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ΟΠΞΚΞΓΞΡ 

 
 

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 Ρπζηήκαηνο 
Επαγγεικαηηθώλ Οξνζόλησλ 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 
Επηρεηξεζηαθό Οξόγξακκα «Απαζρόιεζε, Αλζξώπηλν Ιεθάιαην θαη Ινηλσληθή 
Ρπλνρή, 2007-2013».  
 
Ζ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Ξξνζόλησλ ζηελ Θύπξν ππνβιήζεθε θαη 
εγθξίζεθε από ην Επξσπατθό Ινηλσληθό ακείν 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 Δπλακηθνύ Ιύπξνπ 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 Οξόηππα Επαγγεικαηηθά Οξνζόληα 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. ΕΘΡΑΓΩΓΗ 
 
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 Απηνθηλήησλ. 
 
Πηελ έθδνζε απηή αλαπηύζζεηαη ην Επαγγεικαηηθό Οεδίν πνπ αθνξά  ηελ «Επηζθεπή 
Ακαμσκάησλ Ξρεκάησλ » (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. 
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3. ΔΞΛΗ ΕΟΑΓΓΕΚΛΑΘΙΞΣ ΟΕΔΘΞΣ 

3.1. Επηζθεπή Ακαμσκάησλ Ξρεκάησλ – Επίπεδν 2 
 
3.1.1. Οεξηγξαθή Οξόηππνπ Επαγγεικαηηθνύ Οξνζόληνο 
 

Ζ Δπηζθεπή Ακαμσκάησλ Νρεκάησλ δηαιακβάλεη ηελ επηζθεπή, επηδηόξζσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ 
ακαμώκαηνο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  Ππγθεθξηκέλα κεηά από έλα νπηηθό 
έιεγρν θαη αμηνιόγεζε, γίλεηαη απνζπλαξκνιόγεζε θαη επηζθεπή κε αλάθηεζε ζρήκαηνο, κε 
αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο, κε ζεξκηθή ή θαη ρεκηθή ζπγθόιιεζε, ζπλαξκνιόγεζε θαη έιεγρνο 
επηβεβαίσζεο ζρήκαηνο, αληηζθσξηθή πξνζηαζία θαη πνηνηηθόο έιεγρνο.  Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο 
απαηηείηαη αλαγλώξηζε ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ, κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ ησλ νρεκάησλ θαζώο θαη 
ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ πξνβιεκάησλ θαη ειαηησκάησλ ζηα νρήκαηα αιιά θαη γλώζε κεζόδσλ 
επηδηόξζσζήο ηνπο.  Ξξόζζεηα απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε άιινπο ίζσο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε 
νκάδεο εξγαζίαο και θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο. Ρέινο είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη 
όια ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

3.1.2. νκείο Εξγαζίαο/Εξγαζίεο 
 
Σπνρξεσηηθνί νκείο 
 

ΙΩΔΘΙΞΡ 
ΞΛΕΑ 

ΕΠΓΑΡΘΑΡ 

ΘΚΞΡ  
ΞΛΕΑ ΕΠΓΑΡΘΑΡ 

ΙΩΔΘΙΞΡ 
ΕΠΓΑΡΘΑΡ ΘΚΞΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ ΡΕΚ. 

ΔΑΝ1 

Αλαγλώξηζε 
θαηεγνξηώλ/ηύπσλ 
νρεκάησλ, θύξησλ 
κεξώλ θαη 
ζπζηεκάησλ ηνπο 

ΔΑΝ1.1 Αλαγλώξηζε ησλ θαηεγνξηώλ/ηύπσλ 
νρεκάησλ  10 

ΔΑΝ1.2 Αλαγλώξηζε ησλ θύξησλ κεξώλ θαη 
πιηθώλ θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ 12 

ΔΑΝ1.3 Αλαγλώξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηα 
νρήκαηα 14 

ΔΑΝ2 Νπηηθόο έιεγρνο θαη 
αμηνιόγεζε δεκηάο  

ΔΑΝ2.1 Θαηαγξαθή επεξεαδόκελσλ κεξώλ 18 

ΔΑΝ2.2 Θξίζε αληηθαηάζηαζεο ή επηδηόξζσζεο 
επεξεαδόκελσλ κεξώλ 20 

ΔΑΝ3 
Απνζπλαξκνιόγεζε - 
Ππλαξκνιόγεζε 
κεξώλ 

ΔΑΝ3.1 Απνζπλαξκνιόγεζε - Ππλαξκνιόγεζε 
εμαξηεκάησλ 24 

ΔΑΝ3.2 Απνζπλαξκνιόγεζε - Ππλαξκνιόγεζε 
κεραληζκώλ  26 

ΔΑΝ3.3 Αθαίξεζε - Δπαλαηνπνζέηεζε 
ζπζηεκάησλ  28 

ΔΑΝ3.4 Αθαίξεζε - Δπαλαηνπνζέηεζε 
ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο επηβαηώλ  30 

ΔΑΝ4 Δπηζθεπή κε 
αλάθηεζε ζρήκαηνο 

ΔΑΝ4.1 Θαηαζθεπαζηηθέο επηζθεπέο  34 

ΔΑΝ4.2 Θνζκεηηθέο επηζθεπέο  36 

ΔΑΝ5 
Δπηζθεπή κε 
αληηθαηάζηαζε 
ηκήκαηνο  

ΔΑΝ5.1 Δπηζθεπή κε αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο 40 

ΔΑΝ6 Θεξκηθή ζπγθόιιεζε 
ηκεκάησλ 

ΔΑΝ6.1 Ππγθόιιεζε κε ζπζθεπή νμπγνλν-
αζεηηιίλεο   44 

ΔΑΝ6.2 Ππγθόιιεζε MIG-MAG 46 

ΔΑΝ6.3 Ππγθόιιεζε  αληίζηαζεο  48 
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ΙΩΔΘΙΞΡ 
ΞΛΕΑ 

ΕΠΓΑΡΘΑΡ 

ΘΚΞΡ  
ΞΛΕΑ ΕΠΓΑΡΘΑΡ 

ΙΩΔΘΙΞΡ 
ΕΠΓΑΡΘΑΡ ΘΚΞΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ ΡΕΚ. 

ΔΑΝ7 Σεκηθή ζπγθόιιεζε 
κεξώλ 

ΔΑΝ7.1 Θξύεο ζπγθνιιήζεηο   52 

ΔΑΝ7.2 Αληηθαηάζηαζε  αλεκνζώξαθα  54 

ΔΑΝ8 
Έιεγρνο – 
Δπηβεβαίσζε 
δηαζηάζεσλ 

ΔΑΝ8.1 Έιεγρνο–Δπηβεβαίσζε δηαζηάζεσλ  58 

ΔΑΝ9 Αληηζθσξηθή 
πξνζηαζία ΔΑΝ9.1 Αληηζθσξηθή πξνζηαζία 62 

ΔΑΝ10 Ρειηθόο πνηνηηθόο 
έιεγρνο  ΔΑΝ10.1 Ρειηθόο  πνηνηηθόο έιεγρνο  66 

ΔΑΝ11 Δπηθνηλσλία κε 
πειάηεο 

ΔΑΝ11.1 Ιήςε πιεξνθνξηώλ από ηνλ πειάηε 70 

ΔΑΝ11.2 Ξαξνρή ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθνξηώλ 
ζηνλ πειάηε 72 

ΔΑΝ12 Πρέζεηο εξγαζίαο ζην 
ζπλεξγείν 

ΔΑΝ12.1 Νξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε 
ζπλαδέιθνπο 76 

ΔΑΝ12.2 
Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο 
ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιώλ 
εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ 

78 

ΔΑΝ13 Αζθάιεηα θαη πγεία 
ζηελ εξγαζία  

ΔΑΝ13.1 
Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ ζην ρώξν 
εξγαζίαο θαη εθαξκνγή κέηξσλ 
πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο 

82 

ΔΑΝ13.2 Ρήξεζε θαλόλσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 84 

ΔΑΝ13.3 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ 
θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ 86 

ΔΑΝ14 Ξξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

ΔΑΝ14.1 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηηο 
εξγαζίεο ζε ζπλεξγείν  90 

ΔΑΝ14.2 Ξεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθώλ/ 
πξντόλησλ 92 

 
 
3.1.3. Λέζνδνη Εμέηαζεο Απόδνζεο 
 

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

 Οαξαθνινύζεζε 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. 

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

 Γξαπηή Εμέηαζε. 
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4. ΑΜΑΚΣΡΗ ΞΛΕΩΜ ΕΠΓΑΡΘΑΡ/ΕΠΓΑΡΘΩΜ 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

EAO1 Αλαγλώξηζε θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ,  θύξησλ κεξώλ θαη  ζπζηεκάησλ ηνπο 

ΘΘ. ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ:  

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

ΘΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΕΡ: 

EAO1.1 Αλαγλώξηζε ησλ θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ.  
 
EAO1.2 Αλαγλώξηζε ησλ θύξησλ κεξώλ θαη πιηθώλ θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ.  
 
EAO1.3 Αλαγλώξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

EAO1 Αλαγλώξηζε θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ,  θύξησλ κεξώλ θαη  ζπζηεκάησλ ηνπο 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

EAO1.1 Αλαγλώξηζε ησλ θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ  

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ θαηεγνξία νρεκάησλ Λ. 
 
ΙΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ θαηεγνξία νρεκάησλ Μ. 
 
ΙΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ θαηεγνξία νρεκάησλ Ξ. 
 
ΙΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ θαηεγνξία νρεκάησλ L.  
 
ΙΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο νρεκάησλ. 
 
ΙΑ6 Λα θαηαλνείο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ 

ζηνλ Ξεξί Έγθξηζεο Ρύπνπ Νρεκάησλ Λόκν θαη 
ζηνπο Θαλνληζκνύο. 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Ιαηεγνξία Ξρεκάησλ Λ 
 Δπηβαηηθά (ηδησηηθά θαη δεκόζηαο 

ρξήζεο νρήκαηα) 
Λ1   Λ2    Λ3 

 
ΟΕ2  Ιαηεγνξία Ξρεκάησλ Μ 
 Διαθξά θαη βαξέα θνξηεγά  

Μ1  Μ2  Μ3 
 
ΟΕ3  Ιαηεγνξία Ξρεκάησλ Ξ 
 Οπκνπιθνύκελα θαη εκηξπκνπιθνύκελα 

Ξ1  Ξ2   Ξ3  Ξ4 
 
ΟΕ4  Ιαηεγνξία Ξρεκάησλ L 
 Κνηνπνδήιαηα/Κνηνζηθιέηεο Γίθπθια-

Ρξίθπθια-Ρεηξάηξνρα 
L1e  κέρξη  L7e 

 
ΟΕ5  ύπνη Ξρεκάησλ   
 Παινύλ (Saloon) 
 Σαηο-κπαθ (H/Back) 
 Δζηέηη  (Estate) 
 Θνππέ (Coupe) 
 Θνππέ/Θαπξηνιέ (C C) 
 Θνλβέξηηπνι(Convertible) 
 Ξνιιαπιήο ρξήζεο (MPV) 
 Ξηθ-απ, βαλ 
 
ΟΕ6  Οιεξνθνξίεο 
 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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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

EAO1.1 Αλαγλώξηζε ησλ θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ  

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (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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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

EAO1 Αλαγλώξηζε θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ, θύξησλ κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ1.2 Αλαγλώξηζε ησλ θύξησλ κεξώλ θαη πιηθώλ θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ  

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη : 
 
ΙΑ1 Λα μερσξίδεηο ηνπο ηύπνπο ακαμσκάησλ θαη ηα 

πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο. 
 
ΙΑ2 Λα  μερσξίδεηο ηα θύξηα κέξε ακαμώκαηνο πνπ 

απνηεινύλ όρεκα θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο. 
 
ΙΑ3 Λα μερσξίδεηο ην ζηαζί ή πιαίζην από ην ακάμσκα 

θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο. 
 
ΙΑ4 Λα μερσξίδεηο ηα θύξηα  κέξε ησλ νρεκάησλ 

θαη ηα  πιηθά θαηαζθεπήο. 
 
ΙΑ5 Λα μερσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά κέξε 

ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ6 Λα μερσξίδεηο ηα πδξαπιηθά κέξε ηνπ 

νρήκαηνο. 
 
ΙΑ7 Λα μερσξίδεηο ηα πλεπκνδπλακηθά κέξε ηνπ. 
 
ΙΑ8 Λα θαηαλνείο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηηο 

πιεξνθνξίεο από ηνπο θαηαιόγνπο ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ. 

