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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
 

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

 
 

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

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΛ. 

ΓΚ1 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ησλ επηθαλεηώλ πξνο πγξνκόλσζε 9 

ΓΚ2 Αλαγλώξηζε, ηδηόηεηεο θαη ρεηξηζκόο κνλσηηθώλ πιηθώλ 21 

ΓΚ3 Αλαγλώξηζε θαη πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ γηα λα δερηνύλ ηα πιηθά 
πγξνκόλσζεο 27 

ΓΚ4 Δπηδηόξζσζε θαη ζπληήξεζε πξνβιεκάησλ πθηζηάκελεο πγξνκόλσζεο 39 

ΓΚ5 Ρνπνζέηεζε θαη εθαξκνγή κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ 45 

ΓΚ6 Ρνπνζέηεζε θαη εθαξκνγή κνλσηηθώλ επαιείςεσλ 55 

ΓΚ7 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 65 

ΓΚ8 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο   73 

ΓΚ9 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 83 

ΓΚ10 Δπηκέηξεζε εξγαζηώλ, θαηαλάισζεο πιηθώλ θαη ηπρόλ επηπιένλ εξγαζηώλ 89 
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3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

3.1. πζηήκαηα Τγξνκνλώζεσλ – Δπίπεδν 2 

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο  

Νη πγξνκνλώζεηο δηαιακβάλνπλ ηελ αλαγλώξηζε θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ νηθνδνκηθώλ θαη κνλσηηθώλ 
πιηθώλ, ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηώλ γηα λα δερηνύλ ηα κνλσηηθά πιηθά θαη 
ηελ εθαξκνγή πιηθώλ πγξνκόλσζεο κε δηάθνξεο κεζόδνπο, ελώ ειέγρνληαη, εληνπίδνληαη θαη 
επηδηνξζώλνληαη πξνβιήκαηα πθηζηάκελεο πγξνκόλσζεο. 

 

3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 

Τπνρξεσηηθνί Σνκείο  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΓΚ1 

Αλαγλώξηζε θαη 
ηδηόηεηεο ησλ 
επηθαλεηώλ πξνο 
πγξνκόλσζε 

ΓΚ1.1 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ζθπξνδέκαηνο  10 

ΓΚ1.2 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο κεηαιιηθώλ 
επηθαλεηώλ 12 

ΓΚ1.3 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο μπιείαο 14 

ΓΚ1.4 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο  πεξιηηνκπεηόλ 16 

ΓΚ1.5 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ειαθξνκπεηόλ 18 

ΓΚ2 

Αλαγλώξηζε, 
ηδηόηεηεο θαη 
ρεηξηζκόο 
κνλσηηθώλ πιηθώλ 

ΓΚ2.1 Αλαγλώξηζε, ηδηόηεηεο θαη ρεηξηζκόο 
κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ 22 

ΓΚ2.2 Αλαγλώξηζε, ηδηόηεηεο θαη ρεηξηζκόο 
κνλσηηθώλ επαιείςεσλ 24 

ΓΚ3 

Αλαγλώξηζε θαη 
πξνεηνηκαζία 
επηθαλεηώλ γηα λα 
δερηνύλ ηα 
πιηθά 
πγξνκόλσζεο 

ΓΚ3.1  Ρερληθόο έιεγρνο επηθάλεηαο θαη 
αλαγλώξηζε αδύλαησλ ζεκείσλ 28 

ΓΚ3.2 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ εξγαζίαο 30 

ΓΚ3.3 
Έιεγρνο πδξαπιηθώλ θαη κεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηπρόλ αιιαγέο πνπ 
πξέπεη λα γίλνπλ 

32 

ΓΚ3.4 Έιεγρνο θαη δηόξζσζε ξύζεσλ πξνο ηηο 
πδξνξξνέο 34 

ΓΚ3.5 Δμνκάιπλζε επηθάλεηαο γηα λα δερζεί 
κνλσηηθά πιηθά 36 

ΓΚ4 

Δπηδηόξζσζε θαη 
ζπληήξεζε 
πξνβιεκάησλ 
πθηζηάκελεο 
πγξνκόλσζεο 

ΓΚ4.1 Έιεγρνο θαη εληνπηζκόο πξνβιεκάησλ 
πθηζηάκελεο πγξνκόλσζεο 40 

ΓΚ4.2 Δπηδηόξζσζε πθηζηακέλεο πγξνκόλσζεο 42 

ΓΚ5 

Ρνπνζέηεζε θαη 
εθαξκνγή 
κνλσηηθώλ 
κεκβξαλώλ 

ΓΚ5.1 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ ζε 
θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο  46 

ΓΚ5.2 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ ζε 
νξηδόληηεο επηθάλεηεο  48 

