7 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην  Δθθηλεηήο
ζύζηεκα εθθίλεζεο θαη ηνλ εθθηλεηή ζύκθσλα κε ηηο  Αζθάιεηεο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Θαιώδηα
 Γηαθόπηεο
ΚΑ8 Λα αθαηξείο ηα θζαξκέλα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο
εθθίλεζεο θαη λα ηα αληηθαζηζηάο κε ηζνδύλακα
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ
νρήκαηνο.
ΚΑ9

Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία,
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε
επηηπρία.

ΚΑ10 Λα κεδελίδεηο ηε βιάβε ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
(εάλ εθαξκόδεηαη).
ΚΑ11 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα αξρεία
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ Νρεκάησλ
Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΗΛΟ5.2

Ππληήξεζε – επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ εθθηλεηή.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα είδε εθθηλεηώλ (κε πισηό πελίν, πισηνύ δξνκέα, θπγνθεληξηθόο).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο ηνπ εθθηλεηή.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο κνξθέο θπθισκάησλ εθθίλεζεο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο θαη ηηο κεηξήζεηο ζην ζύζηεκα εθθίλεζεο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθθηλεηή θαηά ηε ιεηηνπξγία.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ6

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλώξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ ηνπ νρήκαηνο θαζώο θαη ν έιεγρνο/δηάγλσζε
βιαβώλ, ε ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ6.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε
νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

ΗΛΟ6.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ6

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ6.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
εξγαζία, ζα πξέπεη:
Νδήγεζε νρήκαηνο
Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ θαηάιιειε
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν θαη ζέζε
λα πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ην ζύζηεκα θσηηζκνύ, ηα ΠΔ2 Δμαξηήκαηα
εμαξηήκαηα θαη ηα θπθιώκαηα ρξεζηκνπνηώληαο Ιακπηήξεο
ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Ιπρλίεο
Γηαθόπηεο
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη Αζθάιεηεο
ζπζθεπέο γηα ηνλ έιεγρν, δηάγλσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ, ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ ΠΔ3 Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο
θπθισκάησλ ηνπο.
Γηαγλσζηηθό κεράλεκα
Ξνιύκεηξν
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο εάλ ιεηηνπξγνύλ νξζά ην ζύζηεκα Αγσγό παξάθακςεο-γεθύξσζεο
θσηηζκνύ, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα θπθιώκαηα Θαιώδηα ζύλδεζεο
ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γνθηκαζηηθέο ιπρλίεο
ΚΑ5 Λα θάλεηο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ΠΔ4 Βιάβεο
πεξίπησζε βιάβεο ζην ζύζηεκα θσηηζκνύ ηνπ Γηαθνπή θπθιώκαηνο
νρήκαηνο.
Βξαρπθύθισκα
Γηαξξνέο
Ξηώζε ηάζεο
Βιάβε ιακπηήξσλ
Βιάβε δηαθόπηε
Βιάβε ιπρλίσλ
Βιάβε ειεθηξνληθήο κνλάδαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΗΛΟ6.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα είδε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ιπρληώλ θαη ησλ ιακπηήξσλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα εμσηεξηθά θώηα (θύξηα θαη βνεζεηηθά).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα εζσηεξηθά θώηα (θσηηζκόο ηακπιό θαη ζαιάκνπ, πξνεηδνπνηεηηθέο θαη
ελδεηθηηθέο ιπρλίεο).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ζην ζύζηεκα θσηηζκνύ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηα θαισδηαθά δηαγξάκκαηα θπθισκάησλ θσηηζκνύ.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ6

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ6.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δξγαιεία
εξγαζία, ζα πξέπεη:
Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν ,
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο (ραθηά)
Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ Θαηζαβίδηα
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Πεη θιεηδηώλ
Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
ΚΑ3 Λα απνγπκλώλεηο θαιώδηα θαηάιιεια.
θαηαζθεπαζηήο
ΚΑ4 Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο ΠΔ2 Τιηθά
αθξνδέθηεο.
Θαζζίηεξν (Θαιάη)
Θαιώδηα
ΚΑ5 Λα
ζπκβνπιεύεζαη
ην
εγρεηξίδην
ηνπ Αζθάιεηεο
θαηαζθεπαζηή γηα θάζε όρεκα γηα ηελ εθηέιεζε Αθξνδέθηεο
ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηελ Ιακπηήξεο
επηινγή θαηάιιεισλ αληαιιαθηηθώλ ζην ζύζηεκα. Ιπρλίεο
Γηαθόπηεο
ΚΑ6 Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο, Κνλσηηθή ηαηλία (ηέιια)
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
Αληαιιαθηηθά
ΚΑ7 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ΠΔ3 Δμαξηήκαηα θαη κέξε ηνπ
ζην ζύζηεκα θσηηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ
ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Ιακπηήξεο
Ιπρλίεο
ΚΑ8 Λα αθαηξείο ηα θζαξκέλα εμαξηήκαηα θαη κέξε Θαιώδηα
ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ θαη λα ηα Αζθάιεηεο
αληηθαζηζηάο κε ηζνδύλακα ζύκθσλα κε ηηο Γηαθόπηεο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.
Ιακπηήξεο μέλνπ
ΚΑ9 Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία,
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε
επηηπρία.
ΚΑ10 Λα κεδελίδεηο ηε βιάβε ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
(εάλ εθαξκόδεηαη).
ΚΑ11 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα
αξρεία πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ
Νρεκάησλ Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ6.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα είδε θαη ηε ιεηηνπξγία ιπρληώλ θαη ιακπηήξσλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα εμσηεξηθά θώηα (θύξηα θαη βνεζεηηθά).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα εζσηεξηθά θώηα (θσηηζκόο ηακπιό θαη ζαιάκνπ, πξνεηδνπνηεηηθέο θαη
ελδεηθηηθέο ιπρλίεο).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ζην ζύζηεκα θσηηζκνύ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηε δηαθνξά θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ιακπηήξσλ μέλνπ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδύλνπο θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ μέλνπ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

ΑΓ16

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ17

Λα γλσξίδεηο ηα θαισδηαθά δηαγξάκκαηα θπθισκάησλ θσηηζκνύ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ7

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, επηδηόξζσζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ βνεζεηηθνύ
θαη άιινπ ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλώξηζε ηνπ βνεζεηηθνύ ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ ζηα νρήκαηα θαζώο θαη ν
έιεγρνο/δηάγλσζε βιαβώλ ζε απηόλ θαη ε ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ7.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε
νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

ΗΛΟ7.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ7

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, επηδηόξζσζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ βνεζεηηθνύ θαη
άιινπ ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ7.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
πξέπεη:
 Νδήγεζε νρήκαηνο
 Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν θαη λα
θαηάιιειε ζέζε
πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
 Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηνλ βνεζεηηθό θαη άιιν ειεθηξηθό ΠΔ2 Βνεζεηηθόο θαη άιινο
εμνπιηζκό, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα θπθιώκαηα
ειεθηξηθόο εμνπιηζκόο
ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Ζρεηηθή θόξλα
 αινθαζαξηζηήξεο θαη ζύζηεκα
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη
πιπζίκαηνο ηδακηώλ
ζπζθεπέο γηα ηνλ έιεγρν, δηάγλσζε ηνπ βνεζεηηθνύ  Ζιεθηξηθόο αλαπηήξαο
θαη
άιινπ
ειεθηξηθνύ
εμνπιηζκνύ,
ησλ  Θεξκαηλόκελα ηδάκηα
εμαξηεκάησλ θαη ησλ θπθισκάησλ ηνπο.
 Ζιεθηξηθνί θαζξέπηεο
 Ζιεθηξηθά παξάζπξα
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο εάλ ιεηηνπξγεί νξζά ν βνεζεηηθόο θαη  Ζιεθηξηθό θιείδσκα ζπξώλ
άιινο ειεθηξηθόο εμνπιηζκόο, ηα εμαξηήκαηα θαη  Αλεκηζηήξεο ςύμεσο
ηα θπθιώκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ηνπ  Θνηζαδόξνη
θαηαζθεπαζηή.
 Ζιεθηξηθά θαζίζκαηα
ΚΑ5 Λα θάλεηο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε πεξίπησζε ΠΔ3 Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο
βιάβεο ζην βνεζεηηθό θαη άιιν ειεθηξηθό  Γηαγλσζηηθό κεράλεκα
εμνπιηζκό ηνπ νρήκαηνο.
 Ξνιύκεηξν
 Αγσγό παξάθακςεο-γεθύξσζεο
 Θαιώδηα ζύλδεζεο
 Γνθηκαζηηθέο ιπρλίεο
ΠΔ4 Βιάβεο
 Γηαθνπή θπθιώκαηνο
 Βξαρπθύθισκα
 Γηαξξνέο
 Ξηώζε ηάζεο
 Βιάβε εμαξηεκάησλ
 Βιάβε δηαθόπηε
 Βιάβε ειεθηξνληθήο κνλάδαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ7.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ βνεζεηηθνύ θαη άιινπ ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα θπθιώκαηα θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ βνεζεηηθνύ θαη άιινπ ειεθηξηθνύ
εμνπιηζκνύ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ζηνλ βνεζεηηθό θαη άιιν ειεθηξηθό εμνπιηζκό.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ7