 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  ύπνη ακαμώκαηνο  
 Απηνθεξόκελν 
 Ζκη-απηνθεξόκελν  
 Σσξηζηό από ην πιαίζην/ζηαζί 
 
ΟΕ2  Σιηθά θαηαζθεπήο  
 Σάιπβαο  
 Καηέκη  
 Ξιαζηηθό  
 Αινπκίλην 
 Μύιν 
 Σαιθόο 
 Κπξνύηδνο  
 Κόιπβδνο 
 Αλζξαθνλήκαηα (carbon-fibre) 
 αινβάκβαθαο (fibre-glass)  
 Αληηκόλην 
 Θξάκαηα κεηάιισλ  
 
ΟΕ3  Ιύξηα κέξε ακαμώκαηνο 
 Νξνθή 
 Ξάησκα  
 Θαπό/πόξηα απνζθεπώλ 
 Ξόξηεο/θηεξά 
 Ξνδηέο/γξίιηεο  
 Ξξνθπιαθηήξεο 
 Ξιαίζην 
 
ΟΕ4  Ιύξηα κέξε νρεκάησλ   
 Κεραληθά  
 δξαπιηθά  
 Ζιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά   
 Ξλεπκνδπλακηθά  
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ:  

EAO1.2 Αλαγλώξηζε ησλ θύξησλ κεξώλ θαη πιηθώλ θαηαζθεπήο  ησλ νρεκάησλ 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (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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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

EAO1 Αλαγλώξηζε θαηεγνξηώλ/ηύπσλ νρεκάησλ, θύξησλ κεξώλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

EAO1.3 Αλαγλώξηζε ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα  

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα μερσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη 

κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. 
 
ΙΑ2 Λα μερσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο. 
 
ΙΑ3 Λα μερσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα δηεύζπλζεο.  
 
ΙΑ4 Λα μερσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα πέδεζεο.  
  
ΙΑ5 Λα μερσξίδεηο ην ζπζηήκαηα ςύμεο. 
 
ΙΑ6 Λα μερσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ θαη 

ζέξκαλζεο. 
 
ΙΑ7 Λα μερσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά δίθηπα. 
 
ΙΑ8 Λα μερσξίδεηο ηα πλεπκνδπλακηθά ζπζηήκαηα. 
 
ΙΑ9 Λα θαηαλνείο θαη λα ρξεζηκνπνηείο πιεξνθνξίεο από  

ηνπο θαηαιόγνπο ησλ θαηαζθεπαζηώλ. 
 
 
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ   
 
ΟΕ1  Ρπζηήκαηα  παξαγσγήο 
 Θύιηλδξνη (4,5,6,8,12) 
 Θύιηλδξνη ζε ζεηξά 
 Πρήκα V ή νξηδόληηα 
ΟΕ2  Ρπζηήκαηα κεηάδνζεο 
θίλεζεο 
 Απηόκαην/ρεηξνθίλεην θηβώηην 

ηαρπηήησλ  
 Δκπξόζζηα/νπίζζηα θίλεζε ή 

θίλεζε ζε όινπο ηνπο ηξνρνύο 
ΟΕ3  Ρπζηήκαηα αλάξηεζεο 
Κεραληθά  
Ξλεπκαηηθά 
 δξαπιηθά  
 Γόλαην Καθθέξζνλ 
Ξνιιαπινί ζύλδεζκνη 
 Πηξεπηηθέο ξάβδνη 
 Αληζνκεγέζε ςαιίδηα 
 Διηθνεηδή ειαηήξηα 
 Άθακπηνη άμνλεο 
 Αλεμάξηεηα/εκηαλεμάξηεηα 

πηζηλά ζπζηήκαηα 
ΟΕ4  Ρπζηήκαηα δηεύζπλζεο 
Κεραληθά 
 δξαπιηθά  
Ζιεθηξηθά  
Κεραληθή ηεηξαδηεύζπλζεο 
 Διεγρόκελε ειεθηξνληθή 

ηεηξαδηεύζπλζε 
ΟΕ5  Ρπζηήκαηα πέδεζεο 
Κεραληθά 
 δξαπιηθά 
Ξλεπκνδπλακηθά 
 Διεγρόκελα από ειεθηξνληθέο 

κνλάδεο  
ΟΕ6  Ρπζηήκαηα  ςύμεο  
 Αεξόςπθηα 
 δξόςπθηα 
ΟΕ7  Ρπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ  
θαη ζέξκαλζεο 
Κεραληθά 
Ζιεθηξηθά  
 Διεγρόκελα από ειεθηξνληθέο 

κνλάδεο 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

EAO1.3 Αλαγλώξηζε ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (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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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ: 

ΕΑΞ2 Νπηηθόο έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε δεκηάο 

ΘΘ. ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ:  

Ν εμεηαδόκελνο ζηελ εξγαζία απηή πξέπεη λα δείμεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα δηεμάγεη νπηηθό 
έιεγρν, λα θαηαγξάθεη ηα κέξε πνπ έρνπλ επεξεαζηεί θαη λα αμηνινγεί ηελ έθηαζε ηεο δεκηάο 
ηνπ νρήκαηνο.  

ΘΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΕΡ: 

 
ΕΑΞ2.1 Θαηαγξαθή επεξεαδόκελσλ κεξώλ. 
 
ΕΑΞ2.2 Θξίζε αληηθαηάζηαζεο ή επηδηόξζσζεο επεξεαδόκελσλ κεξώλ 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ2 Oπηηθόο έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε δεκηάο 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ2.1 Θαηαγξαθή επεξεαδόκελσλ κεξώλ 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα πεξηγξάθεηο ην είδνο δεκηάο. 
 
ΙΑ2 Λα ππνδεηθλύεηο ηηο δώλεο ειεγρόκελεο παξακόξθσζεο 

ηνπ ακαμώκαηνο θαη λα δηεμάγεηο νπηηθό έιεγρν 
δηάθελσλ θαη θαθώλ εθαξκνγώλ. 

 
ΙΑ3 Λα ειέγρεηο ηα θαηαζθεπαζηηθά κέξε ηνπ 

ακαμώκαηνο πνπ πηζαλόλ λα έρνπλ επεξεαζηεί εμ αίηηαο 
ηνπ ηξαθαξίζκαηνο θαη λα ππνινγίδεηο ην κέγεζνο ηεο 
δεκηάο. 

 
ΙΑ4 Λα ειέγρεηο ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκώλ ηνπ 

νρήκαηνο πνπ πηζαλόλ λα έρνπλ επεξεαζηεί. 
 
ΙΑ5 Λα ειέγρεηο ηε θαηάζηαζε ησλ κεξώλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο πνπ πηζαλόλ λα έρνπλ 
επεξεαζηεί. 

 
ΙΑ6 Λα θαηαγξάθεηο ζηε θάξηα εξγαζίαο κε ηελ νξζή 

νλνκαηνινγία ηα επεξεαδόκελα κέξε ηνπ νρήκαηνο.  
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Ζεκηά  
 Πνβαξή (Θαηαζθεπαζηηθή) 
Κε ζνβαξή (Δμσηεξηθή) 
ΟΕ2  Είδνο δεκηάο 
Ξιεπξηθή 
Θάκςε πξνο ηα θάησ 
 Πύλζιηςε 
Ξιαγίνπ παξαιιειόγξακκνπ 
 Ππζηξνθή 
ΟΕ3  Ιαηαζθεπαζηηθά κέξε 
Γηακήθε δνθνί 
 Δγθάξζηνη δνθνί 
Θνιώλεο 
Ξιεπξηθά θνκκάηηα 
Ξαηίδηα 
 Δζώθηεξα 
Ξνδηέο 
Ξάησκα 
ΟΕ4  Λέξε ηνπ νρήκαηνο 
Εμαξηήκαηα 
Θαπό 
Ξόξηα απνζθεπώλ 
Ξόξηεο 
Φηεξά 
 Γξίιηεο 
Ξξνθπιαθηήξεο 
Ρακπιό 
Θαζίζκαηα 
 Γπαιηά παξαζύξσλ 
Φαλάξηα 
 Δζσηεξηθή επέλδπζε 
 Εάληεο (ξηκο) 
 Διαζηηθά 
Λεραληζκνί 
Αλεβνθαηεβάζκαηνο   παξαζύξσλ 
Θιεηδώκαηνο πόξησλ 
Θαζηζκάησλ 
Αλαδηπισκέλσλ θαη ζπξνκέλσλ 

νξνθώλ 
Λέξε ζπζηεκάησλ 
Θίλεζεο 
Γηεύζπλζεο 
Αλάξηεζεο 
Ξέδεζεο 
Τύμεο 
Θιηκαηηζκνύ θαη ζέξκαλζεο 
Ζιεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ δηθηύνπ 
Αζθάιεηαο επηβαηώλ 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ2.1 Θαηαγξαθή επεξεαδόκελσλ κεξώλ 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα είδε δεκηώλ θαη ηελ αηηία πνπ ηηο πξνθάιεζε.  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πσο δηαλέκεηαη ε ελέξγεηα ζην ακάμσκα θαηά ηε ζύγθξνπζε θαη πνηνο είλαη ν 

ζθνπόο ησλ δσλώλ απνξξόθεζεο ελέξγεηαο.  
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηελ νλνκαηνινγία ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ακαμώκαηνο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ νλνκαηνινγία ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ κεξώλ ηνπ ακαμώκαηνο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε νλνκαηνινγία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκώλ ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηελ νλνκαηνινγία ησλ κεξώλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ2 Oπηηθόο έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε δεκηάο 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ2.2 Θξίζε αληηθαηάζηαζεο ή επηδηόξζσζεο επεξεαδόκελσλ κεξώλ 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα ζπκβνπιεύεζαη ηα ηερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
ΙΑ2 Λα εμαζθαιίδεηο ηηο ηηκέο γλήζησλ ή ηζάμησλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη πνηόηεηαο αληαιιαθηηθώλ.    
 
ΙΑ3 Λα είζαη ζε ζέζε λα ππνινγίδεηο ην ρξόλν επηζθεπήο 

κέξνπο ηνπ νρήκαηνο θαη λα απνθαζίδεηο κε 
νηθνλνκηθά θξηηήξηα αλ ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο ή 
επηδηόξζσζεο. 

 
ΙΑ4 Λα θξίλεηο ηελ επηζθεπή κέξνπο ηνπ νρήκαηνο κε 

κεζόδνπο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ. 

 
ΙΑ5 Λα απνθαζίδεηο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηόξζσζε 

κέξνπο ηνπ νρήκαηνο ζύκθσλα κε ηελ έθηαζε ηεο 
δεκηάο. 

  
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο  
 Ρερληθά εγρεηξίδηα  πνπ είλαη 

βαζηζκέλα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 

 Ρηκέο γλήζησλ ή ηζάμησλ 
πξνδηαγξαθώλ θαη πνηόηεηαο 
αληαιιαθηηθώλ   

ΟΕ2  Λέξε νρήκαηνο 
Ιαηαζθεπαζηηθά κέξε 
ακαμώκαηνο 
 Γηακήθεο δνθνί 
 Δγθάξζηνη δνθνί 
 Θνιώλεο 
 Ξιεπξηθά θνκκάηηα 
 Ξαηίδηα 
 Δζώθηεξα 
 Ξνδηέο 
 Ξάησκα 
Εμαξηήκαηα 
 Θαπό 
 Ξόξηα απνζθεπώλ 
 Ξόξηεο 
 Φηεξά 
 Γξίιηεο 
 Ξξνθπιαθηήξεο 
 Ρακπιό 
 Θαζίζκαηα 
 Γπαιηά παξαζύξσλ 
 Φαλάξηα 
 Δζσηεξηθή επέλδπζε 
 Εάληεο (ξηκο) 
 Διαζηηθά 
Λεραληζκνί 
 Αλεβνθαηεβάζκαηνο παξαζύξσλ 
 Θιεηδώκαηνο πνξηώλ 
 Θαζηζκάησλ 
 Αλαδηπισκέλσλ θαη ζπξνκέλσλ 

νξνθώλ 
Λέξε ζπζηεκάησλ 
 Θίλεζεο 
 Γηεύζπλζεο 
 Αλάξηεζεο 
 Ξέδεζεο 
 Τύμεο 
 Θιηκαηηζκνύ θαη ζέξκαλζεο 
 Ζιεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ   

δηθηύνπ 
 Αζθάιεηαο επηβαηώλ 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ2.2 Θξίζε αληηθαηάζηαζεο ή επηδηόξζσζεο επεξεαδόκελσλ κεξώλ 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο θαηεγνξίεο θαηάηαμεο ησλ πιηθώλ.  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπο.  
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο δηακόξθσζεο ησλ πιηθώλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πώο (θαη αλ) έλα πιηθό αλαθηά ην αξρηθό ηνπ ζρήκα. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο θξίζεο αληηθαηάζηαζεο κέξνπο αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο 

δεκηάο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ηνπο εκπεηξηθνύο πίλαθεο θνζκεηηθώλ επηζθεπώλ ηνπ 

ακαμώκαηνο. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ: 

ΕΑΞ3 Απνζπλαξκνιόγεζε – Ππλαξκνιόγεζε κεξώλ 

ΘΘ. ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ:  

Ν εμεηαδόκελνο ζηελ εξγαζία απηή πξέπεη λα δείμεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζηελ απνζπλαξκνιόγεζε 
θαη ζπλαξκνιόγεζε κεξώλ ηνπ νρήκαηνο γηα ζθνπνύο αληηθαηάζηαζεο, επηδηόξζσζεο ε 
πξόζβαζεο ζην κέξνο  επηζθεπήο. 