ΓΚ5.3 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ ζε 
εηδηθέο πεξηπηώζεηο  50 

ΓΚ5.4 Έιεγρνο ηεο πγξνκόλσζεο 52 
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ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΓΚ6 

Ρνπνζέηεζε θαη 
εθαξκνγή 
κνλσηηθώλ 
επαιείςεσλ 

ΓΚ6.1 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ επαιείςεσλ ζε 
θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο 56 

ΓΚ6.2 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ επαιείςεσλ ζε 
νξηδόληηεο επηθάλεηεο  58 

ΓΚ6.3 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ επαιείςεσλ ζε 
εηδηθέο πεξηπηώζεηο  60 

ΓΚ6.4 Έιεγρνο ηεο πγξνκόλσζεο 62 

ΓΚ7 

Δξγαζηαθό 
πεξηβάιινλ θαη 
νξγάλσζε 
εξγαζίαο 

ΓΚ7.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 66 

ΓΚ7.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο  68 

ΓΚ7.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ βάζεη πξνγξάκκαηνο θαη 
ηήξεζε εκεξνινγίνπ εξγαζηώλ 70 

ΓΚ8 Αζθάιεηα θαη πγεία 
ζην ρώξν εξγαζίαο  

ΓΚ8.1 
Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζηελ εξγαζία, Λνκνζεζίαο θαη Δζσηεξηθώλ 
Θαλνληζκώλ Δξγνηαμίνπ 

74 

ΓΚ8.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη 
έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 76 

ΓΚ8.3 
Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ 
ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ εξγαζίαο θαη 
θνξεηώλ ζθαιώλ 

78 

ΓΚ8.4   
Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν 
εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 
πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ 

80 

ΓΚ9 Ξξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

ΓΚ9.1 Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη δηαρείξηζε 
απνβιήησλ 84 

ΓΚ9.2 Δμνηθνλόκεζε πόξσλ 86 

ΓΚ10 

Δπηκέηξεζε 
εξγαζηώλ, 
θαηαλάισζεο 
πιηθώλ θαη  ηπρόλ 
επηπιένλ εξγαζηώλ 

ΓΚ10.1 
Κεηξήζεηο δηαζηάζεσλ θαη ππνινγηζκνί 
εκβαδώλ θαη πεξηκέηξσλ δηαθόξσλ 
γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ 

90 

ΓΚ10.2 πνινγηζκόο πιηθώλ 92 

ΓΚ10.3 Σεηξηζκόο επηπιένλ εξγαζηώλ 94 

 
3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 

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

 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

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

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

 Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηό/ιάζνο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΤΓΜ1 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ησλ επηθαλεηώλ πξνο πγξνκόλσζε 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

Αμηνιόγεζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ επηθαλεηώλ πξνο πγξνκόλσζε, αμηνιόγεζε 
ηεο θαηάζηαζεο ηεο επηθάλεηαο πγξνκόλσζεο αλάινγα κε ην νηθνδνκηθό πιηθό, ηε ρξήζε 
απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ θαη δηνξζσηηθά κέηξα πνπ κπνξεί λα ιεθζνύλ γηα βειηίσζε ηεο 
θαηάζηαζεο ηεο επηθαλείαο.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 

 
ΤΓΜ1.1 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ζθπξνδέκαηνο 
 
ΤΓΜ1.2 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ 
 
ΤΓΜ1.3 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο μπιείαο 
 
ΤΓΜ1.4 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο πεξιηηνκπεηόλ 
 
ΤΓΜ1.5 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ειαθξνκπεηόλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΤΓΜ1 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ησλ επηθαλεηώλ πξνο πγξνκόλσζε 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΤΓΜ1.1 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ζθπξνδέκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αμηνινγείο ηελ θαηάζηαζε όζνλ αθνξά ηα  

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο πξηλ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηώλ πγξνκνλώζεσλ. 

 
ΚΑ2 Λα ιακβάλεηο ππόςε ηηο πηζαλέο δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη εθαπηόκελσλ 
νηθνδνκηθώλ επηθαλεηώλ ζε εξγαζίεο 
πγξνκνλώζεσλ. 

 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα λα 

κεηξάο ηελ πγξαζία θαη λα ειέγρεηο ζε πνην βαζκό ε 
επηθάλεηα είλαη ζαζξή θαη επίπεδε. 

 
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο ηελ αληνρή ηεο επηθάλεηαο ή λα δεηάο 

ηε βνήζεηα ηνπ πξντζηάκελνπ ζνπ ζε πεξίπησζε 
ακθηβνιίαο. 