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, επηδηόξζσζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ βνεζεηηθνύ θαη
άιινπ ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ7.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Δξγαιεία
ζα πξέπεη:
 Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν ,
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα  Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο
(ραθηά)
ΚΑ2 Λα απνγπκλώλεηο θαιώδηα θαηάιιεια.
 Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
 Θαηζαβίδηα
ΚΑ3 Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο  Πεη θιεηδηώλ
αθξνδέθηεο.
 Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
θαηαζθεπαζηήο
ΚΑ4 Λα ζπκβνπιεύεζαη ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ΠΔ2 Τιηθά
γηα θάζε όρεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ  Θαζζίηεξν (Θαιάη)
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ  Θαιώδηα
αληαιιαθηηθώλ
ζην
βνεζεηηθό
θαη άιιν  Αζθάιεηεο
ειεθηξηθό εμνπιηζκό.
 Αθξνδέθηεο
 Γηαθόπηεο
ΚΑ5 Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο,  Κνλσηηθή ηαηλία (ηέιια)
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
 Αληαιιαθηηθά
ΠΔ3 Βνεζεηηθόο θαη άιινο
ΚΑ6 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειεθηξηθόο εμνπιηζκόο
ζηνλ βνεζεηηθό θαη άιιν ειεθηξηθό εμνπιηζκό  Ζρεηηθή θόξλα
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 αινθαζαξηζηήξεο θαη ζύζηεκα
πιπζίκαηνο ηδακηώλ
ΚΑ7 Λα αθαηξείο ηα θζαξκέλα κέξε ηνπ βνεζεηηθνύ  Ζιεθηξηθόο αλαπηήξαο
θαη άιινπ ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ θαη λα ηα  Θεξκαηλόκελα ηδάκηα
αληηθαζηζηάο κε ηζνδύλακα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο  Ζιεθηξηθνί θαζξέπηεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.
 Ζιεθηξηθά παξάζπξα
 Ζιεθηξηθό θιείδσκα ζπξώλ
ΚΑ8 Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία,  Αλεκηζηήξεο ςύμεσο
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε  Θνηζαδόξνη
επηηπρία.
 Ζιεθηξηθά θαζίζκαηα
ΠΔ4 Μέξε βνεζεηηθνύ θαη
ΚΑ9 Λα κεδελίδεηο ηε βιάβε ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα άιινπ ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ
(εάλ εθαξκόδεηαη).
 Θαιώδηα
 Αζθάιεηεο
ΚΑ10 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα αξρεία  Γηαθόπηεο
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ Νρεκάησλ  Κνηέξ
Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.
 Αληηζηάζεηο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ7.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ βνεζεηηθνύ θαη άιινπ ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα θπθιώκαηα θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ βνεζεηηθνύ θαη άιινπ ειεθηξηθνύ
εμνπιηζκνύ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ζην βνεζεηηθό θαη άιιν ειεθηξηθό εμνπιηζκό.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.
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56

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ8

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλώξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο ζηα νρήκαηα θαζώο θαη ν έιεγρνο/δηάγλσζε
βιαβώλ ζην ζύζηεκα, ε ζπληήξεζε θαη ε επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ8.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε
νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

ΗΛΟ8.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ8

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ8.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
πξέπεη:
 Νδήγεζε νρήκαηνο
 Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν θαη λα
θαηάιιειε ζέζε
πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
 Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2

ΚΑ3

ΚΑ4

ΚΑ5

Λα αλαγλσξίδεηο ην ζύζηεκα αλάθιεμεο, ηα ΠΔ2 Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο
εμαξηήκαηα θαη ην θύθισκα ρξεζηκνπνηώληαο ην  Γηαγλσζηηθό κεράλεκα
εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Ξνιύκεηξν
 Αγσγόο παξάθακςεο-γεθύξσζεο
Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη  Θαιώδηα ζύλδεζεο
ζπζθεπέο γηα ηνλ έιεγρν, δηάγλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο  Γνθηκαζηηθέο ιπρλίεο
αλάθιεμεο, ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ θπθισκάησλ
ηνπο.
ΠΔ3 Βιάβεο
 Γηαθνπή θπθιώκαηνο
Λα ειέγρεηο εάλ ιεηηνπξγνύλ νξζά ην ζύζηεκα  Βξαρπθύθισκα
αλάθιεμεο, ηα εμαξηήκαηα θαη ην θύθισκα  Γηαξξνέο
ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Ξηώζε ηάζεο
 Βιάβε ζε εμάξηεκα
Λα θάλεηο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε πεξίπησζε
βιάβεο ζην ζύζηεκα αλάθιεμεο ηνπ νρήκαηνο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ8.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο κε πιαηίλεο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αλάθιεμεο κε
πιαηίλεο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επαγσγηθήο
αλάθιεμε κε γελλήηξηα παικώλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επαγσγηθήο
αλάθιεμεο κε ιήπηε Hall.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αλάθιεμεο ηύπνπ
Waste Spark Ignition.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αλάθιεμεο ρσξίο
δηαλνκέα.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ αλάθιεμεο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη κέξε ηνπο.
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.
ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.
ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ νξηζκό
ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.
ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).
ΑΓ16 Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη ηξαλδίζηνξ).
ΑΓ17 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ8

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ8.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Δξγαιεία
πξέπεη:
 Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν,
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα  Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο
(ραθηά)
ΚΑ2 Λα απνγπκλώλεηο θαιώδηα θαηάιιεια.
 Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
 Θαηζαβίδηα
ΚΑ3 Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο  Πεη θιεηδηώλ
αθξνδέθηεο.
 Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
θαηαζθεπαζηήο
ΚΑ4 Λα ζπκβνπιεύεζαη ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή
γηα θάζε όρεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ΠΔ2 Τιηθά
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ  Θαζζίηεξν (Θαιάη)
αληαιιαθηηθώλ ζην ζύζηεκα.
 Θαιώδηα
 Αζθάιεηεο
ΚΑ5 Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο,  Αθξνδέθηεο
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
 Κνλσηηθή ηαηλία (ηέιια)
 Αληαιιαθηηθά
ΚΑ6 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην
ζύζηεκα αλάθιεμεο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΠΔ3 Μέξε ηνπ ζπζηήκαηνο
θαηαζθεπαζηή.
αλάθιεμεο
 Ππκβαηηθά
ΚΑ7 Λα αθαηξείο ηα θζαξκέλα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο  Ζιεθηξνληθά
αλάθιεμεο θαη λα ηα αληηθαζηζηάο κε ηζνδύλακα  Ζιεθηξνληθά ειεγρόκελα
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ
νρήκαηνο.
ΚΑ8

Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία,
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε
επηηπρία.

ΚΑ9

Λα κεδελίδεηο ηε βιάβε ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
(εάλ εθαξκόδεηαη).

ΚΑ10 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα αξρεία
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ Νρεκάησλ
Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ8.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο κε πιαηίλεο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αλάθιεμεο κε
πιαηίλεο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επαγσγηθήο
αλάθιεμε κε γελλήηξηα παικώλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επαγσγηθήο
αλάθιεμεο κε ιήπηε Hall.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αλάθιεμεο ηύπνπ
Waste Spark Ignition.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αλάθιεμεο ρσξίο
δηαλνκέα.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ αλάθιεμεο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη κέξε ηνπο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ νξηζκό
ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ16

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ17

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

61

62

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ9

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρξήο
εθθίλεζεο ζηνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλώξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρξήο εθθίλεζεο ζηνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο, ν
έιεγρνο/δηάγλσζε βιαβώλ ζην ζύζηεκα θαζώο θαη ε ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ9.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε
νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

ΗΛΟ9.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

63

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ9

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρξήο εθθίλεζεο
ζηνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ9.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
πξέπεη:
 Νδήγεζε νρήκαηνο
 Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν θαη λα
θαηάιιειε ζέζε
πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
 Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2

Λα αλαγλσξίδεηο ην ζύζηεκα ςπρξήο εθθίλεζεο ζηνπο ΠΔ2 Δμαξηήκαηα
πεηξειαηνθηλεηήξεο, ηα εμαξηήκαηα θαη ην θύθισκα  Ξξνζεξκαληήξαο πεηξειαίνπ
ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Ξξνζεξκαληήξαο αέξα

ΚΑ3

Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη ΠΔ3 Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο
ζπζθεπέο γηα ηνλ έιεγρν, δηάγλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο  Γηαγλσζηηθό κεράλεκα
ςπρξήο εθθίλεζεο ζηνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο, ησλ  Ξνιύκεηξν
εμαξηεκάησλ θαη ηνπ θπθιώκαηνο ηνπ.
 Αγσγόο παξάθακςεο-γεθύξσζεο
 Θαιώδηα ζύλδεζεο
Λα ειέγρεηο εάλ ιεηηνπξγνύλ νξζά ην ζύζηεκα, ηα  Γνθηκαζηηθέο ιπρλίεο
εμαξηήκαηα θαη ην θύθισκα ρξεζηκνπνηώληαο ην
εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ΠΔ4 Βιάβεο
 Γηαθνπή θπθιώκαηνο
Λα θάλεηο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε πεξίπησζε  Βξαρπθύθισκα
βιάβεο ζην ζύζηεκα.
 Γηαξξνέο
 Ξηώζε ηάζεο
 Βιάβε ζε εμάξηεκα

ΚΑ4

ΚΑ5
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ9.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνζεξκαληήξα πεηξειαίνπ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνζεξκαληήξα αέξα.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ζην ζύζηεκα ςπρξήο εθθίλεζεο ζηνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ9

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρξήο εθθίλεζεο
ζηνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ9.2

Ππληήξεζε – επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Δξγαιεία
ζα πξέπεη:
 Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν ,
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα  Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο
(ραθηά)
ΚΑ2 Λα απνγπκλώλεηο θαιώδηα θαηάιιεια.
 Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
 Θαηζαβίδηα
ΚΑ3 Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο  Πεη θιεηδηώλ
αθξνδέθηεο.
 Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
θαηαζθεπαζηήο
ΚΑ4 Λα ζπκβνπιεύεζαη ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή
γηα θάζε όρεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ΠΔ2 Τιηθά
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ  Θαζζίηεξν (Θαιάη)
αληαιιαθηηθώλ ζην ζύζηεκα.
 Θαιώδηα
 Αζθάιεηεο
ΚΑ5 Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο,  Αθξνδέθηεο
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
 Κνλσηηθή ηαηλία (ηέιια)
 Αληαιιαθηηθά
ΚΑ6 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο  Θεξκάζηξεο
ζην ζύζηεκα ςπρξήο εθθίλεζεο πεηξειαηνθηλεηήξσλ
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ΠΔ3 Δμαξηήκαηα θαη κέξε
 Θαιώδηα
ΚΑ7 Λα αθαηξείο ηα θζαξκέλα εμαξηήκαηα θαη κέξε  Ξξνζεξκαληήξεο
ηνπ
ζπζηήκαηνο
ςπρξήο
εθθίλεζεο  Θεξκάζηξεο
πεηξειαηνθηλεηήξσλ θαη λα ηα αληηθαζηζηάο κε  Αληηζηάζεηο
ηζνδύλακα ζύκθσλα κε
ηηο
νδεγίεο
ηνπ  Γηαθόπηεο
θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.
ΚΑ8

Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία,
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε
επηηπρία.

ΚΑ9

Λα κεδελίδεηο ηε βιάβε ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
(εάλ εθαξκόδεηαη).