ΘΘΘ ΕΠΓΑΡΘΕΡ: 

ΕΑΞ3.1 Απνζπλαξκνιόγεζε – Ππλαξκνιόγεζε εμαξηεκάησλ 
 
ΕΑΞ3.2 Απνζπλαξκνιόγεζε – Ππλαξκνιόγεζε κεραληζκώλ 
 
ΕΑΞ3.3 Αθαίξεζε – Δπαλαηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ 
 
ΕΑΞ3.4 Αθαίξεζε – Δπαλαηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο επηβαηώλ 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ3 Απνζπλαξκνιόγεζε – Ππλαξκνιόγεζε κεξώλ 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ3.1 Απνζπλαξκνιόγεζε – Ππλαξκνιόγεζε εμαξηεκάησλ 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο δηαδηθαζίεο 

απνζπλαξκνιόγεζεο-ζπλαξκνιόγεζεο εμαξηεκάησλ ηνπ 
νρήκαηνο ζύκθσλα κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα. 

 
ΙΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ θαηάιιειν 

εμνπιηζκό. 
 
ΙΑ3 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη λα ιακβάλεηο κέηξα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΙΑ4 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ5 Λα απνζεθεύεηο ζε αζθαιέο κέξνο ηα απνζπλαξκνινγεκέλα 

εμαξηήκαηα ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο 
εμαξηεκάησλ. 

 
ΙΑ6 Λα ηεξείο ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο αρξήζησλ ζύκθσλα 

κε ηε λνκνζεζία. 
  
 
 

ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 

 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 
ΟΕ2  Εμνπιηζκόο 
 Γεληθά εξγαιεία 
 Δηδηθά εξγαιεία 
 Δξγαιεία ρεηξόο 
 Δξγαιεία αέξνο 
 Ζιεθηξηθά εξγαιεία 
 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
 
ΟΕ3  Λέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
 Γάληηα 
 πνδήκαηα 
 Γπαιηά 
 Δλδπκαζία 
 Υηναζπίδεο 
 
ΟΕ4  Λέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 
νρήκαηνο 
 Ξξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα 
 Γηαθόπηεο αζθάιεηαο 

ειεθηξηθώλ/ειεθηξνληθώλ 
θπθισκάησλ 

 
ΟΕ5  Εμαξηήκαηα 
 Θαπό 
 Ξόξηα απνζθεπώλ 
 Ξόξηεο 
 Φηεξά 
 Γξίιηεο 
 Ξξνθπιαθηήξεο 
 Ρακπιό 
 Θαζίζκαηα 
 Γπαιηά παξαζύξσλ 
 Φαλάξηα 
 Δζσηεξηθή επέλδπζε 
 Εάληεο (ξηκο) 
 Διαζηηθά 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ3.1 Απνζπλαξκνιόγεζε – Ππλαξκνιόγεζε εμαξηεκάησλ 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ νλνκαζία θαη ηε ρξήζε θάζε εξγαιείνπ θαζώο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ θξύβεη 

ε θαθή ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο.  
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνύο απνζήθεπζεο εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθώλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο αρξήζησλ ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ3 Απνζπλαξκνιόγεζε – Ππλαξκνιόγεζε κεξώλ 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ3.2 Απνζπλαξκνιόγεζε – Ππλαξκνιόγεζε κεραληζκώλ 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο δηαδηθαζίεο 

απνζπλαξκνιόγεζεο-ζπλαξκνιόγεζεο κεραληζκώλ 
ηνπ νρήκαηνο ζύκθσλα κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα. 

 
ΙΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ θαηάιιειν   

εμνπιηζκό. 
 
ΙΑ3 Λα ειέγρεηο ηε ιεηηνπξγία θαη λα ξπζκίδεηο ηνπο 

κεραληζκνύο ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ4 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη λα ιακβάλεηο 

κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΙΑ5 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ6 Λα απνζεθεύεηο ζε αζθαιέο κέξνο ηνπο 

απνζπλαξκνινγεκέλνπο κεραληζκνύο ζύκθσλα κε 
ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο εμαξηεκάησλ. 

 
ΙΑ7 Λα ηεξείο ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο αρξήζησλ 

ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία. 
 

 
 

ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 

 
ΟΕ2  Εμνπιηζκόο 
 Γεληθά εξγαιεία 
 Δηδηθά εξγαιεία 
 Δξγαιεία ρεηξόο 
 Δξγαιεία αέξνο 
 Ζιεθηξηθά εξγαιεία 
 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
 
ΟΕ3  Λέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
 Γάληηα 
 πνδήκαηα 
 Γπαιηά 
 Δλδπκαζία 
 Υηναζπίδεο 
 
ΟΕ4  Λέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 
νρήκαηνο 
 Ξξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα 
 Γηαθόπηεο αζθάιεηαο 

ειεθηξηθώλ/ειεθηξνληθώλ 
θπθισκάησλ 

 
ΟΕ5  Λεραληζκνί 
 Αλεβνθαηεβάζκαηνο παξαζύξσλ 
 Ξoξηώλ 
 Θαζηζκάησλ 
 Αλαδηπισκέλσλ θαη ζπξνκέλσλ 

νξνθώλ 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ3.2 Απνζπλαξκνιόγεζε – Ππλαξκνιόγεζε κεραληζκώλ 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληζκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα νρήκαηα. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ απνζπλαξκνιόγεζε θαη 

ζπλαξκνιόγεζε κεραληζκώλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο.  
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνύο απνζήθεπζεο εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθώλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο αρξήζησλ ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ3 Απνζπλαξκνιόγεζε – Ππλαξκνιόγεζε κεξώλ 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ3.3 Αθαίξεζε – Δπαλαηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο δηαδηθαζίεο αθαίξεζεο 

– επαλαηνπνζέηεζεο ζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο 
ζύκθσλα κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα 

 
ΙΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία θαη ηνλ βνεζεηηθό εμνπιηζκό. 
 
ΙΑ3 Λα ειέγρεηο ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

νρήκαηνο. 
 
ΙΑ4 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη λα ιακβάλεηο 

κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΙΑ5 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ6 Λα απνζεθεύεηο ζε αζθαιέο κέξνο ηα αθαηξεκέλα κέξε  

ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο εμαξηεκάησλ. 
 
ΙΑ7 Λα ηεξείο ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο αρξήζησλ 

ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία. 
 
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 

 
ΟΕ2  Εμνπιηζκόο 
 Γεληθά εξγαιεία 
 Δηδηθά εξγαιεία 
 Δξγαιεία ρεηξόο 
 Δξγαιεία αέξνο 
 Ζιεθηξηθά εξγαιεία 
 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
 
ΟΕ3  Λέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
 Γάληηα 
 πνδήκαηα 
 Γπαιηά 
 Δλδπκαζία 
 Υηναζπίδεο 
 
ΟΕ4  Λέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 
νρήκαηνο 
 Ξξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα 
 Γηαθόπηεο αζθάιεηαο 

ειεθηξηθώλ/ειεθηξνληθώλ 
θπθισκάησλ 

 
ΟΕ5  Ρπζηήκαηα 
 Θίλεζεο 
 Γηεύζπλζεο 
 Αλάξηεζεο 
 Ξέδεζεο 
 Τύμεο 
 Θιηκαηηζκνύ θαη ζέξκαλζεο 
 Ζιεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ 

δηθηύνπ 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ3.3 Αθαίξεζε – Δπαλαηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ αθαίξεζε θαη    

επαλαηνπνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο.  
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνύο απνζήθεπζεο εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθώλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο αρξήζησλ ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία. 
 
ΑΓ6 Λα θαηαλνείο ηα όξηα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εκπιεθόκελσλ εηδηθνηήησλ ζηελ επηζθεπή 

νρεκάησλ.  
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ3 Απνζπλαξκνιόγεζε – Ππλαξκνιόγεζε κεξώλ 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ3.4 Αθαίξεζε – Δπαλαηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο επηβαηώλ 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο δηαδηθαζίεο αθαίξεζεο-

επαλαηνπνζέηεζεο ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο επηβαηώλ 
ζύκθσλα κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα. 

 
ΙΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ θαηάιιειν  

εμνπιηζκό. 
 
ΙΑ3 Λα ειέγρεηο ηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

αζθάιεηαο επηβαηώλ ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ4 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη λα ιακβάλεηο κέηξα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΙΑ5 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ6 Λα απνζεθεύεηο ζε αζθαιέο κέξνο ηνπο απνζπλδεδεκέλνπο 

αεξόζαθνπο ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο 
αεξνζάθσλ. 

 
ΙΑ7 Λα ηεξείο ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο αρξήζησλ 

ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία. 
 
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 

 
ΟΕ2 Εμνπιηζκόο 
 Γεληθά εξγαιεία 
 Δηδηθά εξγαιεία 
 Δξγαιεία ρεηξόο 
 Δξγαιεία αέξνο 
 Ζιεθηξηθά εξγαιεία 
 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
 
ΟΕ3  Λέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
 Γάληηα 
 πνδήκαηα 
 Γπαιηά 
 Δλδπκαζία 
 Υηναζπίδεο 
 
ΟΕ4  Λέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 
νρήκαηνο 
 Ξξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα 
 Γηαθόπηεο αζθάιεηαο 

ειεθηξηθώλ/ειεθηξνληθώλ 
θπθισκάησλ 

 
ΟΕ5  Ρπζηήκαηα αζθάιεηαο 
επηβαηώλ 
 Αεξόζαθσλ 
 Εσλώλ 
 Ξξνεληαηήξσλ 
 Θαζηζκάησλ 
 Ξξνζθέθαια 
 Ξιατλνί δνθνί 
 Θνιώλα ηηκνληνύ 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ3.4 Αθαίξεζε – Δπαλαηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο επηβαηώλ 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο γηα ηελ ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή αζθάιεηα ηνπ απηνθηλήηνπ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αεξόζαθσλ θαη πξνεληαηήξσλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ αθαίξεζε 

θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ αεξόζαθσλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο.  
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνύο απνζήθεπζεο αεξόζαθσλ. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο αρξήζησλ ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ: 

ΕΑΞ4 Δπηζθεπή κε αλάθηεζε ζρήκαηνο 

ΘΘ. ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ:  

Ν εμεηαδόκελνο ζηελ εξγαζία απηή πξέπεη λα δείμεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα εθηειεί εξγαζίεο 
επηζθεπήο κε αλάθηεζε ζρήκαηνο κεξώλ ηνπ ακαμώκαηνο πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηά εμ αηηίαο 
ηξαθαξίζκαηνο. 

ΘΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΕΡ: 
 
ΕΑΞ4.1 Θαηαζθεπαζηηθέο επηζθεπέο 
 
ΕΑΞ4.2 Θνζκεηηθέο επηζθεπέο 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ4 Δπηζθεπή κε αλάθηεζε ζρήκαηνο 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ4.1 Θαηαζθεπαζηηθέο επηζθεπέο 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο δηαδηθαζίεο επηζθεπήο 

ζύκθσλα κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα. 
 
ΙΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ ακαμώκαηνο. 
 
ΙΑ3 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ θαηάιιειν 

εμνπιηζκό. 
 
ΙΑ4 Λα ηνπνζεηείο ην όρεκα ζην πάγθν επζπγξάκκηζεο 

αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο. 
 
ΙΑ5 Λα θαζνξίδεηο ηε θαηεύζπλζε ηνπ ηξαβήγκαηνο πνπ ζα 

εθηειέζεηο αληίζεηα κε ηε θνξά ηεο ζύγθξνπζεο. 
 
ΙΑ6 Λα επηιέγεηο ηα ζσζηά ζεκεία πξνζαξκνγήο ησλ ζθηθηήξσλ 

έιμεο.    
 
ΙΑ7 Λα εθηειείο κε επρέξεηα ηηο ηερληθέο ηξαβήγκαηνο 

επαλαθέξνληαο ηα θαηαζθεπαζηηθά κέξε ζηελ αξρηθή ηνπο 
ζέζε. 

 
ΙΑ8 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ9 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη λα ιακβάλεηο κέηξα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 Νδεγίεο ρξήζεο θαηαζθεπαζηώλ 
εμνπιηζκνύ 

ΟΕ2  Εμνπιηζκόο 
 Ξάγθνο επζπγξάκκηζεο 
 Δηδηθά ηξαβερηηθά εξγαιεία 
 δξαπιηθέο/πλεπκαηηθέο πξέζεο 
 Δξγαιεία ρεηξόο 
 Δξγαιεία αέξνο 
 Ζιεθηξηθά εξγαιεία 
 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
ΟΕ3  Λέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
 Γάληηα 
 πνδήκαηα 
 Γπαιηά 
 Δλδπκαζία 
 Υηναζπίδεο 
ΟΕ4  Λέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 
νρήκαηνο 
 Ξξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα 
 Γηαθόπηεο αζθάιεηαο 

ειεθηξηθώλ/ειεθηξνληθώλ 
θπθισκάησλ 

ΟΕ5  Ακάμσκα-
θαηαζθεπαζηηθά κέξε 
 Γηακήθεο δνθνί 
 Δγθάξζηνη δνθνί 
 Θνιώλεο 
 Ξιεπξηθά θνκκάηηα 
 Ξαηίδηα 
 Δζώθηεξα 
 Ξνδηέο 
 Ξάησκα 
ΟΕ6  Σιηθά θαηαζθεπήο 
 Καιαθόο ράιπβαο  
 Σάιπβαο πςειήο αληνρήο  
 Σάιπβαο πνιύ πςειήο αληνρήο  
 Σάιπβαο πνιύ πςειήο αληνρήο 

ζεξκηθά επεμεξγαζκέλνο  
 Κε ζηδεξνύρα πιηθά 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ4.1 Θαηαζθεπαζηηθέο επηζθεπέο  

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο θαηαπνλήζεηο ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο δηακόξθσζεο ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο αλάθηεζεο ηδηνηήησλ ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξόιεςεο αηπρεκάησλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά 

ηελ ρξήζε κεγάισλ κεραλεκάησλ. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο ηξαβήγκαηνο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύληαη.  
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ: 

ΕΑΞ4 Δπηζθεπή κε αλάθηεζε ζρήκαηνο 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ4.2 Θνζκεηηθέο επηζθεπέο 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 

 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο δηαδηθαζίεο 

επηζθεπήο ζύκθσλα κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα. 
 
ΙΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ 

εμσηεξηθώλ κεξώλ ηνπ ακαμώκαηνο. 
 
ΙΑ3 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ 

θαηάιιειν εμνπιηζκό. 
 
ΙΑ4 Λα θαηέρεηο θαη λα εθαξκόδεηο κε επρέξεηα ηε 

ηερληθή ζθπξειάηεζεο ( κάδεκα θαη ζηξώζηκν ηεο 
ιακαξίλαο). 

 
ΙΑ5 Λα εθαξκόδεηο ζύγρξνλεο κεζόδνπο αλάθηεζεο 

ζρήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εηδηθέο ζπζθεπέο 
αλέιθπζεο βαζνπισκάησλ. 

 
ΙΑ6 Λα ιεηαίλεηο θαη λα αλνίγεηο ηα κπαιώκαηα 

επηιέγνληαο θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζσζηή ζεηξά 
γπαιόραξησλ. 

 
ΙΑ7 Λα απνιηπαίλεηο ηελ επηθάλεηα επηζθεπήο θαη λα 

εθαξκόδεηο ην εηδηθό πιηθό επηθάιπςεο ηεο γπκλήο 
ιακαξίλαο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή πιηθώλ επηζθεπήο. 

 
ΙΑ8 Λα εθαξκόδεηο ην θξύν γεκηζηηθό (ζηόθν), λα ηξίβεηο 

θαη λα ιεηαίλεηο ην ζεκείν επηζθεπήο επαλαθέξνληαο 
ην αξρηθό ζρήκα. 

 
ΙΑ9 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ10 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη λα ιακβάλεηο 

κέηξα  αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 

 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο νδεγίεο 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 

 Νδεγίεο ρξήζεο θαηαζθεπαζηώλ 
εμνπιηζκνύ 

ΟΕ2  Εμνπιηζκόο 
 Δξγαιεία ζθπξειάηεζεο (ζθπξηά, 

θόληξα, ιέβεο) 
 Δηδηθέο ζπζθεπέο αλέιθπζεο 

βαζνπισκάησλ (spotter, air puller) 
 Δξγαιεία ηξηβήο θαη ιείαλζεο (ρεηξόο, 

αέξνο, ειεθηξηθά) 
 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
ΟΕ3  Σιηθά επηζθεπήο 
 Γπαιόραξηα 
 Απνιηπαληηθά πγξά 
 Θξύα γεκηζηηθά (ζηόθνη) 
 Δηδηθό πιηθό επηθάιπςεο γπκλήο 

ιακαξίλαο 
ΟΕ4  Λέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
 Γάληηα 
 πνδήκαηα 
 Γπαιηά 
 Δλδπκαζία 
 Υηναζπίδεο 
 Αλαπλεπζηηθέο κάζθεο 
 Απνξξνθεηήξεο ζθόλεο 
ΟΕ5  Λέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 
νρήκαηνο 
 Ξξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα 
 Γηαθόπηεο αζθάιεηαο 

ειεθηξηθώλ/ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ 
ΟΕ6  Εμσηεξηθά κέξε ακαμώκαηνο 
 Ξόξηεο 
 Φηεξά 
 Θαπό 
 Ξόξηα απνζθεπώλ 
 Ξνδηέο 
 Δμσηεξηθά παηηδηα 
 Νξνθή 
 Δμσηεξηθέο θνιώλεο 
ΟΕ7  Σιηθά θαηαζθεπήο 
 Καιαθόο ράιπβαο 
 Σάιπβαο πςειήο αληνρήο 
 Σάιπβαο κε επίζηξσζε ςεπδαξγύξνπ  
 Κε ζηδεξνύρα πιηθά 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ4.2 Θνζκεηηθέο επηζθεπέο  

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο θαη ηνπο ηξόπνπο θαηεξγαζίαο θαη δηακόξθσζεο ησλ πιηθώλ 

θαηαζθεπήο.  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ηερληθή ηεο ζθπξειάηεζεο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηήξεζεο ηεο ζσζηήο δηαδηθαζίαο  αλνίγκαηνο κπαισκάησλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ επηζθεπήο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ: 

ΕΑΞ5 Δπηζθεπή κε αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο 

ΘΘ. ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ:  

Ν εμεηαδόκελνο ζηελ εξγαζία απηή πξέπεη λα δείμεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα εθηειεί εξγαζίεο 
θνπήο θαη αληηθαηάζηαζεο ζπγθνιιεκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ ακαμώκαηνο. 

ΘΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΕΡ: 

ΕΑΞ5.1 Δπηζθεπή κε αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ5 Δπηζθεπή κε αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ5.1 Δπηζθεπή κε αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο δηαδηθαζίεο 

θνπήο θαη αληηθαηάζηαζεο ηκήκαηνο ηνπ 
ακαμώκαηνο ζύκθσλα κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα.  

 
ΙΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ 

ζπγθνιιεκέλσλ  κεξώλ ηνπ ακαμώκαηνο. 
 
ΙΑ3 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ 

θαηάιιειν εμνπιηζκό. 
 
ΙΑ4 Λα αθαηξείο ην κνλσηηθό πιηθό θαη λα βνπξηζίδεηο 

ηα ζεκεία ζπγθόιιεζεο έηζη ώζηε λα είλαη νξαηά. 
 
ΙΑ5 Λα αθαηξείο ηηο ζεκεηαθέο ζπγθνιιήζεηο θαη ξαθέο 

πξνζέρνληαο λα κελ αθαηξείο κέηαιιν 
πεξηζζόηεξν από ην θαλνληθό. 

 
ΙΑ6 Λα θόβεηο θαη λα αθαηξείο ην θαηεζηξακκέλν κέξνο 

ηνπ ακαμώκαηνο εθηειώληαο ηνκέο ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.    

 
ΙΑ7 Λα θόβεηο ην θαηλνύξγην αληαιιαθηηθό θαη λα 

εηνηκάδεηο ηηο επηθάλεηεο πνπ ζα ζπγθνιιεζνύλ. 
 
ΙΑ8 Λα εθαξκόδεηο ην θαηλνύξγην αληαιιαθηηθό θαη λα 

ειέγρεηο ηα δηάθελα κεηαμύ ησλ πξνζθείκελσλ 
ηκεκάησλ. 

 
ΙΑ9 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ10 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη λα 

ιακβάλεηο κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο νδεγίεο 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 

 Νδεγίεο ρξήζεο θαηαζθεπαζηώλ 
εμνπιηζκνύ  

ΟΕ2  Εμνπιηζκόο 
 Δξγαιεία θνπήο θαη ράξαμεο (ηξππάλη, 

μεπνληαξηζηήο, πξηόλη, θνπίδη, 
ζκπξίιην-θόθηεο, θξέδα, ραξάθηεο) 

 Δηδηθνί ζθηθηήξεο 
 Δξγαιεία ηξηβήο θαη ιείαλζεο (ρεηξόο, 

αέξνο, ειεθηξηθά) 
 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
ΟΕ3  Λέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
 Γάληηα 
 πνδήκαηα 
 Γπαιηά 
 Δλδπκαζία 
 Υηναζπίδεο 
 Αλαπλεπζηηθέο κάζθεο 
 Απνξνθεηήξεο νζκώλ θαη ζθόλεο 
ΟΕ4  Λέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 
νρήκαηνο 
 Ξξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα 
 Γηαθόπηεο αζθάιεηαο ειεθηξηθώλ/ 

ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ 
ΟΕ5  Ακάμσκα-ζπγθνιιεκέλα κέξε 
 Γηακήθεο δνθνί 
 Δγθάξζηνη δνθνί 
 Θνιώλεο 
 Ξιεπξηθά θνκκάηηα 
 Ξαηίδηα 
 Δζώθηεξα 
 Ξνδηέο 
 Ξάησκα 
 Φηεξά 
 Δμσηεξηθά παηίδηα 
 Νξνθή 
 Δμσηεξηθέο θνιώλεο 
ΟΕ6  Σιηθά θαηαζθεπήο 
 Καιαθόο ράιπβαο  
 Σάιπβαο πςειήο αληνρήο 
 Σάιπβαο πνιύ πςειήο αληνρήο  
 Σάιπβαο πνιύ πςειήο αληνρήο 

ζεξκηθά επεμεξγαζκέλνο  
 Κε ζηδεξνύρα πιηθά 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ5.1 Δπηζθεπή κε αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο  

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο γηαηί ηνκέο επηηξέπνληαη κόλν ζε ζεκεία πνπ ζπληζηώληαη από ην 

θαηαζθεπαζηή.  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ζε πνηα κέξε ηνπ ακαμώκαηνο ε ηνκή γεληθά δελ επηηξέπεηαη. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο ζπγθόιιεζεο ζηελ παξαγσγή θαη ηηο ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο 

ζηελ επηζθεπή. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ ηερληθή θνπήο θαη εθαξκνγήο ηνπ θαηλνύξγηνπ αληαιιαθηηθνύ θαζώο θαη 

ηε ζεκαζία λα αθήλεηο δηάθελν ζην ζεκείν ζπγθόιιεζεο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο γηα ηε ζεξκηθή θνπή ησλ κεηαιιηθώλ πιηθώλ. 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηεο κεραλέο θνπήο πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ παιαηόηεξα θαη πνηεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα. 
 
 
 
 
 
 
 
 



42



43

Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ: 

ΕΑΞ6 Θεξκηθή ζπγθόιιεζε ηκεκάησλ 

ΘΘ. ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ: 

Ν εμεηαδόκελνο ζηελ εξγαζία απηή πξέπεη λα δείμεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα εθηειεί κε επηηπρία 
ζπγθνιιήζεηο ζηελ επηζθεπή κε αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο. 

 

ΘΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΕΡ: 

 
ΕΑΞ6.1 Ππγθνιιήζεηο κε ζπζθεπή Νμπγόλνπ- Αζεηηιίλεο 
 
ΕΑΞ6.2 Ππγθνιιήζεηο MIG –MAG 
 
ΕΑΞ6.3 Ππγθνιιήζεηο Αληίζηαζεο 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ6 Θεξκηθή ζπγθόιιεζε ηκεκάησλ 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ6.1 Ππγθνιιήζεηο κε ζπζθεπή Νμπγόλνπ - Αζεηηιίλεο 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο δηαδηθαζίεο θνπήο θαη 

αληηθαηάζηαζεο ηκήκαηνο ηνπ ακαμώκαηνο ζύκθσλα κε ηα 
ηερληθά εγρεηξίδηα. 

 
ΙΑ2 Λα πεξηγξάθεηο ηε ζπζθεπή Νμπγόλνπ-Αζεηηιίλεο θαη ηα 

εμαξηήκαηα πνπ ηελ απνηεινύλ. 
 
ΙΑ3 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ θαηάιιειν 

εμνπιηζκό. 
 
ΙΑ4 Λα ξπζκίδεηο ηνπο καλνκεηξηθνύο εθηνλσηέο ζηηο θηάιεο 

νμπγόλνπ θαη αζεηηιίλεο.  
 
ΙΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ κεξώλ ηνπ 

ακαμώκαηνο πνπ κπνξνύλ λα ζπγθνιιεζνύλ κε ζπζθεπή 
Νμπγόλνπ Αζεηηιίλεο. 

 
ΙΑ6 Λα αλάβεηο θαη λα ξπζκίδεηο ηε παξνρή νμπγόλνπ θαη 

αζεηηιίλεο ώζηε λα επηηύρεηο ηελ απαηηνύκελε θιόγα. 
 
ΙΑ7 Λα επηιέγεηο ηε θαηάιιειε ξάβδν ζπγθόιιεζεο αλάινγα κε 

ην ηύπν ηνπ κεηάιινπ πνπ ζα ζπγθνιιήζεηο. 
 
ΙΑ8 Λα εθηειείο ζπγθνιιήζεηο κε επηηπρία θαη λα αληηκεησπίδεηο 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ.    
 
ΙΑ9 Λα παίξλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξόιεςεο 

αηπρεκάησλ θαηά ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο Νμπγόλνπ 
Αζεηηιίλεο. 