 
ΚΑ5 Λα θξίλεηο εάλ κηα επηθάλεηα είλαη ζε ζέζε λα δερζεί 

πγξνκόλσζε ή αλ πξέπεη λα ιεθζνύλ δηνξζσηηθά 
κέηξα. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υαξαθηεξηζηηθά  θαη 
ζπκπεξηθνξά ζθπξνδέκαηνο 

ιηθά  πνπ απνηεινύλ ην 
ζθπξόδεκα θαη ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο 
Σξήζε θαη αληνρή θύξησλ 
θαηεγνξηώλ ζθπξνδέκαηνο βάζεη 
ηεο  αληνρήο ηνπο. 
Ππκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 
ζεξκηθέο ζπζηνιέο θαη δηαζηνιέο 
Ππκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 
πγξαζία θαη λεξό 
Φζνξέο ζηελ πνηόηεηα θαη 
εκθάληζε έλεθα γήξαλζεο 

 
ΠΔ2  Δμνπιηζκόο 

γξαζηόκεηξν 
Ξίλαθαο πνπ λα παξνπζηάδεη ην 
απνδεθηό πνζνζηό πγξαζίαο γηα 
επηθάλεηεο πξηλ απηέο δερζνύλ 
πγξνκόλσζε 
Δξγαιεία ρεηξόο  γηα έιεγρν ηεο 
επηθάλεηαο  

 
ΠΔ3  Γηνξζσηηθά κέηξα 

Δμνκάιπλζε επηθάλεηαο 
Δλίζρπζε αληνρήο 
Δλεκέξσζε εξγνιάβνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΤΓΜ1.1 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ζθπξνδέκαηνο 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 

Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 

ζθπξνδέκαηνο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο 

ζηελ ζεξκνθξαζία. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη πώο πξέπεη λα 

δξάζεηο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα πιηθά. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο κέηξεζεο ηεο πγξαζίαο θαη ειέγρνπ ηεο επηθάλεηαο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο επεκβάζεσλ γηα λα αληηκεησπίζεηο ηα αθόινπζα: 

Δμνκάιπλζε επηθάλεηαο 
Αληνρή επηθάλεηαο 
Φπζηθή θαηάζηαζε επηθάλεηαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΜ1 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ησλ επηθαλεηώλ πξνο πγξνκόλσζε 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ1.2 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ  
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αμηνινγείο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά  ησλ κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ πξηλ ηελ 
έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ πγξνκνλώζεσλ. 

 
ΚΑ2 Λα ιακβάλεηο ππόςε ηηο πηζαλέο δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ θαη εθαπηόκελσλ 
νηθνδνκηθώλ επηθαλεηώλ ζε εξγαζίεο πγξνκνλώζεσλ. 

 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία ρεηξόο γηα λα ειέγρεηο ζε πνην 

βαζκό ε βαθή ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο έρεη αιινησζεί 
θαη ε επηθάλεηα έρεη νμεηδσζεί. 

 
ΚΑ4 Λα θξίλεηο εάλ κηα επηθάλεηα είλαη ζε ζέζε λα δερζεί 

πγξνκόλσζε ή αλ πξέπεη λα ιεθζνύλ δηνξζσηηθά 
κέηξα. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υαξαθηεξηζηηθά  θαη 
ζπκπεξηθνξά κεηαιιηθώλ 
επηθαλεηώλ 

Ρύπνη κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ 
θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 
Σξήζε θαη αληνρή 
δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ 
κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ 
Ππκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 
ζεξκηθέο ζπζηνιέο θαη 
δηαζηνιέο 
Θεξκνθξαζίεο πνπ κπνξεί λα 
αλαπηπρζνύλ ζε κηα κεηαιιηθή 
επηθάλεηα 
Ππκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 
πγξαζία θαη λεξό 
Φζνξέο ζηελ πνηόηεηα θαη 
εκθάληζε έλεθα γήξαλζεο 

 
ΠΔ2  Μεηαιιηθέο επηθάλεηεο 

Κεηαιιηθά θύιια 
Ιακαξίλεο 
Γνθνί θαη θνιώλεο 

 
ΠΔ3  Γηνξζσηηθά κέηξα 

Αθαίξεζε ζθνπξηάο 
Αθαίξεζε κπνγηάο 
Αθαίξεζε μέλσλ ζσκάησλ 
Δλεκέξσζε εξγνιάβνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ1.2 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ  
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κεηαιιηθώλ 

επηθαλεηώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ ζε ζρέζε κε ηηο 

αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη πσο πξέπεη λα 

δξάζεηο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα πιηθά. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο κέηξεζεο ηεο πγξαζίαο θαη ειέγρνπ ηεο επηθάλεηαο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο επεκβάζεσλ γηα λα ιύζεηο ηα αθόινπζα: 

Δμνκάιπλζε επηθάλεηαο 

Αληνρή επηθάλεηαο 

Φπζηθή θαηάζηαζε επηθάλεηαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΜ1 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ησλ επηθαλεηώλ πξνο πγξνκόλσζε  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ1.3 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο μπιείαο 
 

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

ζπκπεξηθνξά  ησλ μύιηλσλ επηθαλεηώλ πξηλ ηελ 
έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ πγξνκνλώζεσλ. 