ΚΑ10 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα αξρεία
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ Νρεκάησλ
Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΗΛΟ9.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνζεξκαληήξα πεηξειαίνπ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνζεξκαληήξα αέξα.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ζην ζύζηεκα ςπρξήο εθθίλεζεο ζηνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ10

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ
ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλώξηζε ησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο ζηηο
βελδηλνκεραλέο, ν έιεγρνο/δηάγλσζε βιαβώλ ζην ζύζηεκα θαζώο θαη ε ζπληήξεζε θαη
επηδηόξζσζε ηνπ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ10.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε
νδεγίεο θαηαζθεπαζηή.

ΗΛΟ10.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ10

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά
ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ10.1 Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε
νδεγίεο θαηαζθεπαζηή
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Νδήγεζε νρήκαηνο
 Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν
θαηάιιειε ζέζε
θαη λα πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
 Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ην ειεθηξνληθά ειεγρόκελν
ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο, ηα
εμαξηήκαηα θαη ην θύθισκα ρξεζηκνπνηώληαο ην
εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη
ζπζθεπέο γηα ηνλ έιεγρν, δηάγλσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο,
ησλ εμαξηεκάησλ θαη ηνπ θπθιώκαηνο ηνπ.

ΠΔ2 Δμαξηήκαηα
 Αηζζεηήξεο
 Δθηειεζηέο
 Ζιεθηξνληθή κνλάδα

ΠΔ3 Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο
 Γηαγλσζηηθό κεράλεκα
 Ξνιύκεηξν
 Αγσγό παξάθακςεογεθύξσζεο
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο εάλ ιεηηνπξγνύλ νξζά ην ζύζηεκα, ηα  Θαιώδηα ζύλδεζεο
εμαξηήκαηα θαη ην θύθισκα ρξεζηκνπνηώληαο ην  Γνθηκαζηηθέο ιπρλίεο
εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ΠΔ4 Βιάβεο
ΚΑ5 Λα θάλεηο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε  Γηαθνπή θπθιώκαηνο
πεξίπησζε βιάβεο ζην ζύζηεκα.
 Βξαρπθύθισκα
 Γηαξξνέο
 Ξηώζε ηάζεο
 Βιάβε ζε εμάξηεκα
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ10.1 Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελεο
ηξνθνδνζίαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ από ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο θαη κεηξήζεηο ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνύ ςεθαζκνύ ζηηο
βελδηλνκεραλέο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ10

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ
ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ10.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Δξγαιεία
 Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν,
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα  Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο
(ραθηά)
Λα απνγπκλώλεηο θαιώδηα θαηάιιεια.
 Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
 Θαηζαβίδηα
Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο  Πεη θιεηδηώλ
αθξνδέθηεο.
 Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
θαηαζθεπαζηήο
Λα ζπκβνπιεύεζαη ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή
γηα θάζε όρεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ΠΔ2 Τιηθά
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ  Θαζζίηεξν (Θαιάη)
αληαιιαθηηθώλ ζην ζύζηεκα.
 Θαιώδηα
 Αζθάιεηεο
Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο,  Αθξνδέθηεο
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
 Κνλσηηθή ηαηλία (ηέιια)
 Αληαιιαθηηθά
Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην
ειεθηξνληθά ειεγρόκελν ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο ζηηο ΠΔ3 Δμαξηήκαηα θαη κέξε
βελδηλνκεραλέο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ  Αηζζεηήξεο
θαηαζθεπαζηή.
 Δθηειεζηέο
 Ζιεθηξνληθή κνλάδα
Λα αθαηξείο ηα θζαξκέλα εμαξηήκαηα θαη κέξε θαη  Θαιώδηα
λα ηα αληηθαζηζηάο κε ηζνδύλακα ζύκθσλα κε ηηο  Αληηζηάζεηο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία,
ζα πξέπεη:
ΚΑ1
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4

ΚΑ5
ΚΑ6

ΚΑ7

ΚΑ8

Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία,
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε
επηηπρία.

ΚΑ9

Λα κεδελίδεηο ηε βιάβε ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
(εάλ εθαξκόδεηαη).

ΚΑ10 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα αξρεία
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ Νρεκάησλ
Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ10.2 Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελεο
ηξνθνδνζίαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ από ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο θαη κεηξήζεηο ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνύ ςεθαζκνύ ζηηο
βελδηλνκεραλέο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ11

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ
ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο ζηηο πεηξειαηνκεραλέο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλώξηζε ησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο ζηηο
πεηξειαηνκεραλέο, ν έιεγρνο/δηάγλσζε βιαβώλ ζηα ζπζηήκαηα, θαζώο θαη ε ζπληήξεζε θαη
ε επηδηόξζσζε ηνπο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ11.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε
νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

ΗΛΟ11.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ11

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ
ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο ζηηο πεηξειαηνκεραλέο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ11.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
ζα πξέπεη:
 Νδήγεζε νρήκαηνο
 Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν θαη λα
θαηάιιειε ζέζε
πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
 Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ην ειεθηξνληθά ειεγρόκελν ζύζηεκα ΠΔ2 Δμαξηήκαηα
ηξνθνδνζίαο ζηηο πεηξειαηνκεραλέο, ηα εμαξηήκαηα  Αηζζεηήξεο
θαη ην θύθισκα ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ηνπ  Δθηειεζηέο
θαηαζθεπαζηή.
 Ζιεθηξνληθή κνλάδα
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη ΠΔ3 Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο
ζπζθεπέο γηα ηνλ έιεγρν, δηάγλσζε ηνπ ειεθηξνληθά  Γηαγλσζηηθό κεράλεκα
ειεγρόκελνπ
ζπζηήκαηνο
ηξνθνδνζίαο
ζηηο  Ξνιύκεηξν
πεηξειαηνκεραλέο, ησλ εμαξηεκάησλ θαη ηνπ  Αγσγό παξάθακςεο-γεθύξσζεο
θπθιώκαηνο ηνπ.
 Θαιώδηα ζύλδεζεο
 Γνθηκαζηηθέο ιπρλίεο
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο εάλ ιεηηνπξγνύλ νξζά ην ζύζηεκα, ηα
εμαξηήκαηα θαη ην θύθισκα ρξεζηκνπνηώληαο ην ΠΔ4 Βιάβεο
εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Γηαθνπή θπθιώκαηνο
 Βξαρπθύθισκα
ΚΑ5 Λα θάλεηο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε πεξίπησζε  Γηαξξνέο
βιάβεο ζην ζύζηεκα.
 Ξηώζε ηάζεο
 Βιάβε ζε εμάξηεκα
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ11.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλήο γξακκήο πςειήο πίεζεο
(common rail system).

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ από ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο θαη κεηξήζεηο ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνύ ςεθαζκνύ ζηηο
πεηξειαηνκεραλέο .

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ νξηζκό
ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).
ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη ηξαλδίζηνξ).
ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ11

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ
ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο ζηηο πεηξειαηνκεραλέο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ11.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Δξγαιεία
ζα πξέπεη:
 Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν,
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
ΚΑ1
Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα  Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο
(ραθηά)
ΚΑ2
Λα απνγπκλώλεηο θαιώδηα θαηάιιεια.
 Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
 Θαηζαβίδηα
ΚΑ3
Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο  Πεη θιεηδηώλ
αθξνδέθηεο.
 Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
θαηαζθεπαζηήο
ΚΑ4
Λα ζπκβνπιεύεζαη ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή
γηα θάζε όρεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ΠΔ2 Τιηθά
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ  Θαζζίηεξν (Θαιάη)
αληαιιαθηηθώλ ζην ζύζηεκα.
 Θαιώδηα
 Αζθάιεηεο
ΚΑ5
Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο,  Αθξνδέθηεο
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
 Κνλσηηθή ηαηλία (ηέιια)
ΚΑ6
Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο  Αληαιιαθηηθά
ζην
ειεθηξνληθά
ειεγρόκελν
ζύζηεκα
ηξνθνδνζίαο ζηηο πεηξειαηνκεραλέο ζύκθσλα κε ΠΔ3 Δμαξηήκαηα θαη κέξε
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Αηζζεηήξεο
 Δθηειεζηέο
ΚΑ7
Λα αθαηξείο ηα θζαξκέλα εμαξηήκαηα θαη κέξε  Ζιεθηξνληθή κνλάδα
ηνπ
ειεθηξνληθά
ειεγρόκελνπ
ζπζηήκαηνο  Θαιώδηα
ηξνθνδνζίαο ζηηο πεηξειαηνκεραλέο θαη λα ηα  Αληηζηάζεηο
αληηθαζηζηάο κε ηζνδύλακα ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.
ΚΑ8

Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία,
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε
επηηπρία.

ΚΑ9

Λα κεδελίδεηο ηε βιάβε ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
(εάλ εθαξκόδεηαη).

ΚΑ10

Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα
αξρεία πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ
Νρεκάησλ Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ :
ΗΛΟ11.2 Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλήο γξακκήο πςειήο πίεζεο
(common rail system).

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ από ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο θαη κεηξήζεηο ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνύ ςεθαζκνύ ζηηο
πεηξειαηνκεραλέο .

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ12

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθά
ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πέδεζεο θαη ειέγρνπ πξόζθπζεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλώξηζε ησλ ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πέδεζεο
θαη ειέγρνπ πξόζθπζεο ν έιεγρνο/δηάγλσζε βιαβώλ ζηα ζπζηήκαηα, θαζώο θαη ε
ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ12.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε
νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

ΗΛΟ12.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ12

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθά
ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πέδεζεο θαη ειέγρνπ πξόζθπζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ12.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
εξγαζία, ζα πξέπεη:
Νδήγεζε νρήκαηνο
Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ θαηάιιειε
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν ζέζε
θαη λα πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
Αλύςσζε κε αλπςσηηθό κεράλεκα
Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ζύγρξνλα ειεθηξνληθά
ειεγρόκελα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πέδεζεο θαη ΠΔ2 πζηήκαηα
ειέγρνπ πξόζθπζεο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα Πύζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ηξνρώλ θπθιώκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ηνπ ABS
θαηαζθεπαζηή.
Πύζηεκα δπλακηθήο επηβξάδπλζεο –
BAS (Brake Assist System)
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη Πύζηεκα αληηνιίζεζεο Ρξνρώλ ζπζθεπέο γηα ηνλ έιεγρν, δηάγλσζε ησλ (Traction Control)
ζύγρξνλσλ
ειεθηξνληθά
ειεγρόκελσλ Πύζηεκα ειέγρνπ πξόζθπζεο ESP
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πέδεζεο θαη ειέγρνπ (Electronic Stability Program)
πξόζθπζεο, ησλ εμαξηεκάησλ θαη ηνπ
θπθιώκαηνο ηνπο.
ΠΔ3 Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο
Γηαγλσζηηθό κεράλεκα
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο εάλ ιεηηνπξγνύλ νξζά ηα Ξνιύκεηξν
ζπζηήκαηα, ηα εμαξηήκαηα θαη ην θύθισκα Αγσγό παξάθακςεο-γεθύξσζεο
ρξεζηκνπνηώληαο
ην
εγρεηξίδην
ηνπ Θαιώδηα ζύλδεζεο
θαηαζθεπαζηή.
Γνθηκαζηηθέο ιπρλίεο
ΚΑ5

Λα θάλεηο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο
πεξίπησζε βιάβεο ζην ζύζηεκα.