 
ΙΑ10 Λα εθαξκόδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηηο θηάιεο. 
 
ΙΑ11 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ12 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη λα ιακβάλεηο κέηξα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
 
 

  
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 

 Νδεγίεο ρξήζεο θαηαζθεπαζηώλ 
εμνπιηζκνύ 

ΟΕ2  Εμνπιηζκόο θαη πιηθά 
 Ππζθεπή Νμπγόλνπ-Αζεηηιίλεο 
 Δηδηθνί ζθηθηήξεο, πέλζεο 
 Ππξκάηηλεο βνύξηζεο 
 Πθπξηά 
 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
 Οάβδνη ζπγθόιιεζεο (ράιπβαο, 

κπξνύληδνο, αζήκη) 
 Δηδηθή πάζηα/ζθόλε ζπγθόιιεζεο 
ΟΕ3  Λέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
 Γεξκάηηλα γάληηα 
 πνδήκαηα 
 Γπαιηά ζπγθόιιεζεο 
 Δλδπκαζία, δεξκάηηλεο πνδηέο 
 Αλαπλεπζηηθέο κάζθεο 
 Απνξξνθεηήξεο νζκώλ θαη 

ζθόλεο 
 Ξπξνζβεζηήξεο 
ΟΕ4  Λέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 
νρήκαηνο 
 Ξξνζηαηεπηηθά ππξίκαρα 

θαιύκκαηα 
 Γηαθόπηεο αζθάιεηαο 

ειεθηξηθώλ/ειεθηξνληθώλ 
θπθισκάησλ 

ΟΕ5  Ακάμσκα-εμαξηήκαηα 
 Κέξε παιαηώλ ακαμσκάησλ 

θακσκέλα από καιαθό ράιπβα 
(όρη γαιβαληζκέλν) 

 Δμαξηήκαηα νρεκάησλ θακσκέλα 
από αλζξαθνύρν ή καιαθό 
ράιπβα  

ΟΕ6  Σιηθά θαηαζθεπήο 
 Καιαθόο ράιπβαο  
 Αλζξαθνύρνο ράιπβαο 
 
 



45

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ6.1 Ππγθνιιήζεηο κε ζπζθεπή Νμπγόλνπ-Αζεηηιίλεο  

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα είδε ζπγθνιιήζεσλ (Απηνγελείο θαη Δηεξνγελείο ζπγθνιιήζεηο).  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηη νλνκάδνπκε Καιαθέο θαη ηη Πθιεξέο Δηεξνγελείο  ζπγθνιιήζεηο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο ησλ αεξίσλ Νμπγόλνπ θαη Αζεηηιίλεο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνλ εμνπιηζκό, από ηη απνηειείηαη ζπζθεπή Νμπγόλνπ-Αζεηηιίλεο θαη ηελ αξρή 

ιεηηνπξγίαο ηεο.  
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο ζπγθόιιεζεο κε ζπζθεπή Νμπγόλνπ-Αζεηηιίλεο (ζέζε ζπγθόιιεζεο, 

ξαθή ζπγθόιιεζεο). 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιόγαο (αλζξαθσηηθή θιόγα, νμεηδσηηθή θιόγα, νπδέηεξε 

θιόγα). 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ, ηα αίηηα πνπ ηα πξνθαινύλ 

θαη ηα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηνπο. 
 
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο γηαηί ζηηο επηζθεπέο ζύγρξνλσλ ακαμσκάησλ ε εθαξκνγή ηεο ζπγθόιιεζεο  κε 

ζπζθεπή Νμπγόλνπ-Αζεηηιίλεο έρεη πεξηνξηζηεί. 
 
ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδύλνπο πνπ θξύβεη ε θαθή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζπγθόιιεζεο Νμπγόλνπ-

Αζεηηιίλεο. 
 
ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ6 Θεξκηθή ζπγθόιιεζε ηκεκάησλ 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ6.2 Ππγθνιιήζεηο MIG- MAG 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο δηαδηθαζίεο 

ζπγθόιιεζεο ηκήκαηνο ηνπ ακαμώκαηνο 
ζύκθσλα κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα. 

 
ΙΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ 

κεξώλ ηνπ ακαμώκαηνο πνπ κπνξνύλ λα 
ζπγθνιιεζνύλ κε ζπζθεπή ζπγθόιιεζεο  MIG-
MAG. 

 
ΙΑ3 Λα πεξηγξάθεηο ηε ζπζθεπή ζπγθόιιεζεο  MIG-

MAG θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ ηελ απνηεινύλ. 
 
ΙΑ4 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ 

θαηάιιειν εμνπιηζκό. 
 
ΙΑ5 Λα ξπζκίδεηο ηε ξνή ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ αεξίνπ 

από ην καλνκεηξηθό εθηνλσηή ζηε θηάιε. 
 
ΙΑ6 Λα ηνπνζεηείο ην ζύξκα ζπγθόιιεζεο ζηε 

ζπζθεπή θαη λα θάλεηο ξπζκίζεηο έηζη ώζηε λα 
ηξνθνδνηείηαη νκαιά. 

 
ΙΑ7 Λα ξπζκίδεηο ζηε ζπζθεπή ηηο παξακέηξνπο 

έληαζεο ξεύκαηνο θαη ηαρύηεηαο ηξνθνδνζίαο 
ζύξκαηνο. 

 
ΙΑ8 Λα πνληάξεηο, λα εθηειείο ζπλερείο/δηαθεθνκκέλεο 

ξαθέο θαη ζεκεηαθέο ζπγθνιιήζεηο εθαξκόδνληαο 
ηηο ηερληθέο ζπγθόιιεζεο αλάινγα κε ηνλ ηύπν 
θαη ην πάρνο ηνπ κεηάιινπ.    

 
ΙΑ9 Λα ηξνρίδεηο θαη λα ιεηαίλεηο ην ζεκείν 

ζπγθόιιεζεο έηζη ώζηε ην βαζηθό κέηαιιν λα 
κέλεη αλέπαθν. 

 
ΙΑ10 Λα παίξλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πξόιεςεο αηπρεκάησλ θαηά ηε ρξήζε ηεο 
ζπζθεπήο ζπγθόιιεζεο MIG-MAG. 

 
ΙΑ11 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 

νρήκαηνο. 
 
ΙΑ12 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη λα 

ιακβάλεηο κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο νδεγίεο 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 Νδεγίεο ρξήζεο θαηαζθεπαζηώλ 

εμνπιηζκνύ 
ΟΕ2  Εμνπιηζκόο θαη Σιηθά 
 Ππζθεπή ζπγθόιιεζεο  MIG- MAG 
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνύ αεξίνπ 
 Πύξκα ζπγθόιιεζεο(ράιπβαο, 

κπξνύληδνο)     
 Δηδηθνί ζθηθηήξεο 
 Ππξκάηηλεο βνύξηζεο 
 Πθπξηά 
 Δξγαιεία ηξηβήο θαη ιείαλζεο (ρεηξόο, 

αέξνο, ειεθηξηθά) 
 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
ΟΕ3  Λέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
 Γεξκάηηλα γάληηα 
 πνδήκαηα 
 Κάζθεο ζπγθόιιεζεο 
 Δλδπκαζία, δεξκάηηλεο πνδηέο 
 Αλαπλεπζηηθέο κάζθεο 
 Απνξνθεηήξεο νζκώλ θαη ζθόλεο 
 Ξπξνζβεζηήξεο 
ΟΕ4  Λέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο 
 Ξξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα 
 Γηαθόπηεο αζθάιεηαο 

ειεθηξηθώλ/ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ 
ΟΕ5  Ακάμσκα-ζπγθνιιεκέλα κέξε 
 Γηακήθεο δνθνί 
 Δγθάξζηνη δνθνί 
 Θνιώλεο 
 Ξιεπξηθά θνκκάηηα 
 Ξαηίδηα 
 Δζώθηεξα 
 Ξνδηέο 
 Ξάησκα 
 Φηεξά 
 Δμσηεξηθά παηηδηα 
 Νξνθή 
 Δμσηεξηθέο θνιώλεο 
ΟΕ6  Σιηθά θαηαζθεπήο 
 Καιαθόο ράιπβαο  
 Σάιπβαο πςειήο αληνρήο  
 Σάιπβαο πνιύ πςειήο αληνρήο  
 Σάιπβαο πνιύ πςειήο αληνρήο ζεξκηθά 

επεμεξγαζκέλνο  
 Κε ζηδεξνύρα πιηθά 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ6.2 Ππγθνιιήζεηο MIG-MAG 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο ζπκβνιηζκνύο ησλ ηύπσλ ζπγθόιιεζεο όπσο αλαθέξνληαη ζηα ηερληθά 

εγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαηαζθεπήο ηνπ ακαμώκαηνο.  
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα είδε θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ πξνζηαηεπηηθώλ αεξίσλ θαη γηα πνηα κέηαιια 

επηιέγεηαη ην θάζε είδνο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνλ νξηζκό θαη ηελ αξρή  ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο ζπγθόιιεζεο MIG-MAG. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο κεηαθνξάο πιηθνύ από ην ζύξκα ζην κέηαιιν ηεο βάζεο.  
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο θαη ηερληθέο ζπγθόιιεζεο κε ζπζθεπή MIG-MAG. 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηηο ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ηόμνπ θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξόδηα 
 
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο γηα ηε ζπζθεπή ζπγθόιιεζεο MIG brazing θαη πνύ έρεη εθαξκνγή ε ρξήζε ηεο. 
 
ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ, ηα αίηηα πνπ ηα 

πξνθαινύλ θαη ηα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηνπο. 
 
ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο έιεγρνπ ησλ ζπγθνιιήζεσλ (θαηαζηξνθή ξαθήο, ρσξίο 

θαηαζηξνθή ξαθήο). 
 
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα θύιαμεο πιηθώλ ζπγθόιιεζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ηεο  

ζπζθεπήο ζπγθόιιεζεο MIG-MAG. 
 
ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδύλνπο πνπ θξύβεη ε θαθή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζπγθόιιεζεο MIG-MAG. 
 
ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ6 Θεξκηθή ζπγθόιιεζε ηκεκάησλ 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ6.3 Ππγθνιιήζεηο αληίζηαζεο 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο δηαδηθαζίεο 

ζπγθόιιεζεο ηκήκαηνο ηνπ ακαμώκαηνο ζύκθσλα 
κε ηα ηερληθά  εγρεηξίδηα. 

 
ΙΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ 

κεξώλ ηνπ ακαμώκαηνο πνπ κπνξνύλ λα 
ζπγθνιιεζνύλ κε ζπζθεπή ζπγθόιιεζεο  
αληίζηαζεο. 

 
ΙΑ3 Λα πεξηγξάθεηο ηε ζπζθεπή ζπγθόιιεζεο  

αληίζηαζεο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ ηελ απνηεινύλ.  
 
ΙΑ4 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ 

θαηάιιειν εμνπιηζκό. 
 
ΙΑ5 Λα βάδεηο ζε ιεηηνπξγία ηε ζπζθεπή θαη λα 

ξπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο (έληαζε ξεύκαηνο, 
πίεζεο αθξώλ, ρξόλνπ δηάξθεηαο ηεο ζπγθόιιεζεο) 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο. 

 
ΙΑ6 Λα εθηειείο δνθηκή θαη λα ειέγρεηο ηελ πνηόηεηα 

ηεο ζπγθόιιεζεο κε ηε κέζνδν ηεο θαηαζηξνθήο. 
 
ΙΑ7 Λα εθηειείο ζεκεηαθέο ζπγθνιιήζεηο αθήλνληαο 

δηαζηήκαηα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΙΑ8 Λα παίξλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πξόιεςεο αηπρεκάησλ θαηά ηε ρξήζε ηεο 
ζπζθεπήο ζπγθόιιεζεο αληίζηαζεο . 