 
ΚΑ2 Λα ιακβάλεηο ππόςε ηηο πηζαλέο δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ μύιηλσλ επηθαλεηώλ θαη ησλ 
εθαπηόκελσλ νηθνδνκηθώλ επηθαλεηώλ ζε εξγαζίεο 
πγξνκνλώζεσλ. 

 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό, λα κεηξάο 

ηελ πγξαζία ηεο επηθάλεηαο θαη λα ειέγρεηο ην βαζκό 
ζαπίζκαηνο ηεο μύιηλεο επηθάλεηαο θαη παξνπζίαο μέλσλ 
ζσκάησλ.  

 
ΚΑ4 Λα θξίλεηο εάλ κηα επηθάλεηα είλαη ζε ζέζε λα δερζεί 

πγξνκόλσζε ή αλ πξέπεη λα ιεθζνύλ δηνξζσηηθά 
κέηξα. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υαξαθηεξηζηηθά  θαη 
ζπκπεξηθνξά μύιηλσλ 
επηθαλεηώλ 

Βαζηθνί ηύπνη μύιηλσλ 
επηθαλεηώλ θαη ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο 
Αληνρή δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ 
μύιηλσλ επηθαλεηώλ 
Ππκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 
ζεξκηθέο ζπζηνιέο θαη 
δηαζηνιέο 
Ππκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 
πγξαζία θαη λεξό 
Φζνξέο ζηελ πνηόηεηα θαη 
εκθάληζε έλεθα γήξαλζεο 

 
ΠΔ2  Ξύιηλεο επηθάλεηεο 

Φπζηθή μπιεία  
Ρύπνπ OSB 
Marine ply wood 

 
ΠΔ3  Δμνπιηζκόο 

γξαζηόκεηξν 
Ξίλαθαο πνπ λα παξνπζηάδεη ην 
απνδεθηό πνζνζηό πγξαζίαο 
γηα επηθάλεηεο πξηλ απηέο 
δερζνύλ πγξνκόλσζε 
Δξγαιείν ρεηξόο γηα έιεγρν 
επηθάλεηαο  

 
ΠΔ4  Γηνξζσηηθά κέηξα 

Αθαίξεζε μέλσλ ζσκάησλ 
Αληηθαηάζηαζε μύιηλεο 
επηθάλεηαο 
Δλεκέξσζε εξγνιάβνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ1.3 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο μπιείαο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ μύιηλσλ 

επηθαλεηώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ μύιηλσλ επηθαλεηώλ ζε ζρέζε κε ηηο 

αιιαγέο ζηελ ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη πσο πξέπεη λα 

δξάζεηο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα πιηθά. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο έιεγρνπ ηεο επηθάλεηαο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο επεκβάζεσλ γηα λα αληηκεησπίζεηο ηα αθόινπζα: 

Δμνκάιπλζε επηθάλεηαο 

Αληνρή επηθάλεηαο 

Φπζηθά θαηάζηαζε επηθάλεηαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΜ1 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ησλ επηθαλεηώλ πξνο πγξνκόλσζε 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ1.4 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο πεξιηηνκπεηόλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αμηνινγείο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πεξιηηνκπεηόλ πξηλ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηώλ πγξνκνλώζεσλ. 

 
ΚΑ2 Λα ιακβάλεηο ππόςε ηηο πηζαλέο δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ επηθαλεηώλ από πεξιηηνκπεηόλ θαη ησλ 
εθαπηόκελσλ νηθνδνκηθώλ επηθαλεηώλ ζε εξγαζίεο 
πγξνκνλώζεσλ. 

 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό, λα κεηξάο 

ηελ πγξαζία ηεο επηθάλεηαο θαη λα ειέγρεηο  ζε πνην βαζκό 
ε επηθάλεηα είλαη ζαζξή θαη ηελ επθνιία απνθόιιεζεο 
πεξιηηνκπεηόλ από ηελ επηθάλεηα. 

 
ΚΑ4 Λα πιεξνθνξείζαη από ηνλ πειάηε ηελ ειηθία ηεο 

πγξνκόλσζεο, πξνβιήκαηα πνπ ππήξμαλ ζην παξειζόλ θαη 
ην ηζηνξηθό ζπληήξεζεο ηεο. 