ζε ΠΔ4 Δμαξηήκαηα
Αηζζεηήξεο
Δθηειεζηέο
Ζιεθηξνληθή κνλάδα
ΠΔ5 Βιάβεο
Γηαθνπή θπθιώκαηνο
Βξαρπθύθισκα
Γηαξξνέο
Ξηώζε ηάζεο
Βιάβε ζε εμάξηεκα

82

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ12.1 Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αληηκπινθαξίζκαηνο ηξνρώλABS.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ από ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ζπζηήκαηνο
αληηκπινθαξίζκαηνο ηξνρώλ – ABS.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δπλακηθήο επηβξάδπλζεο –
BAS (Brake Assist System).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηνιίζεζεο Ρξνρώλ (Traction Control).

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πξόζθπζεο ESP
(Electronic Stability Program).

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο θαη ηηο κεηξήζεηο ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πέδεζεο θαη ειέγρνπ πξόζθπζεο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ νξηζκό
ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ16

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ12

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθά
ειεγρόκελσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πέδεζεο θαη ειέγρνπ πξόζθπζεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ12.2 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Δξγαιεία
πξέπεη:
 Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν,
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα ηελ  Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο
(ραθηά)
ΚΑ2 Λα απνγπκλώλεηο θαιώδηα θαηάιιεια.
 Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
 Θαηζαβίδηα
ΚΑ3 Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο  Πεη θιεηδηώλ
αθξνδέθηεο.
 Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
θαηαζθεπαζηήο
ΚΑ4 Λα ζπκβνπιεύεζαη ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ΠΔ2 Τιηθά
γηα θάζε όρεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ  Θαζζίηεξν (Θαιάη)
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ  Θαιώδηα
αληαιιαθηηθώλ
ζηα
ειεθηξνληθά
ειεγρόκελα  Αζθάιεηεο
ζπζηήκαηα ειέγρνπ πέδεζεο θαη ειέγρνπ πξόζθπζεο.  Αθξνδέθηεο
 Κνλσηηθή ηαηλία (ηέιια)
ΚΑ5 Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο,  Αληαιιαθηηθά
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
ΠΔ3 πζηήκαηα
 Πύζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο
ΚΑ6 Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηα
ηξνρώλ -ABS
ειεθηξνληθά ειεγρόκελα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πέδεζεο  Πύζηεκα δπλακηθήο
θαη ειέγρνπ πξόζθπζεο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
επηβξάδπλζεο - BAS (Brake Assist
θαηαζθεπαζηή.
System)
 Πύζηεκα αληηνιίζεζεο Ρξνρώλ ΚΑ7 Λα αθαηξείο ηα θζαξκέλα εμαξηήκαηα θαη κέξε ησλ
(Traction Control)
ζπζηεκάησλ θαη λα ηα αληηθαζηζηάο κε ηζνδύλακα  Πύζηεκα ειέγρνπ πξόζθπζεο ESP
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ
(Electronic Stability Program)
νρήκαηνο.
ΠΔ4 Δμαξηήκαηα θαη κέξε
 Αηζζεηήξεο
ΚΑ8 Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία,  Δθηειεζηέο
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε  Ζιεθηξνληθή κνλάδα
επηηπρία.
 Θαιώδηα
 Αληηζηάζεηο
ΚΑ9 Λα κεδελίδεηο ηε βιάβε ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
(εάλ εθαξκόδεηαη).
ΚΑ10 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα αξρεία
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ Νρεκάησλ
Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ12.2 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αληηκπινθαξίζκαηνο ηξνρώλABS.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ από ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ζπζηήκαηνο
αληηκπινθαξίζκαηνο ηξνρώλ – ABS.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δπλακηθήο
επηβξάδπλζεο - BAS (Brake Assist System).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηνιίζεζεο ηξνρώλ (Traction Control).

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πξόζθπζεο ESP
(Electronic Stability Program).

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο θαη ηηο κεηξήζεηο ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθά ειεγρόκελσλ
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πέδεζεο θαη ειέγρνπ πξόζθπζεο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ νξηζκό
ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.
ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ16

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ13

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ζπζηεκάησλ παζεηηθήο
αζθάιεηαο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλώξηζε ησλ ζπζηεκάησλ παζεηηθήο αζθάιεηαο, ν έιεγρνο/δηάγλσζε βιαβώλ ζηα
ζπζηήκαηα, θαζώο θαη ε ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ13.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε
νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

ΗΛΟ13.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ13

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ζπζηεκάησλ παζεηηθήο αζθάιεηαο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ13.1 Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
ζα πξέπεη:
 Νδήγεζε νρήκαηνο
 Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν θαη
θαηάιιειε ζέζε
λα πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
 Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2

ΚΑ3

ΚΑ4

ΚΑ5

ΠΔ2 Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο
 Γηαγλσζηηθό κεράλεκα
 Ξνιύκεηξν
 Αγσγόο παξάθακςεο-γεθύξσζεο
 Θαιώδηα ζύλδεζεο
Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη  Γνθηκαζηηθέο ιπρλίεο
ζπζθεπέο γηα ηνλ έιεγρν, δηάγλσζε ησλ
ζπζηεκάησλ παζεηηθήο αζθάιεηαο ζην όρεκα, ησλ ΠΔ3 Δμαξηήκαηα
εμαξηεκάησλ θαη ηνπ θπθιώκαηνο ηνπο.
 Αηζζεηήξεο
 Δθηειεζηέο
Λα ειέγρεηο εάλ ιεηηνπξγνύλ νξζά ηα ζπζηήκαηα  Ζιεθηξνληθή κνλάδα
παζεηηθήο αζθάιεηαο ζην όρεκα, ηα εμαξηήκαηα
θαη ηα θπθιώκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ΠΔ4 Βιάβεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Γηαθνπή θπθιώκαηνο
 Βξαρπθύθισκα
Λα θάλεηο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε πεξίπησζε  Γηαξξνέο
βιάβεο ζην ζύζηεκα.
 Ξηώζε ηάζεο
 Βιάβε ζε εμάξηεκα
Λα
αλαγλσξίδεηο
ηα
ζπζηήκαηα
παζεηηθήο
αζθάιεηαο, ζην όρεκα, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα
θπθιώκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ13.1 Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα είδε ζπζηεκάησλ αεξόζαθθσλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αεξόζαθθσλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αεξόζαθθσλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ από ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ζπζηεκάησλ αεξόζαθθσλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ13

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ζπζηεκάησλ παζεηηθήο αζθάιεηαο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ13.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Δξγαιεία
 Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν,
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα  Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο (ραθηά)
 Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
Λα απνγπκλώλεηο θαιώδηα θαηάιιεια.
 Θαηζαβίδηα
 Πεη θιεηδηώλ
Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο  Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
αθξνδέθηεο.
θαηαζθεπαζηήο

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία,
ζα πξέπεη:
ΚΑ1
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4

ΚΑ5
ΚΑ6

ΚΑ7

Λα ζπκβνπιεύεζαη ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ΠΔ2 Τιηθά
γηα θάζε όρεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ  Θαζζίηεξνο (Θαιάη)
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ  Θαιώδηα
αληαιιαθηηθώλ
ζηα
ζπζηήκαηα
παζεηηθήο  Αζθάιεηεο
αζθάιεηαο.
 Αθξνδέθηεο
 Κνλσηηθή ηαηλία (ηέιια)
Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο,  Αληαιιαθηηθά
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
ΠΔ3 Μέξε θαη εμαξηήκαηα
Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο  Αηζζεηήξεο
ζηα ζπζηήκαηα παζεηηθήο αζθάιεηαο ζύκθσλα κε  Δθηειεζηέο
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Ζιεθηξνληθή κνλάδα
 Θαιώδηα
Λα αθαηξείο ηα θζαξκέλα κέξε θαη εμαξηήκαηα,  Αληηζηάζεηο
ησλ ζπζηεκάησλ παζεηηθήο αζθάιεηαο θαη λα ηα
αληηθαζηζηάο κε ηζνδύλακα ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.

ΚΑ8

Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία,
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε
επηηπρία.

ΚΑ9

Λα κεδελίδεηο ηε βιάβε ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
(εάλ εθαξκόδεηαη).

ΚΑ10 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα
αξρεία πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ
Νρεκάησλ Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ13.2

Ππληήξεζε - επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα είδε ζπζηεκάησλ αεξόζαθθσλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αεξόζαθθσλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αεξόζαθθσλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ από ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ζπζηεκάησλ αεξόζαθθσλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό
θαη ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο
κέηξεζεο ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία
ηνπο.