 
ΙΑ9 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ10 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη λα 

ιακβάλεηο κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο νδεγίεο 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 Νδεγίεο ρξήζεο θαηαζθεπαζηώλ 

εμνπιηζκνύ 
ΟΕ2  Εμνπιηζκόο  
 Ππζθεπή ζπγθόιιεζεο  αληίζηαζεο (Spot 

Welding) 
 Δμαξηήκαηα ζπζθεπήο (δαγθάλεο, 

ειεθηξόδηα) 
 Διαηήξην ζπγθξάηεζεο όπινπ 
 Τπθηηθό πγξό    
 Δηδηθνί ζθηθηήξεο 
 Πθπξηά 
 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
ΟΕ3  Λέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
 Γεξκάηηλα γάληηα 
 πνδήκαηα 
 Γπαιηά 
 Δλδπκαζία, δεξκάηηλεο πνδηέο 
 Αλαπλεπζηηθέο κάζθεο 
 Απνξξνθεηήξεο νζκώλ θαη ζθόλεο 
 Ξπξνζβεζηήξεο 
ΟΕ4  Λέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο 
 Ξξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα 
 Γηαθόπηεο αζθάιεηαο ειεθηξηθώλ/ 

ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ 
ΟΕ5  Ακάμσκα-ζπγθνιιεκέλα κέξε 
 Γηακήθεο δνθνί 
 Δγθάξζηνη δνθνί 
 Θνιώλεο 
 Ξιεπξηθά θνκκάηηα 
 Ξαηίδηα 
 Δζώθηεξα 
 Ξνδηέο 
 Ξάησκα 
 Φηεξά 
 Δμσηεξηθά παηίδηα 
 Νξνθή 
 Δμσηεξηθέο θνιώλεο 
ΟΕ6  Σιηθά θαηαζθεπήο 
 Καιαθόο ράιπβαο  
 Σάιπβαο πςειήο αληνρήο  
 Σάιπβαο πνιύ πςειήο αληνρήο  
 Σάιπβαο πνιύ πςειήο αληνρήο ζεξκηθά 

επεμεξγαζκέλνο 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ6.3 Ππγθνιιήζεηο αληίζηαζεο  

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο ζπκβνιηζκνύο ησλ ηύπσλ ζπγθόιιεζεο όπσο αλαθέξνληαη ζηα ηερληθά 

εγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαηαζθεπήο ηνπ ακαμώκαηνο.  
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνλ νξηζκό θαη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο ζπγθόιιεζεο αληίζηαζεο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηήξεζεο ησλ απνζηάζεσλ κεηαμύ ησλ ζεκεηαθώλ ζπγθνιιήζεσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ, ηα αίηηα πνπ ηα πξνθαινύλ 

θαη ηα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηνπο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ ησλ ζπγθνιιήζεσλ (θαηαζηξνθή ξαθήο, ρσξίο θαηαζηξνθή 

ξαθήο). 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ηεο ζπζθεπήο ζπγθόιιεζεο αληίζηαζεο. 
 
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδύλνπο πνπ θξύβεη ε θαθή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζπγθόιιεζεο αληίζηαζεο. 
 
ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ: 

ΕΑΞ7 Σεκηθή ζπγθόιιεζε κεξώλ 

ΘΘ. ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ:  

Ν εμεηαδόκελνο ζηελ εξγαζία απηή πξέπεη λα δείμεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζηε ρξήζε ρεκηθώλ 
ζπγθνιιεηηθώλ πιηθώλ γηα επηζθεπέο εμαξηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο θαη ζπγθόιιεζε κεξώλ ηνπ 
ακαμώκαηνο. 

 

ΘΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΕΡ: 

ΕΑΞ7.1 Θξύεο ζπγθνιιήζεηο  
 
ΕΑΞ7.2 Αληηθαηάζηαζε αλεκνζώξαθα 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ7 Σεκηθή ζπγθόιιεζε κεξώλ 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ7.1 Θξύεο ζπγθνιιήζεηο  

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο δηαδηθαζίεο 

ρεκηθήο ζπγθόιιεζεο κεξώλ ηνπ ακαμώκαηνο 
ζύκθσλα κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα. 

 
ΙΑ2 Λα ιεηαίλεηο θαη λα απνιηπαίλεηο ηηο επηθάλεηεο κεξώλ 

ηνπ νρήκαηνο πνπ ζα ζπγθνιιεζνύλ. 
 
ΙΑ3 Λα επηιέγεηο ηε θαηάιιειε θόιια αλάινγα κε ηελ 

εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο. 
 
ΙΑ4 Λα αθνινπζείο ηελ νξζή δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο θόιιαο. 
 
ΙΑ5 Λα ηεξείο ηνπο θαλνληζκνύο γηα ηηο ζπλζήθεο θύιαμεο 

ησλ ζπγθνιιεηηθώλ πιηθώλ. 
 
ΙΑ6 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ7 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη λα ιακβάλεηο 

κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
  
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο νδεγίεο 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 

 Νδεγίεο ρξήζεο πιηθώλ  
 
ΟΕ2  Εμνπιηζκόο  
 Ξηζηόια θάςνπιαο 
 Βνπξηζηά 
 Ππάηνπιεο 
 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
 
ΟΕ3  Ιόιιεο 
 Θόιια ελόο ζπζηαηηθνύ 
 Θαηαζθεπαζηηθέο θόιιεο δπν 

ζπζηαηηθώλ 
 Θόιια ηαπεηζαξίαο 
 Απηνθόιιεηε ηαηλία δηπιήο όςεο 
 Δπνμηθή ζηηγκηαία θόιια 
 
ΟΕ4  Λέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
 Γάληηα 
 πνδήκαηα 
 Γπαιηά 
 Δλδπκαζία 
 Αλαπλεπζηηθέο κάζθεο 
 Απνξξνθεηήξεο νζκώλ θαη ζθόλεο 

 
ΟΕ5  Λέξε νρήκαηνο 
 Δμσηεξηθά κέξε ακαμώκαηνο 
 Ραπεηζαξίεο 
 Δζσηεξηθή επέλδπζε 
 Ξιατλά πξνζηαηεπηηθά 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ7.1 Θξύεο ζπγθνιιήζεηο  

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα πιαζηηθά πιηθά θαηαζθεπήο - πνιπκεξή (ζεξκνπιαζηηθά ζεξκνζθιεξαηλόκελα 

ειαζηνκεξή).  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρεκηθέο ηδηόηεηεο ησλ θνιιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία.  
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ θνιιώλ δπν ζπζηαηηθώλ θαη ηε ζεκαζία ρξήζεο 

ηνπο ζην ακάμσκα ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο θαη θύιαμεο ησλ ρεκηθώλ ζπγθνιιεηηθώλ πιηθώλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ7 Σεκηθή ζπγθόιιεζε κεξώλ 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ7.2 Αληηθαηάζηαζε αλεκνζώξαθα 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο δηαδηθαζίεο 

αληηθαηάζηαζεο αλεκνζώξαθα ζύκθσλα κε ηα ηερληθά 
εγρεηξίδηα. 

 
ΙΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν 

εμνπιηζκό θνπήο θαη αθαίξεζεο ηνπ αλεκνζώξαθα. 
 
ΙΑ3 Λα ιεηαίλεηο θαη λα απνιηπαίλεηο ηηο επηθάλεηεο πνπ ζα 

ζπγθνιιεζνύλ. 
 
ΙΑ4 Λα εθαξκόδεηο ηελ θόιια θαη λα ηνπνζεηείο ηνλ 

αλεκνζώξαθα. 
 
ΙΑ5 Λα εθηειείο έιεγρν ζηεγαλόηεηαο ηνπ εζσηεξηθνύ 

ρώξνπ ηνπ  νρήκαηνο. 
 
ΙΑ6 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ7 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη λα ιακβάλεηο 

κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΙΑ8 Λα ηεξείο ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο αρξήζησλ 

ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία. 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο νδεγίεο 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 

 Νδεγίεο ρξήζεο πιηθώλ  
 Νδεγίεο ρξήζεο εμνπιηζκνύ 
 
ΟΕ2  Εμνπιηζκόο  
 Ξηζηόια θάςνπιαο 
 Πύξκα θνπήο θόιιαο (αηζάιηλν, 

αλζξαθνλήκαηα) 
 Θνπηηθό εξγαιείν θόιιαο (ειεθηξηθό, 

αέξνο) 
 Βεληνύδεο 
 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
 
ΟΕ3  Σιηθά 
 Θόιια (ελόο ζπζηαηηθνύ, δπν 

ζπζηαηηθώλ) 
 Απνιππαληηθό πγξό 
 Αζηάξη 
 
ΟΕ4  Λέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
 Γάληηα 
 πνδήκαηα 
 Γπαιηά 
 Δλδπκαζία 
 Αλαπλεπζηηθέο κάζθεο 
 Απνξξνθεηήξεο νζκώλ θαη ζθόλεο 
 
ΟΕ5  Λέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 
νρήκαηνο 
 Ξξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα 
 
ΟΕ6  Όρεκα 
 Αλεκνζώξαθαο 
 Ξηζηλό παξάζπξν 
 Ξιατλά παξάζπξα 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ7.2 Αληηθαηάζηαζε αλεκνζώξαθα  

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα είδε θξπζηάιισλ θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρεκηθέο ηδηόηεηεο ησλ θνιιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ  

αλεκνζώξαθα.  
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνύο δηαρείξηζεο θαη θύιαμεο ησλ ρεκηθώλ ζπγθνιιεηηθώλ πιηθώλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ: 

ΕΑΞ8 Έιεγρνο-επηβεβαίσζε δηαζηάζεσλ 

ΘΘ. ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ: 

Ν εμεηαδόκελνο ζηελ εξγαζία απηή πξέπεη λα δείμεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ, κε ηε ρξήζε κεηξηθώλ 
νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ, λα ζπγθξίλεη θαη λα επηβεβαηώλεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ακαμώκαηνο κε 
απηέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

ΘΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΕΡ: 

 

ΕΑΞ8.1 Έιεγρνο–επηβεβαίσζε δηαζηάζεσλ  
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ8 Έιεγρνο – επηβεβαίσζε δηαζηάζεσλ 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ8.1 Έιεγρνο – επηβεβαίσζε δηαζηάζεσλ 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα ηεξείο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 
 
ΙΑ2 Λα θαηαλνείο θαη λα εξκελεύεηο ηνπο πίλαθεο κεηξήζεσλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 
 
ΙΑ3 Λα ππνδεηθλύεηο ηα ζεκεία ηνπ ακαμώκαηνο όπνπ απαηηνύληαη 

αθξηβείο δηαζηάζεηο. 
 
ΙΑ4 Λα εθηειείο κεηξήζεηο ζηνπο ηξεηο άμνλεο θαη λα 

ζπγθξίλεηο/επηβεβαηώλεηο ηηο δηαζηάζεηο κε απηέο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΙΑ5 Λα ζπληεξείο θαη λα θπιάζζεηο ηα όξγαλα κέηξεζεο ζε 

αζθαιέο κέξνο. 
 
ΙΑ6 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΙΑ7 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη λα ιακβάλεηο κέηξα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
 
  
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 Νδεγίεο ρξήζεο νξγάλσλ 
κέηξεζεο 

 
ΟΕ2  Όξγαλα κέηξεζεο  
 Κεηξηθή ηαηλία (κέηξν) 
 Βεξληέξνο (ηαρύκεηξν) 
 Ρειεζθνπηθό κέηξν (κεραληθό, 

ειεθηξνληθό) 
 Κεραληθό/ειεθηξνληθό κεηξηθό 

ζύζηεκα 
 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
 
ΟΕ3  Λέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
 Γάληηα 
 πνδήκαηα 
 Δλδπκαζία 
 
ΟΕ4  Όρεκα 
 Ακάμσκα 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ8.1 Έιεγρνο – επηβεβαίσζε δηαζηάζεσλ  

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ην ζθάικα θαη ηη ε  αθξίβεηα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο . 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο θαη λα εξκελεύεηο ηνπο ζπκβνιηζκνύο ζηνπο πίλαθεο δηαζηάζεσλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή.  
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ζε πνηα κέξε ηνπ ακαμώκαηνο απαηηείηαη αθξίβεηα δηαζηάζεσλ γηα ηε ζσζηή 

γεσκεηξία ηνπ νρήκαηνο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο βαζκνλόκεζεο (calibration) ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ: 

ΕΑΞ9 Αληηζθσξηθή πξνζηαζία 

ΘΘ. ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ:  

Ν εμεηαδόκελνο ζηελ εξγαζία απηή πξέπεη λα δείμεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζηε εθηέιεζε εξγαζηώλ 
αληηζθσξηθήο πξνζηαζίαο ζην ακάμσκα ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΘΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΕΡ: 

 
ΕΑΞ9.1 Αληηζθσξηθή πξνζηαζία  
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ9 Αληηζθσξηθή πξνζηαζία  

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ9.1 Αληηζθσξηθή πξνζηαζία  

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο δηαδηθαζίεο αληηζθσξηθήο 

πξνζηαζίαο  ζύκθσλα κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα. 
 
ΙΑ2 Λα εθηειείο εξγαζίεο ζηεγαλνπνίεζεο ησλ αξκώλ ηνπ 

ακαμώκαηνο πξηλ ην ζηάδην ηεο βαθήο. 
 
ΙΑ3 Λα ςεθάδεηο κε πξνζηαηεπηηθό θεξί ηα θνπθώκαηα ηνπ 

ακαμώκαηνο πξηλ ηε εξγαζία ηεο ζπλαξκνιόγεζεο. 
 
ΙΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνπο κεηαηξνπείο ζθνπξηάο ζαλ ελαιιαθηηθή 

ιύζε γηα ηηο πεξηνρέο όπνπ ν θαζαξηζκόο είλαη αδύλαηνο. 
 
ΙΑ5 Λα ιακβάλεηο κέηξα πξνζηαζίαο κεξώλ ηνπ νρήκαηνο 

πνπ δελ ρξεηάδνληαη αληηζθσξηθή πξνζηαζία. 
 