 
ΚΑ5 Λα αμηνινγείο ηελ αληνρή ηεο επηθάλεηαο ή λα δεηάο ηε 

βνήζεηα ηνπ πξντζηάκελνπ ζνπ ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο. 
 
ΚΑ6 Λα θξίλεηο εάλ κηα επηθάλεηα είλαη ζε ζέζε λα δερζεί 

πγξνκόλσζε ή αλ πξέπεη λα ιεθζνύλ δηνξζσηηθά κέηξα. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υαξαθηεξηζηηθά θαη 
ζπκπεξηθνξά πεξιηηνκπεηόλ 

ιηθά πνπ απνηεινύλ ην 
πεξιηηνκπεηόλ θαη 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 
Σξήζε θαη αληνρή θύξησλ 
θαηεγνξηώλ πεξιηηνκπεηόλ 
βάζε ππθλόηεηαο 
Ππκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 
ζεξκηθέο ζπζηνιέο θαη 
δηαζηνιέο 
Ππκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 
πγξαζία θαη λεξό 
Φζνξέο ζηελ πνηόηεηα θαη 
εκθάληζε έλεθα γήξαλζεο 

ΠΔ2  Δμνπιηζκόο 
γξαζηόκεηξν 
Ξίλαθαο πνπ λα παξνπζηάδεη 
ην απνδεθηό πνζνζηό 
πγξαζίαο γηα επηθάλεηεο πξηλ 
απηέο δερζνύλ πγξνκόλσζε 
Δξγαιείν ρεηξόο  γηα έιεγρν 
ηεο επηθάλεηαο  

ΠΔ3  Γηνξζσηηθά κέηξα 
Δμνκάιπλζε επηθάλεηαο 
Ρνπνζέηεζε λέαο ζηξώζεο 
πεξιηηνκπεηόλ  
Αθαίξεζε θαη ηνπνζέηεζε 
άιινπ νηθνδνκηθνύ πιηθνύ 
Δλεκέξσζε εξγνιάβνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ1.4 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο  πεξιηηνκπεηόλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 

πεξιηηνκπεηόλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ πεξιηηνκπεηόλ ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο 

ζηελ ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη πώο πξέπεη λα 

δξάζεηο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα πιηθά. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο κέηξεζεο ηεο πγξαζίαο θαη ειέγρνπ ηεο επηθάλεηαο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο επεκβάζεσλ όζνλ αθνξά ηα αθόινπζα: 

Δμνκάιπλζε επηθάλεηαο 

Αληνρή επηθάλεηαο 

Φπζηθή θαηάζηαζε επηθάλεηαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ1  Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ησλ επηθαλεηώλ πξνο πγξνκόλσζε  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ1.5 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ειαθξνκπεηόλ 
 

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

ζπκπεξηθνξά ηνπ ειαθξνκπεηόλ πξηλ ηελ έλαξμε θαη 
θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ πγξνκνλώζεσλ. 

 
ΚΑ2 Λα ιακβάλεηο ππόςε ηηο πηζαλέο δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ επηθαλεηώλ από ειαθξνκπεηόλ θαη 
εθαπηόκελσλ νηθνδνκηθώλ επηθαλεηώλ ζε εξγαζίεο 
πγξνκνλώζεσλ. 

 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό, λα κεηξάο 

ηελ πγξαζία ηεο επηθάλεηαο θαη λα ειέγρεηο  ζε πνην 
βαζκό ε επηθάλεηα είλαη ζαζξή θαη ηελ επθνιία 
απνθόιιεζεο πεξιηηνκπεηόλ από ηελ επηθάλεηα. 

 
ΚΑ4 Λα πιεξνθνξείζαη από ηνλ πειάηε ηελ ειηθία ηεο 

πγξνκόλσζεο, πξνβιήκαηα πνπ ππήξμαλ ζην παξειζόλ θαη 
ην ηζηνξηθό ζπληήξεζεο ηεο. 

 
ΚΑ5 Λα δεηάο ηελ αληνρή ηνπ ειαθξνκπεηόλ από ηνλ ηδηνθηήηε 

θαη λα αμηνινγείο ηελ αληνρή ηεο επηθάλεηαο. Λα δεηάο ηε 
βνήζεηα ηνπ πξντζηάκελνπ ζνπ ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο. 