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).
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92

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ14

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ
εθπνκπήο θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλώξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εθπνκπήο θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ ζηα νρήκαηα, ν
έιεγρνο /δηάγλσζε βιαβώλ ζην ζύζηεκα, θαζώο θαη ε ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ14.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε
νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

ΗΛΟ14.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ14

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εθπνκπήο
θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ14.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
ζα πξέπεη:
 Νδήγεζε νρήκαηνο
 Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν θαη λα
θαηάιιειε ζέζε
πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
 Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ην ζύζηεκα ειέγρνπ εθπνκπήο ΠΔ2 Δμαξηήκαηα
θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ, ηα εμαξηήκαηα θαη ην  Αηζζεηήξεο
θύθισκα ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ηνπ  Δθηειεζηέο
θαηαζθεπαζηή.
 Ζιεθηξνληθή κνλάδα
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη ΠΔ3 Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο
ζπζθεπέο γηα ηνλ έιεγρν, δηάγλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο  Γηαγλσζηηθό κεράλεκα
εθπνκπήο θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ, ησλ εμαξηεκάησλ  Ξνιύκεηξν
θαη ηνπ θπθιώκαηνο ηνπ.
 Αγσγό παξάθακςεο-γεθύξσζεο
 Θαιώδηα ζύλδεζεο
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο εάλ ιεηηνπξγνύλ ην ζύζηεκα ειέγρνπ  Γνθηκαζηηθέο ιπρλίεο
εθπνκπήο θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ, ηα εμαξηήκαηα θαη
ην θύθισκα ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ηνπ ΠΔ4 Βιάβεο
θαηαζθεπαζηή.
 Γηαθνπή θπθιώκαηνο
 Βξαρπθύθισκα
ΚΑ5 Λα θάλεηο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε πεξίπησζε  Γηαξξνέο
βιάβεο ζην ζύζηεκα.
 Ξηώζε ηάζεο
 Βιάβε ζε εμάξηεκα
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ14.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηήκαηνο, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εθπνκπήο
θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ εθπνκπήο θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ε ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία κείγκαηνο αέξα/θαπζίκνπ θαη ηε ζεκαζία
ηεο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ν ιόγνο ι θαη ε ζεκαζία ηνπ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηνπο πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο ξύπνπο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαιπηώλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα ιάκδα.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ16

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

ΑΓ17

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ14

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εθπνκπήο
θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ14.2 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Δξγαιεία
 Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν,
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα  Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο
(ραθηά)
Λα απνγπκλώλεηο θαιώδηα θαηάιιεια.
 Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
 Θαηζαβίδηα
Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο  Πεη θιεηδηώλ
αθξνδέθηεο.
 Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
θαηαζθεπαζηήο
Λα ζπκβνπιεύεζαη ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή
γηα θάζε όρεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ΠΔ2 Τιηθά
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ  Θαζζίηεξν (Θαιάη)
αληαιιαθηηθώλ ζην ζύζηεκα ειέγρνπ θαπζαεξίσλ θαη  Θαιώδηα
ξύπσλ.
 Αζθάιεηεο
 Αθξνδέθηεο
Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο,  Κνλσηηθή ηαηλία (ηέιια)
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
 Αληαιιαθηηθά

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία,
ζα πξέπεη:
ΚΑ1
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4

ΚΑ5
ΚΑ6

ΚΑ7

Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην ΠΔ3 Δμαξηήκαηα θαη κέξε
ζύζηεκα ειέγρνπ θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ ζύκθσλα κε  Αηζζεηήξεο
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Δθηειεζηέο
 Ζιεθηξνληθή κνλάδα
Λα αθαηξείο ηα θζαξκέλα εμαξηήκαηα θαη κέξε ηνπ  Θαιώδηα
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ θαη λα ηα  Αληηζηάζεηο
αληηθαζηζηάο κε ηζνδύλακα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.

ΚΑ8

Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία,
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε
επηηπρία.

ΚΑ9

Λα κεδελίδεηο ηε βιάβε ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
(εάλ εθαξκόδεηαη).

ΚΑ10 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα αξρεία
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ Νρεκάησλ
Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.

96

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ :
ΗΛΟ14.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εθπνκπήο
θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ εθπνκπήο θαπζαεξίσλ θαη ξύπσλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ε ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία κείγκαηνο αέξα/θαπζίκνπ θαη ηε ζεκαζία
ηεο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ν ιόγνο ι θαη ε ζεκαζία ηνπ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηνπο πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο ξύπνπο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαιπηώλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα ιάκδα.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.
ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ νξηζκό
ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.
ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).
ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη ηξαλδίζηνξ).
ΑΓ16 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.
ΑΓ17 Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ15

ΙΙ.

Ρνπνζέηεζε ερνζπζηεκάησλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ ηνπνζέηεζε ερνζπζηεκάησλ ζε νρήκαηα.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ15.1

Ρνπνζέηεζε ερνζπζηεκάησλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ15

ΙΙ.

Ρνπνζέηεζε ερνζπζηεκάησλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ15.1 Ρνπνζέηεζε ερνζπζηεκάησλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
 Νδήγεζε νρήκαηνο
 Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ
Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν γηα
θαηάιιειε ζέζε
ηελ εξγαζία.
 Αζθάιηζε νρήκαηνο

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

ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6
ΚΑ7
ΚΑ8

ΚΑ9

Λα πξνεηνηκάδεηο ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ ΠΔ2 Μέξε ηνπ ερνζπζηήκαηνο
κεξώλ ηνπ ερνζπζηήκαηνο θαη ηνπ θπθιώκαηνο  Πύζηεκα παξαγσγήο ήρνπ
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ.
 Ζρεία
 Δληζρπηήο (εάλ εθαξκόδεηαη)
Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
ΠΔ3 Δξγαιεία
 Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν,
Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
 Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο (ραθηά)
Λα απνγπκλώλεηο θαιώδηα θαηάιιεια.
 Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
 Θαηζαβίδηα
Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο  Πεη θιεηδηώλ
αθξνδέθηεο.
 Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
θαηαζθεπαζηήο
Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο,
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
ΠΔ4 Τιηθά
 Θαζζίηεξν (Θαιάη)
Λα ηνπνζεηείο ηα θαιώδηα ζε θαηάιιειεο ζέζεηο  Θαιώδηα
δεκηνπξγώληαο ην θύθισκα ηνπ ερνζπζηήκαηνο  Αζθάιεηεο
θαη λα ειέγρεηο όηη ιεηηνπξγεί ην θύθισκα νξζά.
 Κνλσηηθή ηαηλία (ηέιια)
 Αθξνδέθηεο
Λα ηνπνζεηείο ηα κέξε ηνπ ερνζπζηήκαηνο ζηηο
πξνβιεπόκελεο ζέζεηο.

ΚΑ10 Λα ζέηεηο ζε ιεηηνπξγία ην ερνζύζηεκα θαη λα
επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία κε
επηηπρία.
ΚΑ11 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα
αξρεία πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ
Νρεκάησλ Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΗΛΟ15.1

Ρνπνζέηεζε ερνζπζηεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα είδε ερνζπζηεκάησλ νρεκάησλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ερνζπζηεκάησλ ζε νρήκαηα.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.
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102

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ16 Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηεκάησλ θαύζεο, θαηαιπηώλ
θαη αηζζεηήξσλ νμπγόλνπ

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
H αλαγλώξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαύζεο, θαηαιπηώλ θαη αηζζεηήξσλ νμπγόλνπ, ν
έιεγρνο/δηάγλσζε βιαβώλ ζηα ζπζηήκαηα, θαζώο θαη ε ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε απηώλ
ησλ ζπζηεκάησλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ16.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηεκάησλ, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε
νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

ΗΛΟ16.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ16

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηεκάησλ θαύζεο, θαηαιπηώλ θαη
αηζζεηήξσλ νμπγόλνπ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ16.1 Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηεκάησλ, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
ζα πξέπεη:
 Νδήγεζε νρήκαηνο
 Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν θαη λα
θαηάιιειε ζέζε
πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
 Αλύςσζε νρήκαηνο
 Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα θαύζεο, θαηαιπηώλ
θαη αηζζεηήξσλ νμπγόλνπ, ηα εμαξηήκαηα θαη ην ΠΔ2 Δμαξηήκαηα
θύθισκα ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ηνπ  Θαηαιύηεο
θαηαζθεπαζηή.
 Αηζζεηήξαο ιάκδα (νμπγόλνπ)
 Ζιεθηξνληθή κνλάδα
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη
ζπζθεπέο γηα ηνλ έιεγρν, δηάγλσζε ησλ ΠΔ3 Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο
ζπζηεκάησλ θαύζεο, θαηαιπηώλ θαη αηζζεηήξσλ  Γηαγλσζηηθό κεράλεκα
νμπγόλνπ, ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ θπθισκάησλ  Ξνιύκεηξν
ηνπο.
 Αγσγό παξάθακςεο-γεθύξσζεο
 Θαιώδηα ζύλδεζεο
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο εάλ ιεηηνπξγνύλ ηα ζπζηήκαηα θαύζεο,  Γνθηκαζηηθέο ιπρλίεο
θαηαιπηώλ
θαη
αηζζεηήξσλ
νμπγόλνπ,
ηα
εμαξηήκαηα θαη ηα θπθιώκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ην ΠΔ4 Βιάβεο
εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Γηαθνπή θπθιώκαηνο
 Βξαρπθύθισκα
ΚΑ5 Λα θάλεηο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε πεξίπησζε  Γηαξξνέο
βιάβεο ζην ζύζηεκα.
 Ξηώζε ηάζεο
 Βιάβε ζε εμάξηεκα

104

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ16.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηεκάησλ, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ε ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία κείγκαηνο αέξα/ θαπζίκνπ θαη ηε ζεκαζία
ηεο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ν ιόγνο ι θαη ε ζεκαζία ηνπ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνπο πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο ξύπνπο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαιπηώλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα ιάκδα (αηζζεηήξαο νμπγόλνπ).

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ησλ ζπζηεκάησλ θαύζεο, θαηαιπηώλ θαη αηζζεηήξσλ νμπγόλνπ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

ΑΓ16

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ16

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηεκάησλ θαύζεο, θαηαιπηώλ θαη
αηζζεηήξσλ νμπγόλνπ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ16.2 Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Δξγαιεία
πξέπεη:
 Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν,
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα  Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο
(ραθηά)
ΚΑ2 Λα απνγπκλώλεηο θαιώδηα θαηάιιεια.
 Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
 Θαηζαβίδηα
ΚΑ3 Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο  Πεη θιεηδηώλ
αθξνδέθηεο.
 Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
θαηαζθεπαζηήο
ΚΑ4 Λα ζπκβνπιεύεζαη ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή
γηα θάζε όρεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ΠΔ2 Τιηθά
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ  Θαζζίηεξνο (Θαιάη)
αληαιιαθηηθώλ ζην ζύζηεκα θαύζεο, θαηαιπηώλ θαη  Θαιώδηα
αηζζεηήξσλ νμπγόλνπ.
 Αζθάιεηεο
 Αθξνδέθηεο
ΚΑ5 Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο,  Κνλσηηθή ηαηλία (ηέιια)
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
 Αληαιιαθηηθά
ΚΑ6

ΚΑ7

Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην ΠΔ3 Δμαξηήκαηα θαη κέξε
ζύζηεκα θαύζεο, θαηαιπηώλ θαη αηζζεηήξσλ  Θαηαιύηεο
νμπγόλνπ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  Αηζζεηήξαο ιάκδα (νμπγόλνπ)
 Ζιεθηξνληθή κνλάδα
Λα αθαηξείο ηα θζαξκέλα εμαξηήκαηα θαη κέξε ηνπ  Θαιώδηα
ζπζηήκαηνο θαύζεο, θαηαιπηώλ θαη αηζζεηήξσλ  Αληηζηάζεηο
νμπγόλνπ θαη λα ηα αληηθαζηζηάο κε ηζνδύλακα
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ
νρήκαηνο.