ΙΑ6 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη λα ιακβάλεηο κέηξα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
 
  
 
 

ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 

 

ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 
ΟΕ2  Εμνπιηζκόο 
 Ξηζηόια ςεθαζκνύ θεξηνύ 
 Βνπξηζηά 
 Ππάηνπιεο 
 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
 
ΟΕ3  Σιηθά αληηζθσξηθήο 
πξνζηαζίαο 
 Θεξί 
 Αξκόθνιιεο 
 Κεηαηξνπείο ζθνπξηάο  
 
ΟΕ4  Λέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
 Γάληηα 
 πνδήκαηα 
 Γπαιηά 
 Δλδπκαζία 
 Αλαπλεπζηηθέο κάζθεο 
 Απνξξνθεηήξεο νζκώλ θαη 

ζθόλεο 
 

ΟΕ5  Λέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 
νρήκαηνο 
 Ξξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα 
 
ΟΕ6  Όρεκα 
 Ακάμσκα 
 Κεηαιιηθά εμαξηήκαηα 

ακαμώκαηνο 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ9.1 Αληηζθσξηθή πξνζηαζία  

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο γηα ηελ ειεθηξνρεκηθή δηάβξσζε ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο.  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο γηα ηηο αηηίεο ηεο νμείδσζεο ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο θαη πώο αληηκεησπίδεηαη. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο δπν δηαθνξεηηθώλ πιηθώλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο θαη ηε ρξήζε ησλ πιηθώλ αληηζθσξηθήο πξνζηαζίαο.  
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ζε πνηα κέξε ηνπ ακαμώκαηνο πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε εθαξκνγή ησλ πιηθώλ 

αληηζθσξηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ: 

ΕΑ10 Ρειηθόο πνηνηηθόο έιεγρνο 

ΘΘ. ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ:  

Ν εμεηαδόκελνο ζηελ εξγαζία απηή πξέπεη λα δείμεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα εθηειεί ζσζηά ηνλ 
ηειηθό πνηνηηθό έιεγρν, κεηά ηελ επηζθεπή θαη πξηλ ηε παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζην πειάηε. 

ΘΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΕΡ: 
 
ΕΑΞ10.1 Ρειηθόο πνηνηηθόο έιεγρνο  
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑ10 Ρειηθόο πνηνηηθόο έιεγρνο 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ10.1 Ρειηθόο πνηνηηθόο έιεγρνο  

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα ζπκβνπιεύεζαη θαη λα εθαξκόδεηο ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ ηειηθνύ πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζύκθσλα κε ηα ηερληθά 
εγρεηξίδηα. 

 
ΙΑ2 Λα δηαπηζηώλεηο όηη έρνπλ γίλεη νη ελδηάκεζνη 

πνηνηηθνί έιεγρνη ζε όια ηα ζηάδηα ηεο επηζθεπήο ηνπ 
νρήκαηνο. 

 
ΙΑ3 Λα δηελεξγείο ηνλ ηειηθό πνηνηηθό έιεγρν ηνπ 

επηζθεπαζκέλνπ νρήκαηνο θαη λα θαηαγξάθεηο ηηο 
παξαηεξήζεηο ζνπ ζην ζρεηηθό πηλάθα. 

 
 
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Οιεξνθνξίεο 
 Ρερληθά εγρεηξίδηα κε βάζε ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 

 
ΟΕ2  Ελδηάκεζνη πνηνηηθνί έιεγρνη 
 Γεληθόο έιεγρνο ακαμώκαηνο 
 Έιεγρνο ζε ηδηθά κέξε 
 Έιεγρνο θαηάζηαζεο πιαηζίνπ 
 Έιεγρνο απνζπλαξκνιόγεζεο 
 Έιεγρνο επηζθεπώλ 
 Έιεγρνο – επηβεβαίσζε δηαζηάζεσλ 

θαηαζθεπαζηή 
 Έιεγρνο αληηζθσξηθήο πξνζηαζίαο 
 Έιεγρνο βαθήο 

 
ΟΕ3  ειηθόο πνηνηηθόο έιεγρνο 
 Δπζπγξάκκηζε πνξηώλ 
 Δπζπγξάκκηζε θαπό θαη πόξηαο 

απνζθεπώλ 
 Γηάθελα κεηαμύ δηαθόξσλ ηκεκάησλ 
 Άλνηγκα-θιείζηκν πνξηώλ 
 Ιεηηνπξγία παξαζύξσλ 
 Νπηηθόο έιεγρνο εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
νρήκαηνο 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο ειαζηηθώλ 
 
ΟΕ4  Όρεκα 
 Ακάμσκα 
 Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κέξε 

νρήκαηνο  
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ10.1 Ρειηθόο πνηνηηθόο έιεγρνο  

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο δηεμαγσγήο ηνπ πνηνηηθνύ έιεγρνπ.  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ησλ ελδηάκεζσλ ειέγρσλ θαηά ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηη πεξηιακβάλεη ν ηειηθόο πνηνηηθόο έιεγρνο.  
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ: 

EAO11 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο 

ΘΘ. ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ:   

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.  

ΘΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΕΡ: 

EAO11.1 Ιήςε πιεξνθνξηώλ από ηνλ πειάηε  
 
EAO11.2 Ξαξνρή ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθνξηώλ ζηνλ πειάηε 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

EAO11 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

EAO11.1 Ιήςε πιεξνθνξηώλ από ηνλ πειάηε  

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο ην αίηεκα γηα  παξνρή εμππεξέηεζεο. 
 
ΙΑ2 Λα θάλεηο ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο ζηνλ  πειάηε γηα λα 

δηαπηζηώζεηο ην πξόβιεκα.  
 
ΙΑ3 Λα εθαξκόδεηο ηνπο θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπλεξγείνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πειάηε θαη κε ηνλ 
πξνθαηαξηηθό έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. 

 
ΙΑ4 Λα δηεμάγεηο πξνθαηαξθηηθό  έιεγρν  γηα ηνλ εληνπηζκό 

θαη θαηαγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο.  
 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

EAO11.1 Ιήςε πιεξνθνξηώλ από ηνλ πειάηε  

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (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 ηε ζπκπιήξσζε ησλ     

απαξαίηεησλ εγγξάθσλ; 
 
ΑΓ5 Ξώο ζπκπιεξώλεηαη ε όιε δηαδηθαζία ησλ εγγξάθσλ ηνπ ζπλεξγείνπ;    
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

EAO11 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο 

 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

EAO11.2 Ξαξνρή ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθνξηώλ ζηνλ πειάηε 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο 

πνπ ζα γίλνπλ ζην όρεκά ηνπ. 
 
ΙΑ2 Λα πιεξνθνξείο ηνλ πειάηε ζρεηηθά  κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηηο δηάθνξεο λνκνζεζίεο πνπ κπνξεί 
λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο ζην  όρεκα.  

 
ΙΑ3 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πειάηε γηα ηε δηαδηθαζία 

επηδηόξζσζεο, ηα εμαξηήκαηα, ην ρξόλν απνπεξάησζεο 
θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο.  

 
ΙΑ4 Λα ζπκπιεξώλεηο ηα απαξαίηεηα έληππα θαη λα παίξλεηο 

ζπγθαηάζεζε από ηνλ πειάηε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Εξγαζίεο ζην όρεκα 
 Ππζηήκαηα νρήκαηνο 
 Κέξε νρήκαηνο 
 Δμαξηήκαηα 
 Ξξόζζεηεο εξγαζίεο  
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Θ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

EAO11.2 Ξαξνρή ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθνξηώλ ζηνλ πειάηε   

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (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; 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ12 Πρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν   

ΘΘ. ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ:  

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. 

ΘΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΕΡ: 

ΕΑΞ12.1 Νξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο. 
 
ΕΑΞ12.2 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιώλ  

εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ12 Πρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ12.1 Νξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα θαηαλνείο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνπο ηερληθνύο 

όξνπο πνπ εθαξκόδνληαη ζην επάγγεικα ζνπ. 
 
ΙΑ2 Λα απνδέρεζαη όηη ε αηνκηθή επζύλε γηα επίηεπμε 

θνηλώλ ζηόρσλ είλαη επαθξηβώο ζπκθσλεκέλε κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο. 

 
ΙΑ3 Λα ζπκθσλείο όηη ε πξνζθεξόκελε βνήζεηα ζε 

ζπλαδέιθνπο είλαη ζρεηηθή κε ηηο δηθέο ηνπο θαη δηθέο 
ζνπ πξνηεξαηόηεηεο θαη είλαη επίζεο ζπλεπήο κε ηελ 
επζύλε γηα παξαγσγηθόηεηα θαη πνηόηεηα. 

 
ΙΑ4 Λα ζπλεηζθέξεηο ζηνλ θαζνξηζκό ξόισλ ζηελ νκάδα. 
 
ΙΑ5 Λα ζπλεηζθέξεηο ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζα θαζνξίδνπλ 

θαζαξά θαη επνηθνδνκεηηθά ηα αηηήκαηα γηα 
πιεξνθόξεζε θαη βνήζεηα από ζπλαδέιθνπο. 

 
ΙΑ6 Λα αλαθέξεηο θαη λα αλαθέξεηο ζηελ αξκόδηα πεγή 

πεξηπηώζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζσζηή νκαδηθή 
πξνζπάζεηα. 

 
ΙΑ7 Λα απνζαξξύλεηο ζρόιηα/πξάμεηο πνπ 

απνδπλακώλνπλ ηελ νκάδα. 
 
 
 
 
 
  

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  ερληθνί όξνη 
 Νξνινγία 
 Ρερληθέο νλνκαζίεο 
 Ρερληθέο πεξηγξαθέο 
 
ΟΕ2  Οξνζθεξόκελε βνήζεηα 
 Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ 
 Ξαξνρή ζπκβνπιήο 
 Αλάιεςε εξγαζηώλ 
 Θαηάξηηζε 
 
ΟΕ3  Οεγή 
 Ξξντζηάκελνο 
 Ππλάδειθνο 
 
ΟΕ4  Ρρόιηα/Οξάμεηο 
 Άζθνπα/εο 
 Θαθόβνπια/εο 
 ζηεξόβνπια/εο 
 Δπηθνηλσλία ζε γιώζζα κε 

θαηαλνεηή από όινπο 
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ΘΘ. 

 

ΕΠΓΑΡΘΑ   

ΕΑΞ12.1 Νξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (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 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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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ12 Πρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν 

ΘΘ. ΕΑΞ12.2 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιώλ εξγαζηαθώλ 
ζρέζεσλ 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα εθηειείο όιεο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ηξόπν πνπ 

λα ζπκβαδίδεη κε ηελ πξαθηηθή θαη ηνπο 
θαλνληζκνύο ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο θαη 
θάησ από δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 
ΙΑ2 Λα θαηαλνείο ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνπο 

θαλόλεο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν. 
 
ΙΑ3 Λα εξγάδεζαη ζηα όξηα επζύλεο ζνπ θαη λα 

ρξεζηκνπνηείο ηηο εμνπζίεο ηεο ζέζεο ζνπ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ. 

 
ΙΑ4 Λα ηεξείο ηνπο θαλόλεο εξγαζίαο ζην 

ζπλεξγείν. 
 
ΙΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο πεξηπηώζεηο αλάγθεο 

παξνρήο βνήζεηαο ζε ζπλάδειθν θαη ηνλ 
ελδεδεηγκέλν ηξόπν παξνρήο ηεο. 

 
ΙΑ6 Λα βεβαηώλεζαη όηη γλσξίδεηο θαη απνδέρεζαη ηελ 

πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ ζνπ, δειαδή ηηο 
εξγαζίεο, επζύλεο θαη πξνηεξαηόηεηεο ζνπ. 

ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 

 
ΟΕ1  Ρπλζήθεο εξγαζίαο 
 Θαλνληθή πεξίνδνο εξγαζίαο 
 Ξνιύ έληνλε πεξίνδνο εξγαζίαο 
 
ΟΕ2  Ξξγαλσηηθή δνκή 
 θηζηάκελνο 
 Ππλάδειθνο ίζνπ επηπέδνπ 
 Ξξντζηάκελνο ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο 
 Ξξντζηάκελνο άιιεο εηδηθόηεηαο 
 
ΟΕ3  Ιαλόλεο εξγαζίαο 
 Ππκθσλεκέλν σξάξην 
 Δθαξκνγή εληνιώλ 
 Θαλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ 

εξγαζία 
 Θαλόλεο εκθάληζεο 
 Θαλόλεο ρξήζεο εμνπιηζκνύ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ 
 Θαλόλεο επηθνηλσλίαο 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ   

EAΞ12.2 Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιώλ εξγαζηαθώλ 
ζρέζεσλ 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (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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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ13 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

ΘΘ. ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ:  

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. 

 

ΘΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΕΡ: 

 
ΕΑΞ13.1 Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη εθαξκνγή 

κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο. 
 
ΕΑΞ13.2 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη 

εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ. 
 
ΕΑO13.3 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ13 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ:   

ΕΑΞ13.1 Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ 
πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα αλαθέξεηο ηνπο 

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

 
ΙΑ2 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. 

 
ΙΑ3 Λα εθαξκόδεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο γηα θάζε εξγαζία 
θαη ζε θάζε ρώξν. 

 
ΙΑ4 Λα απνκαθξύλεηο ηα άρξεζηα πιηθά από ην 

ρώξν εξγαζίαο θαη λα ηα ηνπνζεηείο ζηνπο 
πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο. 