 
ΚΑ6 Λα θξίλεηο εάλ κηα επηθάλεηα είλαη ζε ζέζε λα δερζεί 

πγξνκόλσζε ή αλ πξέπεη λα ιεθζνύλ δηνξζσηηθά 
κέηξα. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υαξαθηεξηζηηθά  θαη 
ζπκπεξηθνξά ειαθξνκπεηόλ 

ιηθά πνπ απνηεινύλ ην 
ειαθξνκπεηόλ θαη 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 
Σξήζε θαη αληνρή θύξησλ 
θαηεγνξηώλ ειαθξνκπεηόλ 
Ππκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 
ζεξκηθέο ζπζηνιέο θαη 
δηαζηνιέο 
Ππκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 
πγξαζία θαη λεξό 
Φζνξέο ζηελ πνηόηεηα θαη 
εκθάληζε έλεθα γήξαλζεο 

ΠΔ2  Δμνπιηζκόο 
γξαζηόκεηξν 
Ξίλαθαο πνπ λα παξνπζηάδεη 
ην απνδεθηό πνζνζηό 
πγξαζίαο γηα επηθάλεηεο πξηλ 
απηέο δερζνύλ πγξνκόλσζε 
Δξγαιείν ρεηξόο  γηα έιεγρν 
ηεο επηθάλεηαο  

ΠΔ3  Γηνξζσηηθά κέηξα 
Δμνκάιπλζε επηθάλεηαο 
Ρνπνζέηεζε λέαο ζηξώζεο 
ειαθξνκπεηόλ  
Αθαίξεζε θαη ηνπνζέηεζε 
άιινπ νηθνδνκηθνύ πιηθνύ 
Δλεκέξσζε εξγνιάβνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ1.5 Αλαγλώξηζε θαη ηδηόηεηεο ειαθξνκπεηόλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 

ειαθξνκπεηόλ. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ειαθξνκπεηόλ ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο 

ζηελ ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη πσο πξέπεη λα 

δξάζεηο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα πιηθά. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο κέηξεζεο ηεο πγξαζίαο θαη ειέγρνπ ηεο επηθάλεηαο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο επεκβάζεσλ γηα λα ιύζεηο ηα αθόινπζα: 

Δμνκάιπλζε επηθάλεηαο 
Αληνρή επηθάλεηαο 
Φπζηθή θαηάζηαζε επηθάλεηαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΤΓΜ2  Αλαγλώξηζε, ηδηόηεηεο θαη ρεηξηζκόο κνλσηηθώλ πιηθώλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Δπηινγή ησλ κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ θαη επαιείςεσλ, ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνύ ησλ 
κνλσηηθώλ πιηθώλ θαη επηινγή/ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα θάζε είδνο κνλσηηθνύ 
πιηθνύ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΜ2.1 Αλαγλώξηζε, ηδηόηεηεο θαη ρεηξηζκόο κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ 
 
ΤΓΜ2.2 Αλαγλώξηζε, ηδηόηεηεο θαη ρεηξηζκόο κνλσηηθώλ επαιείςεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ2 Αλαγλώξηζε, ηδηόηεηεο θαη ρεηξηζκόο κνλσηηθώλ πιηθώλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ2.1 Αλαγλώξηζε, ηδηόηεηεο θαη ρεηξηζκόο κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο κνλσηηθώλ 

κεκβξαλώλ. 
 
ΚΑ2  Λα επηιέγεηο ηνλ νξζό ηύπν κνλσηηθήο κεκβξάλεο 

ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιεια θξηηήξηα. 
 
ΚΑ3 Λα απνζεθεύεηο κόληκα ή πξνζσξηλά θαη λα 

κεηαρεηξίδεζαη ηηο κεκβξάλεο θάησ από ζσζηέο 
ζπλζήθεο όπσο πξνδηαγξάθεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

 
ΚΑ4 Λα επηιέγεηο ηα εξγαιεία ηνπνζέηεζεο κνλσηηθώλ 

κεκβξαλώλ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σύπνη κνλσηηθώλ 
κεκβξαλώλ 

Αζθαιηηθέο κεκβξάλεο (SBS, APP) 
Κεκβξάλεο PVC 
Κεκβξάλεο EPDM 
Κεκβξάλεο πνιπνπξεζάλεο 

 
ΠΔ2  Κξηηήξηα  

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά  
Πεκείν ηνπνζέηεζεο 
Σξήζε  
Ππκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ζεξκηθέο 
ζπζηνιέο θαη δηαζηνιέο 
Φζνξέο θαη αιινίσζε εκθάληζεο 
έλεθα γήξαλζεο ή θιηκαηνινγηθώλ 
ζπλζεθώλ 

 
ΠΔ3  σζηέο ζπλζήθεο 
κεηαρείξηζεο θαη απνζήθεπζεο 

Θάζεηε ηνπνζέηεζε ξόινπ 
Ρνπνζέηεζε ξνιώλ ζε παιέηεο 
Κεηαθίλεζε παιέηαο κε κεραληθά 
κέζα 
Ξξνζεθηηθή κεηαθίλεζε ώζηε λα 
κελ πξνθιεζνύλ ζρηζκέο θαη 
ξαγίζκαηα ζε ξνιό 