ΚΑ8

Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία,
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε
επηηπρία.

ΚΑ9

Λα κεδελίδεηο ηε βιάβε ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
(εάλ εθαξκόδεηαη).

ΚΑ10 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα αξρεία
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ Νρεκάησλ
Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ16.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ε ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία κείγκαηνο αέξα/θαπζίκνπ θαη ηε ζεκαζία
ηεο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ν ιόγνο ι θαη ε ζεκαζία ηνπ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνπο πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο ξύπνπο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαιπηώλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα ιάκδα (αηζζεηήξαο νμπγόλνπ).

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ησλ ζπζηεκάησλ θαύζεο, θαηαιπηώλ θαη αηζζεηήξσλ νμπγόλνπ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

ΑΓ16

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.

107

108

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO17

ΙΙ.

Δπηθνηλσλία κε πειάηεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ θαηάιιειε πξνζέγγηζε ηνπ πειάηε κε ζθνπό ηελ αλαγλώξηζε ησλ πξνβιεκάησλ.
Αλαγλώξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δπλαηόηεηα δηεπθξίληζεο θαη επεμήγεζεο ηνπ ηερληθνύ
πξνβιήκαηνο ζε ρξόλν θαη θόζηνο.

ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ17.1

Ιήςε πιεξνθνξηώλ από ηνλ πειάηε

ΗΛO17.2

Ξαξνρή ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθνξηώλ ζηνλ πειάηε
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO17

ΙΙ.

Δπηθνηλσλία κε πειάηεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO17.1

Ιήςε πιεξνθνξηώλ από ηνλ πειάηε

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία,
ζα πξέπεη:
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ην αίηεκα γηα παξνρή εμππεξέηεζεο.
ΚΑ2 Λα θάλεηο ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο ζηνλ πειάηε γηα λα
δηαπηζηώζεηο ην πξόβιεκα.
ΚΑ3 Λα εθαξκόδεηο ηνπο θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπλεξγείνπ ζε ζρέζε κε ην πειάηε θαη κε ηνλ
πξνθαηαξηηθό έιεγρν ηνπ νρήκαηνο.
ΚΑ4 Λα δηεμάγεηο πξνθαηαξθηηθό έιεγρν γηα ηνλ εληνπηζκό
θαη θαηαγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO17.1

Ιήςε πιεξνθνξηώλ από ηνλ πειάηε

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξνηα ε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ νρήκαηνο;

ΑΓ2

Ξνηνη είλαη νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ;

ΑΓ3

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

ΑΓ4

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

ΑΓ5

Ξώο ζπκπιεξώλεηαη ε όιε δηαδηθαζία ησλ εγγξάθσλ ηνπ ζπλεξγείνπ;
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO17

ΙΙ.

Δπηθνηλσλία κε πειάηεο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO17.2

Ξαξνρή ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθνξηώλ ζηνλ πειάηε

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Δξγαζίεο ζην όρεκα
 Ππζηήκαηα νρήκαηνο
 Κέξε νρήκαηνο
Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ  Δμαξηήκαηα
ζα γίλνπλ ζην όρεκά ηνπ.
 Ξξόζζεηεο εξγαζίεο

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

Λα πιεξνθνξείο ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή θαη ηηο δηάθνξεο λνκνζεζίεο πνπ κπνξεί
λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο ζην όρεκα.

ΚΑ3

Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πειάηε γηα ηελ δηαδηθαζία
επηδηόξζσζεο, ηα εμαξηήκαηα ην ρξόλν απνπεξάησζεο
θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο.

ΚΑ4

Λα ζπκπιεξώλεηο ηα απαξαίηεηα έληππα θαη λα παίξλεηο
ζπγθαηάζεζε από ηνλ πειάηε.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛO17.2

Ξαξνρή ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθνξηώλ ζηνλ πειάηε

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Ξώο κπνξείο λα επηθνηλσλείο απνηειεζκαηηθά κε ηνλ πειάηε ζπλδπάδνληαο εύθνιεο θαη
θαηαλνεηέο εθθξάζεηο;

ΑΓ2

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

ΑΓ3

Ξνηεο είλαη νη δπλαηόηεηεο ηνπ ζπλεξγείνπ ζρεηηθά κε ηα είδε ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα
πξνζθέξεη;

ΑΓ4

Ξνηεο είλαη νη πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηδηνξζώζεηο ζηα νρήκαηα;

113

114

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ18

ΙΙ.

Πρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ δηαηήξεζε θαιώλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ, ν ζεβαζκόο ηεο
νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ησλ θαλόλσλ εξγαζίαο θαη ε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ζσζηήο
αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ18.1

Νξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο

ΗΛΟ18.2

Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιώλ
εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ18

ΙΙ.

Πρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ18.1

Νξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Σερληθνί όξνη
ζα πξέπεη:
 Νξνινγία
 Ρερληθέο νλνκαζίεο
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνπο  Ρερληθέο πεξηγξαθέο
ηερληθνύο όξνπο πνπ εθαξκόδνληαη ζην
επάγγεικα ζνπ.
ΠΔ2 Πξνζθεξόκελε
βνήζεηα
ΚΑ2 Λα απνδέρεζαη όηη ε αηνκηθή επζύλε γηα επίηεπμε  Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ
θνηλώλ ζηόρσλ είλαη επαθξηβώο ζπκθσλεκέλε κε  Ξαξνρή ζπκβνπιήο
ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο.
 Αλάιεςε εξγαζηώλ
 Θαηάξηηζε
ΚΑ3 Λα ζπκθσλείο όηη ε πξνζθεξόκελε βνήζεηα ζε
ζπλαδέιθνπο είλαη ζρεηηθή κε ηηο δηθέο ηνπο θαη ΠΔ3 Πεγή
δηθέο ζνπ πξνηεξαηόηεηεο θαη είλαη επίζεο ζπλεπήο  Ξξντζηάκελνο
κε ηελ επζύλε γηα παξαγσγηθόηεηα θαη πνηόηεηα.
 Ππλάδειθνο
ΚΑ4
ΚΑ5

Λα ζπλεηζθέξεηο ζηνλ θαζνξηζκό ξόισλ ζηελ
νκάδα.

ΠΔ4 ρόιηα/πξάμεηο
 Άζθνπα/εο
 Θαθόβνπια/εο
Λα ζπλεηζθέξεηο ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζα θαζνξίδνπλ  ζηεξόβνπια/εο
θαζαξά θαη επνηθνδνκεηηθά ηα αηηήκαηα γηα  Δπηθνηλσλία ζε γιώζζα κε
πιεξνθόξεζε θαη βνήζεηα από ζπλαδέιθνπο.
θαηαλνεηή από όινπο

ΚΑ6

Λα αλαθέξεηο ζηελ αξκόδηα πεγή πεξηπηώζεηο
πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζσζηή νκαδηθή πξνζπάζεηα.

ΚΑ7

Λα
απνζαξξύλεηο
ζρόιηα/πξάμεηο
απνδπλακώλνπλ ηελ νκάδα.
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πνπ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ18.1

Νξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

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

ΑΓ2

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

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ θαζνξηζκνύ μεθάζαξσλ ξόισλ θαη επζπλώλ ζην θάζε
κέινο ηεο νκάδαο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα απαηηνύκελα επίπεδα απόδνζεο (ζηόρνη) γηα ην θάζε
κέινο ηεο νκάδαο θαη πνηνο ηα θαζνξίδεη.

ΑΓ5

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

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ππνζηήξημεο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη πνηα δηαθνξά θάλεη
ζε ζέκαηα πνηόηεηαο θαη παξαγσγηθόηεηαο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο ππνζηήξημεο ησλ ζπλαδέιθσλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο πσο αλαγλσξίδεηο πόηε νη ζπλάδειθνη ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη πώο
θαζνξίδεηο όηη ε παξνρή βνήζεηαο είλαη ζπλεπήο κε ηηο δηθέο ηνπο επζύλεο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ηήξεζεο εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ από
ζπλαδέιθνπο θαη ηεο κε ζπκκεηνρήο ζε ζρόιηα/πξάμεηο πνπ απνδπλακώλνπλ ηελ
νκάδα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ18

Πρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν

ΙΙ. ΗΛΟ18.2

Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιώλ εξγαζηαθώλ
ζρέζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 πλζήθεο εξγαζίαο
πξέπεη:
 Θαλνληθή πεξίνδνο εξγαζίαο
 Ξνιύ έληνλε πεξίνδνο εξγαζίαο
ΚΑ1 Λα εθηειείο όιεο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ηξόπν πνπ λα
ζπκβαδίδεη κε ηελ πξαθηηθή θαη ηνπο θαλνληζκνύο ΠΔ2 Οξγαλσηηθή δνκή
ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο θαη θάησ από  θηζηάκελνο
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
 Ππλάδειθνο ίζνπ επηπέδνπ
 Ξξντζηάκελνο ηεο ίδηαο
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνπο
εηδηθόηεηαο
θαλόλεο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν.
 Ξξντζηάκελνο άιιεο εηδηθόηεηαο
ΚΑ3

ΚΑ4
ΚΑ5

ΚΑ6

Λα εξγάδεζαη ζηα όξηα επζύλεο ζνπ θαη λα ΠΔ3 Καλόλεο εξγαζίαο
ρξεζηκνπνηείο ηηο εμνπζίεο ηεο ζέζεο ζνπ γηα ηελ  Ππκθσλεκέλν σξάξην
απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ.
 Δθαξκνγή εληνιώλ
 Θαλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο
Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν.
ζηελ εξγαζία
 Θαλόλεο εκθάληζεο
Λα αλαγλσξίδεηο ηηο πεξηπηώζεηο αλάγθεο παξνρήο  Θαλόλεο ρξήζεο εμνπιηζκνύ θαη
βνήζεηαο ζε ζπλάδειθν θαη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξόπν
εγθαηαζηάζεσλ
παξνρήο ηεο.
 Θαλόλεο επηθνηλσλίαο
Λα βεβαηώλεζαη όηη γλσξίδεηο θαη απνδέρεζαη ηελ
πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ ζνπ, δειαδή ηηο εξγαζίεο,
επζύλεο θαη πξνηεξαηόηεηεο ζνπ.