 
ΙΑ5 Λα αλπςώλεηο θαη λα κεηαθηλείο κε αζθάιεηα 

ειαθξηά θνξηία κε ην ρέξη. 
 
ΙΑ6 Λα αλπςώλεηο κε αζθάιεηα θνξηία κε κηθξά 

κεραληθά κέζα. 
 
ΙΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηα θαηάιιεια 

πξνζηαηεπηηθά κέζα αλάινγα κε ηελ θάζε 
εξγαζία.  

 
 
 
 

 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Τώξνο εξγαζίαο 
 Αθάιππηνο ρώξνο ζπλεξγείνπ 
 Πηεγαζκέλνο ρώξνο ζπλεξγείνπ 
 Απνζεθεπηηθόο ρώξνο 
Ξάγθνο εξγαζίαο 
 
ΟΕ2  Οξνζηαηεπηηθά κέζα 
 Πηνιέο εξγαζίαο 
Ξαπνύηζηα αζθάιεηαο 
 Θξάλνο 
 Γπαιηά αζθάιεηαο 
Ξξνζηαηεπηηθά αθνήο 
 Γάληηα 
Κάζθεο 
 Δπηγνλαηίδεο 
Ξξνζηαηεπηηθά εξγαιείσλ θαη κεραλώλ 
Γηαθόπηεο αζθάιεηαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 
 Εώλεο/ζρνηληά αζθάιεηαο 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ 

ΕΑΞ13.1 Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ 
πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (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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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ13 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

ΘΘ. 

 

ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ13.2 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ 
θαλνληζκώλ 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα εθαξκόδεηο ζπζηεκαηηθά ηνπο εζσηεξηθνύο 

θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ηζρύνπλ γηα 
θάζε εξγαζία θαη ζε θάζε ρώξν. 

 
ΙΑ2 Λα δηαηεξείο θαζαξό ην ρώξν εξγαζίαο θαη 

ειεύζεξν ην ρώξν δηαθίλεζεο.  
 
ΙΑ3 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. 

 
ΙΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ππαθνύο ζηα ζήκαηα 

αζθάιεηαο ζην ρώξν εξγαζίαο.  
 
ΙΑ5 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. 

 
ΙΑ6 Λα ζπλεξγάδεζαη ζηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία θαη λα ζπκκεηέρεηο 
ζηε δηαβνύιεπζε. 

 
 
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Τώξνο εξγαζίαο 
 Αθάιππηνο ρώξνο ζπλεξγείνπ 
 Πηεγαζκέλνο ρώξνο ζπλεξγείνπ 
 Απνζεθεπηηθόο ρώξνο 
 Ξάγθνο εξγαζίαο 
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ΘΘ.  ΕΠΓΑΡΘΑ   

ΕΑΞ13.2 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ 
θαλνληζκώλ 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (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 πγείαο 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 πγεία 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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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ: 

ΕΑΞ13 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ13.3 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα αληηδξάο θαη λα ελεξγείο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. 
 
ΙΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα ππξνζβεζηηθά κέζα θαη 

ηνλ εμνπιηζκό πξώησλ βνεζεηώλ ζε έλα ρώξν 
εξγαζίαο. 

 
ΙΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ππξνζβεζηηθά κέζα κε ηνλ 

νξζό ηξόπν. 
 
ΙΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο δηόδνπο δηαθπγήο ζε 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη ην ρώξν 
ζπγθέληξσζεο ζε έλα ρώξν εξγαζίαο. 

 
ΙΑ5 Λα εθαξκόδεηο ην ζρέδην δξάζεο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. 
 
ΙΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο πνηα είλαη ηα ππεύζπλα 

πξόζσπα γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο θαη νη πξώηνη 
βνεζνί ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 
ΙΑ7 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ παξνρή 

πξώησλ βνεζεηώλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, 
 
ΙΑ8 Λα εληνπίδεηο ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο 

πνπ ηζρύνπλ ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΙΑ9 Λα εληνπίδεηο πνπ βξίζθνληαη ηα θνπηηά πξώησλ 

βνεζεηώλ ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
 
 
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Οπξνζβεζηηθά κέζα 
 Ξπξνζβεζηήξεο 
 Ξπξνζβεζηηθέο κάληθεο 
 Ξπξάληνρεο θνπβέξηεο 

 
ΟΕ2  Έθηαθηε αλάγθε 
 Φσηηά 
 Πεηζκόο 
 Ξιεκκύξα 
 Γηαξξνή επηθίλδπλεο νπζίαο 
 Αηύρεκα 
 Δπηθίλδπλν πεξηζηαηηθό (π.ρ. 

θαηάξξεπζε αλπςσηηθνύ, έθξεμε 
δνρείνπ ππό πίεζε, αζηνρία ή 
δπζιεηηνπξγία εμνπιηζκνύ θηι) 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ 

ΕΑΞ13.3 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (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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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ14 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΘΘ. ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ:  

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

ΘΘΘ
. 

ΕΠΓΑΡΘΕΡ: 

 
ΕΑΞ14.1 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ. 
 
ΕΑΞ14.2 Ξεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθώλ/πξντόλησλ. 
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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ:  

ΕΑΞ14 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ:   

ΕΑΞ14.1 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ. 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΙΑ1 Λα νδεγείο θαη λα εθηειείο κία εξγαζία ζε έλα 

όρεκα κε ηξόπν πνπ λα επηβαξύλεηαη ην 
πεξηβάιινλ όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν. 

 
ΙΑ2 Λα εηζεγείζαη ζηνλ ηδηνθηήηε ελόο νρήκαηνο 

ηξόπνπο νδήγεζεο θαη ρξήζεο ηνπ νρήκαηνο κε 
γλώκνλα ηε κείσζε επηβάξπλζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

 
ΙΑ3 Λα επεμεγείο ζηνλ ηδηνθηήηε ελόο νρήκαηνο ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ρξήζεο 
πβξηδηθώλ νρεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο 
ηνπο. 

 
ΙΑ4 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. 

 
ΙΑ5 Λα εθηειείο ηελ θάζε εξγαζία ζε όρεκα κε ηξόπν 

πνπ λα επηηπγράλεηαη πεξηνξηζκόο ρξήζεο 
θαπζίκσλ θαη κείσζε ησλ εθπνκπώλ θαπζαεξίσλ. 

 
 
 
 

 
ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 
 
ΟΕ1  Εξγαζία 
 Γηάγλσζε/έιεγρνο 
 Ππληήξεζε 
 Δπηζθεπή 
 

ΟΕ2  Ελαιιαθηηθά θαύζηκα 
 Βηνληήδει 
 γξαέξην 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ 

ΕΑΞ14.1 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (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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Θ. ΞΛΕΑΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ: 

ΕΑΞ14 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΘΘ.  ΕΠΓΑΡΘΑ: 

ΕΑΞ14.2 Ξεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθώλ/πξντόλησλ. 

  
ΙΠΘΗΠΘΑ ΑΟΞΔΞΡΗΡ (ΙΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
  
ΙΑ1 Λα απνζεθεύεηο, λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα απνξξίπηεηο 

θάζε πιηθό θαη πξντόλ ζην ζπλεξγείν κε ηξόπν πνπ 
λα κελ επεξεάδεηαη ην πεξηβάιινλ. 

 
ΙΑ2 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία ζνπ κε ηξόπν πνπ ηπρόλ 

απόβιεηα λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνξξίπηνληαη 
θαηάιιειν θαη λα κελ επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ. 

 
ΙΑ3 Λα εθαξκόδεηο ηνπο θαλόλεο αλαθύθισζεο γηα ηα 

πιηθά/πξντόληα πνπ εθαξκόδνληαη. 
 
ΙΑ4 Λα δηαρσξίδεηο θαη λα ηνπνζεηείο ζηνπο θαηάιιεινπο 

ρώξνπο απόξξηςεο ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά. 
 
ΙΑ5 Λα εθαξκόδεηο ηνλ νξζό ηξόπν απόξξηςεο γηα ηα 

άρξεζηα πιηθά/πξντόληα πνπ δελ αλαθπθιώλνληαη. 
 
ΙΑ6 Λα κε ιεξώλεηο ην πεξηβάιινλ κε άρξεζηα πιηθά θαηά 

ηε δηεθπεξαίσζε κίαο εξγαζίαο. 

ΟΕΔΘΞ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ  (ΟΕ) 

 

ΟΕ1  Σιηθά/πξντόληα 
Αληαιιαθηηθά 
Αλαιώζηκα 
Ππζθεπαζίεο 
Απόβιεηα 
Δξγαιεία 
   
ΟΕ2  Απόβιεηα 
Θαύζηκα 
Κεραλέιαηα 
Αληαιιαθηηθά 
Δμαξηήκαηα 
Διαζηηθά 
Κπαηαξίεο 
Ιακπηήξεο 
Τπθηηθό πγξό 
Τπθηηθό αέξην 
Ππζθεπαζίεο 
 
ΟΕ3  Ιαλόλεο αλαθύθισζεο 
ιηθά πνπ αλαθπθιώλνληαη 
Ππιινγή 
Γηάζεζε 
 
ΟΕ4  Αλαθπθιώζηκα πιηθά 
Κέηαιιν 
Ξιαζηηθό 
Γπαιί 
Σαξηί 
Κεραλέιαηα 
Διαζηηθά 
Κπαηαξίεο 
Ιακπηήξεο 
Τπθηηθό πγξό 
Τπθηηθό αέξην 
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ΘΘ. ΕΠΓΑΡΘΑ 

ΕΑΞ14.2 Ξεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθώλ/πξντόλησλ 

  
ΑΟΑΠΑΘΗΕΡ ΓΜΩΡΕΘΡ (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 αρξήζησλ 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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ΟΑΠΑΠΗΛΑ 1: ΓΚΩΡΡΑΠΘΞ 
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ΓΚΩΡΡΑΠΘΞ 

Νη αθόινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 
πξόηππν: 

Φάζκα  Ξνιιέο πεξηπηώζεηο. 

Οάγθνο επζπγξάκκηζεο Κεηξεηηθή ζπζθεπή ειέγρνπ. 

Ρηξεβισκέλν Ξαξακνξθσκέλν. 

Κείαλζε Νκαινπνίεζε. 

Τάιπβαο Θξάκα ζηδήξνπ. 

Οέδεζε Φξελάξηζκα. 

Ξπή Ρξύπα. 

Ιαηαπόλεζε Φόξηηζε, παξακόξθσζε. 

Εηεξνγελείο Αλνκνηνγελείο. 

Απηνγελήο Έρνπλ ηελ ίδηα ζύλζεζε. 

Ηιεθηξνζπγθόιιεζε Ππγθόιιεζε κεηάιισλ, κε ηε βνήζεηα εηδηθήο ειεθηξηθήο 
ζπζθεπήο. 

Ηιεθηξηθό ηξηθηήξη Ζιεθηξηθό εξγαιείν γηα ηξηβή ηεο πάζηαο. 

Under seal Κνλσηηθό πιηθό. 

Δηαγλσζηηθό Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ειέγρνπ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ 
νρήκαηνο. 

Ρύζηεκα 
αληηκπινθαξίζκαηνο 
θξέλσλ 

Πύζηεκα πνπ απνηξέπεη ην θιείδσκα ησλ ηξνρώλ ζην 
θξελάξηζκα. 

Ρύζηεκα ειέγρνπ 
πξόζθπζεο 

Ζιεθηξνληθό ζύζηεκα ην νπνίν απνηξέπεη ηελ 
πιαγηνιίζζεζε ηνπ νρήκαηνο. 

Οξνεηαληήξεο Πύζηεκα πνπ ππάξρεη ζηηο δώλεο γηα αζθάιηζε ηνπ επηβάηε 
ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

Run Flat tyres   Πύζηεκα ειαζηηθώλ πνπ επηηξέπεη ηελ νδήγεζε κε 
μεθνύζθσην ειαζηηθό. 

BAS – Brake assist 
system 

Πύζηεκα ππνβνήζεζεο ησλ θξέλσλ γηα γξεγνξόηεξν 
θξελάξηζκα. 

Γθηινηίλα - Κεραλή θνπήο κεηάιισλ. 

Αθξσλύκηα 
 

ΟΕΟ Ξξόηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζόληα 
ΕΑΞ Δπηζθεπή Ακαμσκάησλ Νρεκάησλ 
ΙΑ Θξηηήξην Απόδνζεο 
ΟΕ Ξεδίν Δθαξκνγήο 
ΑΓ Απαξαίηεηεο Γλώζεηο 
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ΟΑΠΑΠΗΛΑ 2: ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΕΟΘΟΕΔΩΜ  

     ΕΟΑΓΓΕΚΛΑΘΙΩΜ ΟΠΞΡΞΜΩΜ 
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Ο Ε Π Θ Γ Π Α Φ Η   Ε Ο Θ Ο Ε Δ Ω Μ   Ε Ο Α Γ Γ Ε Κ Λ Α  Θ Ι Ω Μ   Ο Π Ξ Ρ Ξ Μ  Ω Μ  
 
 
Τα  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: 
 

ΕΟΘΟΕΔΑ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ 

Επίπεδν 1 

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

Επίπεδν 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. 
 

Επίπεδν 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. 
 

Επίπεδν 4 

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

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