 
ΠΔ4  Δξγαιεία ηνπνζέηεζεο 
κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ 

Φιόγηζηξν ή πηζηόια ζεξκνύ αέξα 
Ονιό ζπγθόιιεζεο 
Κεηξνηαηλία 
Ιεπίδα 
Ρξάπαλν 
Γίζθνο θνπήο 
Πθπξί 
Θαηζαβίδη 
Μύζηξν 
Ονιό επάιεηςεο 
Άιια εξγαιεία ρεηξόο 
Πθνύπα, θηπάξη, θνπβάο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ2.1 Αλαγλώξηζε, ηδηόηεηεο θαη ρεηξηζκόο κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ 
 κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ηύπσλ κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα εξγαιεία ηνπνζέηεζεο κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ2 Αλαγλώξηζε, ηδηόηεηεο θαη ρεηξηζκόο κνλσηηθώλ πιηθώλ  
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ2.2 Αλαγλώξηζε, ηδηόηεηεο θαη ρεηξηζκόο κνλσηηθώλ επαιείςεσλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο κνλσηηθώλ 

επαιείςεσλ. 
 
ΚΑ2 Λα επηιέγεηο ηνλ νξζό ηύπν κνλσηηθώλ επαιείςεσλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια θξηηήξηα. 
 
ΚΑ3  Λα απνζεθεύεηο θαη λα κεηαρεηξίδεζαη  ηηο κνλσηηθέο 

επαιείςεηο θάησ από ζσζηέο ζπλζήθεο όπσο δηαγξάθεη ν 
θαηαζθεπαζηήο. 

 
ΚΑ4 Λα επηιέγεηο ηα εξγαιεία ηνπνζέηεζεο κνλσηηθώλ 

επαιείςεσλ.  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Σύπνη κνλσηηθώλ 
επαιείςεσλ 

Αζθαιηηθέο επαιείςεηο 
Ρζηκεληνεηδείο επαιείςεηο 
Ξνιπνπξεζαληθέο επαιείςεηο 

 
ΠΔ2  Κξηηήξηα  

Πεκείν ηνπνζέηεζεο 
Σξήζε  
Ππκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 
ζεξκηθέο ζπζηνιέο θαη 
δηαζηνιέο 
Φζνξέο θαη αιινίσζε 
εκθάληζεο έλεθα γήξαλζεο ή 
θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ 
Ξάρνο θαη αξηζκόο 
ζηξώζεσλ 
 

ΠΔ3  σζηέο ζπλζήθεο 
κεηαρείξηζεο θαη 
απνζήθεπζεο 

Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζηνλ 
ήιην ή έθζεζε ζε πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο 
Απνζήθεπζε ζε θαιπκκέλν 
ρώξν 
Φύιαμε ζε ζθξαγηζκέλν 
δνρείν 
Κεηαθίλεζε κεγάισλ 
πνζνηήησλ κε κεραληθά 
κέζα 
 

ΠΔ4  Δξγαιεία επάιεηςεο 
κνλσηηθώλ επαιείςεσλ 

Ονιά επίζηξσζεο 
Βνύξηζεο επίζηξσζεο 
Γίζθνο θνπήο 
Ρξάπαλν 
Κεηξνηαηλία 
Μύζηξν 
Πθπξί 
Άιια εξγαιεία ρεηξόο 
Πθνύπα, θηπάξη θαη θνπβάο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ2.2  Αλαγλώξηζε, ηδηόηεηεο θαη ρεηξηζκόο κνλσηηθώλ επαιείςεσλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ 

 επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ηύπσλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα εξγαιεία ηνπνζέηεζεο κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΤΓΜ3  Αλαγλώξηζε θαη πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ γηα λα δερηνύλ ηα πιηθά πγξνκόλσζεο 
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Νπηηθόο θαη ηερληθόο έιεγρνο ηεο επηθάλεηαο πγξνκόλσζεο ώζηε λα εληνπηζηνύλ αδύλαηα ζεκεία, 
αλαγλώξηζε εμνκαιύλζεσλ πνπ απαηηνύληαη, πξνεηνηκαζία ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο, απνκάθξπλζε 
εκπνδίσλ, δηάθνξεο εξγαζίεο γηα εηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο πγξνκόλσζεο λα δερζεί ην κνλσηηθό 
πιηθό, αμηνιόγεζε θιίζεσλ ησλ ξύζεσλ, επηινγή θαη ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθώλ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΜ3.1 Ρερληθόο έιεγρνο επηθάλεηαο θαη αλαγλώξηζε αδύλαησλ ζεκείσλ 
 