118

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ :
ΗΛΟ18.2

Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιώλ εξγαζηαθώλ
ζρέζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη όξνη εξγνδόηεζεο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο αμηνιόγεζεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζσζηώλ εξγαζηαθώλ
ζρέζεσλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα απαηηνύκελα επίπεδα πνηόηεηαο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί αηνκηθήο εκθάληζεο θαη θαζαξηόηεηαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο πνηνο είλαη ν αξκόδηνο ζηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ
εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη ησλ επηπέδσλ πνηόηεηαο θαη πνηα ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο.

ΑΓ6

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

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ19

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Αλαγλώξηζε ησλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ θαη εθαξκνγή
ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο. Ρήξεζε ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο
θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ θαη ελέξγεηεο
ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ19.1

Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη
εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο

ΗΛΟ19.2

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

ΗΛO19.3

Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ19

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ19.1

Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη εθαξκνγή
κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

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

ΠΔ1 Υώξνο εξγαζίαο
 Αθάιππηνο ρώξνο ζπλεξγείνπ
 Πηεγαζκέλνο ρώξνο ζπλεξγείνπ
 Απνζεθεπηηθόο ρώξνο
 Ξάγθνο εξγαζίαο

ΚΑ1

Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα αλαθέξεηο ηνπο
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 εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα
πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο γηα θάζε εξγαζία
θαη ζε θάζε ρώξν.

ΚΑ4

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

ΚΑ5

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

ΚΑ6

Λα αλπςώλεηο κε αζθάιεηα θνξηία κε κηθξά
κεραληθά κέζα.

ΚΑ7

Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηα θαηάιιειν
πξνζηαηεπηηθά κέζα αλάινγα κε ηελ θάζε
εξγαζία.
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ΠΔ2 Πξνζηαηεπηηθά κέζα
 Πηνιέο εξγαζίαο
 Ξαπνύηζηα αζθάιεηαο
 Θξάλνο
 Γπαιηά αζθάιεηαο
 Ξξνζηαηεπηηθά αθνήο
 Γάληηα
 Κάζθεο
 Δπηγνλαηίδεο
 Ξξνζηαηεπηηθά εξγαιείσλ θαη
κεραλώλ
 Γηαθόπηεο αζθάιεηαο ειεθηξηθνύ
ξεύκαηνο
 Εώλεο/ζρνηληά αζθάιεηαο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ19.1

Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη εθαξκνγή
κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ηεο πξόιεςεο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδύλνπο ζε ζπλεξγεία νρεκάησλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο πώο λα εθηηκάο ηνπο θηλδύλνπο ζηελ εξγαζία κε απιά βήκαηα.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο πνπ εθαξκόδνληαη ζε ζπλεξγεία
νρεκάησλ.

ΑΓ5

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

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ19

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ19.2

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

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Υώξνο εξγαζίαο
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Αθάιππηνο ρώξνο ζπλεξγείνπ
 Πηεγαζκέλνο ρώξνο ζπλεξγείνπ
ΚΑ1 Λα εθαξκόδεηο ζπζηεκαηηθά ηνπο εζσηεξηθνύο  Απνζεθεπηηθόο ρώξνο
θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ηζρύνπλ γηα  Ξάγθνο εξγαζίαο
θάζε εξγαζία θαη ζε θάζε ρώξν.
ΚΑ2

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

ΚΑ3

Λα ρξεζηκνπνηείο κε αζθάιεηα εξγαιεία ρεηξόο,
ειεθηξηθά εξγαιεία, κεραλήκαηα θαη άιιν
εμνπιηζκό ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα εγρεηξίδηα κεραλεκάησλ,
εξγαιείσλ
θαη
άιινπ
εμνπιηζκνύ
πνπ
ρξεζηκνπνηείο ζηελ εξγαζία ζνπ.

ΚΑ4

Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ππαθνύο ζηα ζήκαηα
αζθάιεηαο ζην ρώξν εξγαζίαο.

ΚΑ5

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

ΚΑ6

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

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ19.2

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

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία δηαηήξεζεο θαη ζπληήξεζεο θαζαξνύ ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη
ειεύζεξνπ ηνπ ρώξνπ δηαθίλεζεο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνύο θαλόλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε εξγαζία
θαη ηε ζεκαζία ηήξεζεο ηνπο.

ΑΓ3

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

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα αζθάιεηαο πνπ βξίζθνληαη ζην ρώξν εξγαζίαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα Αζθάιεηα θαη γεία
ζηελ εξγαζία.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο λνκνζεηηθέο πξόλνηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν θαη ηε ζθνπηκόηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο αζθαιείαο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο πνπ ηζρύνπλ ζην ζπλεξγείν θαη ηε ζεκαζία ηήξεζεο
ηνπο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ19

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ19.3

Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Ππξνζβεζηηθά κέζα
ζα πξέπεη:
 Ξπξνζβεζηήξεο
 Ξπξνζβεζηηθέο κάληθεο
ΚΑ1 Λα αληηδξάο θαη λα ελεξγείο ζε πεξίπησζε  Ξπξάληνρεο θνπβέξηεο
έθηαθηεο αλάγθεο.
ΠΔ2 Έθηαθηε αλάγθε
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ππξνζβεζηηθά κέζα θαη ηνλ  Φσηηά
εμνπιηζκό πξώησλ βνεζεηώλ ζε έλα ρώξν  Πεηζκόο
εξγαζίαο.
 Ξιεκκύξα
 Γηαξξνή επηθίλδπλεο νπζίαο
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ππξνζβεζηηθά κέζα κε ηνλ  Αηύρεκα
νξζό ηξόπν.
 Δπηθίλδπλν πεξηζηαηηθό (π.ρ.
θαηάξξεπζε αλπςσηηθνύ, έθξεμε
ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο δηόδνπο δηαθπγήο ζε
δνρείνπ ππό πίεζε, αζηνρία ή
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη ην ρώξν
δπζιεηηνπξγία εμνπιηζκνύ θηι)
ζπγθέληξσζεο ζε έλα ρώξν εξγαζίαο.
ΚΑ5

Λα εθαξκόδεηο ην ζρέδην δξάζεο ζε πεξίπησζε
έθηαθηεο αλάγθεο.

ΚΑ6

Λα αλαγλσξίδεηο πνηα είλαη ηα ππεύζπλα πξόζσπα
γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο θαη νη πξώηνη βνεζνί ζην
ρώξν εξγαζίαο.

ΚΑ7

Λα ελεκεξώλεηο ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ παξνρή
πξώησλ βνεζεηώλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο,

ΚΑ8

Λα εληνπίδεηο ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ
ηζρύνπλ ζην ρώξν εξγαζίαο.

ΚΑ9

Λα εληνπίδεηο πνπ βξίζθνληαη ηα θνπηηά πξώησλ
βνεζεηώλ ζην ρώξν εξγαζίαο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ19.3

Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα ππξνζβεζηηθνύ πιηθνύ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα δηάζσζεο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα είδε ππξνζβεζηήξσλ θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ρξήζεο ηνπο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο ζρεδίσλ δξάζεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηη πεξηέρεη έλα θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ20

ΙΙ.

Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Νη δεμηόηεηεο εξγαζίαο κε ηξόπν πνπ λα πξνζηαηεύεηαη ην πεξηβάιινλ θαη λα γίλεηαη νξζή
πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθώλ θαη πξντόλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εξγαζία.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ20.1

Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ

ΗΛΟ20.2

Ξεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθώλ/πξντόλησλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ20

ΙΙ.

Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ20.1

Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Δξγαζία
ζα πξέπεη:
 Γηάγλσζε/έιεγρνο
 Ππληήξεζε
ΚΑ1 Λα νδεγείο θαη λα εθηειείο κία εξγαζία ζε έλα  Δπηζθεπή
όρεκα κε ηξόπν πνπ λα επηβαξύλεηαη ην πεξηβάιινλ
όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν.
ΠΔ2 Δλαιιαθηηθά θαύζηκα
 Βηνληήδει
ΚΑ2 Λα εηζεγείζαη ζηνλ ηδηνθηήηε ελόο νρήκαηνο ηξόπνπο  γξαέξην
νδήγεζεο θαη ρξήζεο ηνπ νρήκαηνο κε γλώκνλα ηε
κείσζε επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ΚΑ3

Λα επεμεγείο ζηνλ ηδηνθηήηε ελόο νρήκαηνο ηα
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ρξήζεο πβξηδηθώλ
νρεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο.

ΚΑ4

Λα επεμεγείο ζηνλ ηδηνθηήηε ελόο νρήκαηνο ηα
πιενλεθηήκαηα
θαη
κεηνλεθηήκαηα
ρξήζεο
ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ θαη λα αλαγλσξίδεηο θαηά
πόζν απηά ζπληζηνύλ επηινγή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
όρεκα θαη ηη ηξνπνπνηήζεηο απαηηνύληαη.

ΚΑ5

Λα εθηειείο ηελ θάζε εξγαζία ζε όρεκα κε ηξόπν
πνπ λα επηηπγράλεηαη πεξηνξηζκόο ρξήζεο θαπζίκσλ
θαη κείσζε ησλ εθπνκπώλ θαπζαεξίσλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ20.1

Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλέπεηεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ από ηελ ππέξκεηξε ρξήζε
κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ησλ πβξηδηθώλ νρεκάησλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ελαιιαθηηθά θαύζηκα.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ20

ΙΙ.

Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ20.2

Ξεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθώλ/πξντόλησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Τιηθά/πξντόληα
 Αληαιιαθηηθά
 Αλαιώζηκα
Λα απνζεθεύεηο, λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα απνξξίπηεηο  Ππζθεπαζίεο
θάζε πιηθό θαη πξντόλ ζην ζπλεξγείν κε ηξόπν πνπ  Απόβιεηα
λα κελ επεξεάδεηαη ην πεξηβάιινλ.
 Δξγαιεία

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

ΚΑ2

ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

Λα εθηειείο ηελ εξγαζία ζνπ κε ηξόπν πνπ ηπρόλ ΠΔ2 Απόβιεηα
απόβιεηα λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνξξίπηνληαη  Θαύζηκα
θαηάιιειν θαη λα κελ επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ.
 Κεραλέιαηα
 Αληαιιαθηηθά
Λα εθαξκόδεηο ηνπο θαλόλεο αλαθύθισζεο γηα ηα  Δμαξηήκαηα
πιηθά/πξντόληα πνπ εθαξκόδνληαη.
 Διαζηηθά
 Κπαηαξίεο
Λα δηαρσξίδεηο θαη λα ηνπνζεηείο ζηνπο θαηάιιεινπο  Ιακπηήξεο
ρώξνπο απόξξηςεο ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά.
 Τπθηηθό πγξό
 Τπθηηθό αέξην
Λα εθαξκόδεηο ηνλ νξζό ηξόπν απόξξηςεο γηα ηα  Ππζθεπαζίεο
άρξεζηα πιηθά/πξντόληα πνπ δελ αλαθπθιώλνληαη.
ΠΔ3 Καλόλεο αλαθύθισζεο
Λα κε ιεξώλεηο ην πεξηβάιινλ κε άρξεζηα πιηθά θαηά  ιηθά πνπ αλαθπθιώλνληαη
ηε δηεθπεξαίσζε κίαο εξγαζίαο.
 Ππιινγή
 Γηάζεζε
ΠΔ4 Αλαθπθιώζηκα πιηθά
 Κέηαιιν
 Ξιαζηηθό
 Γπαιί
 Σαξηί
 Κεραλέιαηα
 Διαζηηθά
 Κπαηαξίεο
 Ιακπηήξεο
 Τπθηηθό πγξό
 Τπθηηθό αέξην
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΗΛΟ20.2

Ξεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθώλ/πξντόλησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο πνηα πιηθά είλαη θηιηθά ζην πεξηβάιινλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο πνηα πιηθά θαη πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζπλεξγείν είλαη
αλαθπθιώζηκα.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξζνύο ηξόπνπο απόξξηςεο απνβιήησλ θαη άρξεζησλ πιηθώλ θαη
πξντόλησλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο πξόλνηεο ηνπ λόκνπ Λ. 157(Η)/2003, ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ
θαη ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ θαη δηαηαγκάησλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία απόξξηςεο πιηθώλ, εξγαιείσλ, εμνπιηζκνύ θαη κεραλεκάησλ
γηα αλαθύθισζε.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ21

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο δηθηύσλ
νρήκαηνο (Networking systems)

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ αλαγλώξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηθηύσλ ηνπ νρήκαηνο (Networking systems), ν
έιεγρνο/δηάγλσζε βιαβώλ ζην ζύζηεκα, θαζώο θαη ε ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΗΛΟ21.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηεκάησλ, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα
κε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή

ΗΛΟ21.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

135

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ21

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηζεώξεζε ζπζηήκαηνο δηθηύσλ νρήκαηνο
(Networking systems)

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ21.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηεκάησλ, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Σνπνζέηεζε νρήκαηνο
ζα πξέπεη:
 Νδήγεζε νρήκαηνο
 Πηάζκεπζε νρήκαηνο ζηελ
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζε θαηάιιειν ρώξν θαη λα
θαηάιιειε ζέζε
πξνεηνηκάδεηο ην όρεκα γηα ηελ εξγαζία.
 Αζθάιηζε νρήκαηνο
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα δηθηύσλ ηνπ νρήκαηνο ΠΔ2 Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο
(Networking systems), ηα εμαξηήκαηα θαη ηα  Γηαγλσζηηθό κεράλεκα
θπθιώκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ηνπ  Ξνιύκεηξν
θαηαζθεπαζηή.
 Αγσγόο παξάθακςεο-γεθύξσζεο
 Θαιώδηα ζύλδεζεο
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη  Γνθηκαζηηθέο ιπρλίεο
ζπζθεπέο γηα ηνλ έιεγρν, δηάγλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
δηθηύσλ ηνπ νρήκαηνο (Networking systems), ησλ ΠΔ3 Βιάβεο
εμαξηεκάησλ θαη ηνπ θπθιώκαηνο ηνπ.
 Γηαθνπή θπθιώκαηνο
 Βξαρπθύθισκα
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο εάλ ιεηηνπξγεί νξζά ην ζύζηεκα δηθηύσλ  Γηαξξνέο
ηνπ νρήκαηνο (Networking systems), ηα εμαξηήκαηα  Ξηώζε ηάζεο
θαη ην θύθισκα ρξεζηκνπνηώληαο ην εγρεηξίδην ηνπ  Βιάβε ζε εμάξηεκα
θαηαζθεπαζηή.
ΚΑ5 Λα θάλεηο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε πεξίπησζε
βιάβεο ζην ζύζηεκα.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ21.1

Έιεγρνο/δηάγλσζε ζπζηεκάησλ, εμαξηεκάησλ θαη θπθιώκαηνο ζύκθσλα κε νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο δηθηύσλ νρήκαηνο (Networking
systems).

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ζε ζπζηήκαηα δηθηύσλ νρήκαηνο (Networking systems).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ21

ΙΙ.

Έιεγρνο/δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηζεώξεζε ζπζηήκαηνο δηθηύσλ νρήκαηνο
(Networking systems)

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΛΟ21.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Δξγαιεία
ζα πξέπεη:
 Ξνιύκεηξν (βνιηόκεηξν,
ακπεξόκεηξν, σκόκεηξν)
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα  Γνθηκαζηηθή ιπρλία (test lamp)
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Ππζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο
(ραθηά)
ΚΑ2 Λα απνγπκλώλεηο θαιώδηα θαηάιιεια.
 Ξέλζα θνπήο ζπξκάησλ (θάηεξ)
 Θαηζαβίδηα
ΚΑ3 Λα επηιέγεηο γηα θάζε ζύλδεζε ηνπο θαηάιιεινπο  Άιια εξγαιεία πνπ πξνβιέπεη ν
αθξνδέθηεο.
θαηαζθεπαζηήο
ΚΑ4

ΚΑ5
ΚΑ6

Λα ζπκβνπιεύεζαη ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ΠΔ2 Τιηθά
γηα θάζε όρεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ  Θαζζίηεξν (Θαιάη)
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ  Θαιώδηα
αληαιιαθηηθώλ ζην ζύζηεκα.
 Αζθάιεηεο
 Αθξνδέθηεο
Λα δηακνξθώλεηο θαη λα ζπλδέεηο αγσγνύο,  Αληαιιαθηηθά
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζθεπή θαζζηηεξνθόιιεζεο.
ΠΔ3 Μέξε ζπζηήκαηνο
Λα εθηειείο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο  Θαιώδηα
ηνπ ζπζηήκαηνο δηθηύσλ νρήκαηνο (Networking  Αζθάιεηεο
systems)
ζύκθσλα
κε
ηηο
νδεγίεο
ηνπ  Γηαθόπηεο
θαηαζθεπαζηή.
 Ξνκπνί - δέθηεο

ΚΑ7

Λα αθαηξείο ηα θζαξκέλα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο
δηθηύσλ νρήκαηνο (Networking systems) θαη λα ηα
αληηθαζηζηάο κε ηζνδύλακα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.

ΚΑ8

Λα επηβεβαηώλεηο όηη έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία,
ζπληήξεζεο, επηδηόξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε
επηηπρία.

ΚΑ9

Λα κεδελίδεηο ηε βιάβε ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα
(εάλ εθαξκόδεηαη).

ΚΑ10 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα έληππα θαη λα ηεξείο ηα αξρεία
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ πεξί Ρερληηώλ Νρεκάησλ
Λόκν γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ
ΗΛΟ21.2

Ππληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο δηθηύσλ νρήκαηνο (Networking
systems).

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ζε ζπζηήκαηα δηθηύσλ νρήκαηνο (Networking systems).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο βιάβεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη ηα κέξε ηνπο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηνπο νξηζκνύο ηεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο
ηνπο, ην λόκν ηνπ Υκ θαη ην λόκν ηεο ηζρύνο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλδεζκνινγίεο αληηζηάζεσλ - ζε ζεηξά, παξάιιειε θαη κηθηή, ηνλ
νξηζκό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο αληίζηαζεο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηα εμαξηήκαηα πξνζηαζίαο θπθισκάησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (αγσγνύο, δηαθόπηεο θαη
ειεθηξνλόκνπο).

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ (δίνδνη, θσηνδίνδνη θαη
ηξαλδίζηνξ).

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο κε ην αλαινγηθό θαη
ςεθηαθό πνιύκεηξν θαη ην επαγσγηθό ακπεξόκεηξν.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο αλάγλσζε δηαγξακκάησλ θαισδηώζεσλ θαη ηα είδε δηαγξακκάησλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1:
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ΓΛΩΑΡΙΟ
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ΓΛΩΑΡΙΟ
Νη αθόινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην
πξόηππν:
Αζθάιεηα

Αληίζηαζε πξνζηαζίαο θπθιώκαηνο.

Βξαρπθύθισκα

Έλσζε δπν εηεξώλπκσλ πόισλ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο.

Γηαγλσζηηθό κεράλεκα

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

Λακπηήξεο

Ιάκπεο.

Λπρλίεο

Ιακπηήξεο ζήκαλζεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.

Ηιεθηξηθό θύθισκα

Γηάηαμε πνπ πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ζπζθεπέο θαη ζπξκάηηλνπο
αγσγνύο πνπ ηηο ζπλδένπλ κεηαμύ ηνπο.

Ηιεθηξνληθή κνλάδα

Ζιεθηξνληθόο εγθέθαινο δηεθπεξαηώζεηο αιπζίδαο εληνιώλ (ECU
electronic control unit).

Κηβώηην ηαρπηήησλ

Gear box.

Μίδα

Γηαθόπηεο εθθίλεζεο κεραλήο νρήκαηνο.

Πνιύκεηξν

Ππζθεπή κέηξεζεο ειεθηξηθήο ηάζεο, έληαζεο θαη αληίζηαζεο.

πζζσξεπηήο

Κπαηαξία.

Αθξσλύκηα
ΠΔΠ

Ξξόηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζόληα

ΗΛΟ

Ζιεθηξνινγία Νρεκάησλ

ΚΑ

Θξηηήξην Απόδνζεο

ΠΔ

Ξεδίν Δθαξκνγήο

ΑΓ

Απαξαίηεηεο Γλώζεηο

145

146

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2:

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠΙΠΔΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΡΟΟΝΣΩΝ

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 δηάθνξα 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.
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