ΤΓΜ3.2 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ εξγαζίαο 
 
ΤΓΜ3.3  Έιεγρνο πδξαπιηθώλ θαη κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηπρόλ αιιαγέο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ 
 
ΤΓΜ3.4  Γεκηνπξγία ζσζηώλ ξύζεσλ πξνο ηηο πδξνξξνέο 
 
ΤΓΜ3.5 Δμνκάιπλζε επηθάλεηαο γηα λα δερζεί κνλσηηθά πιηθά 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3 Αλαγλώξηζε θαη πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ γηα λα δερηνύλ ηα πιηθά πγξνκόλσζεο  
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3.1 Ρερληθόο έιεγρνο επηθάλεηαο θαη αλαγλώξηζε αδύλαησλ ζεκείσλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εληνπίδεηο κεηά από νπηηθό έιεγρν ηα αδύλαηα ζεκεία 

ζηα νπνία ζα δνζεί πεξηζζόηεξε πξνζνρή. 
 
ΚΑ2 Λα κεηξάο ηελ πγξαζία ηεο επηθάλεηαο κε πγξαζηόκεηξν θαη 

λα ηε ζπγθξίλεηο κε ηνλ πίλαθα ηνπ απνδεθηνύ πνζνζηνύ 
πγξαζίαο γηα επηθάλεηεο πξηλ απηέο δερζνύλ πγξνκόλσζε. 

 
ΚΑ3 Λα ειέγρεηο ηελ επηθάλεηα. 
 
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο ηελ αληνρή ηεο επηθάλεηαο ή λα δεηάο ηε 

βνήζεηα ηνπ πξντζηάκελνπ ζνπ ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο. 
 
ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηπρόλ εμνκαιύλζεηο πνπ απαηηνύληαη. 
 
ΚΑ6 Λα αμηνινγείο θαη λα απνθαζίδεηο εάλ νη ξύζεηο πξνο ηηο 

πδξνξξνέο έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο θιίζεηο γηα ηελ άλεηε ξνή 
ηνπ λεξνύ. 

 
ΚΑ7 Λα ιακβάλεηο ππόςε ηηο πηζαλέο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. 
 
ΚΑ8 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο θαη λα αλακέλεηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αδύλαηα ζεκεία 

Δπηπεδόηεηα ππνζηξώκαηνο 
Θιίζε πξνο ηηο πδξνξξνέο 
Δμνκαιύλζεηο επηθαλεηώλ 
Γσληέο 
Πηεζαία 
Δθηεζεηκέλνο νπιηζκόο 

 
ΠΔ2  Έιεγρνο επηθάλεηαο 

Δπηπεδόηεηα 
Παζξά κέξε 
Μέλα ζήκαηα 
Νμείδσζε 
Απνθόιιεζε πιηθνύ θαη 
βαθήο 

 
ΠΔ3  Δμνκάιπλζε 

Ρνπνζέηεζε λέαο ζηξώζεο 
νηθνδνκηθνύ πιηθνύ  
Ρξίςηκν επηθάλεηαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3.1 Ρερληθόο έιεγρνο επηθάλεηαο θαη αλαγλώξηζε αδύλαησλ ζεκείσλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθνξεηηθώλ νηθνδνκηθώλ 

πιηθώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ζε ζρέζε κε ηηο 

αιιαγέο ζηελ ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη πσο πξέπεη λα 

δξάζεηο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα πιηθά. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα αδύλαηα ζεκεία κηαο επηθάλεηαο πξνο πγξνκόλσζε. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο κέηξεζεο ηεο πγξαζίαο θαη έιεγρνπ ηεο επηθάλεηαο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηαβηβάζεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ 

ηξόπν ελεκέξσζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3 Αλαγλώξηζε θαη πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ γηα λα δερηνύλ ηα πιηθά πγξνκόλσζεο  
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3.2 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ εξγαζίαο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ειέγρεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηελ αζθαιή θαη εύθνιε 

πξόζβαζε πξνο ην ρώξν εξγαζίαο γηα ζέλα, ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ζνπ, ηα πιηθά θαη ηα εξγαιεία. 

 
ΚΑ2 Λα απνκαθξύλεηο νπνηαδήπνηε εκπόδηα από ηνπο ρώξνπο 

εθθόξησζεο πιηθώλ, ελαπόζεζεο/θύιαμεο πιηθώλ θαη 
εθηέιεζεο εξγαζίαο.  

 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ζπκθσλείο κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ 

ρώξνπ εξγαζίαο ηα ζεκεία ελαπόζεζεο/θύιαμεο ησλ πιηθώλ 
θαη εξγαιείσλ. 

 
ΚΑ4 Λα νξγαλώλεηο/ζπγπξίδεηο ην ρώξν εξγαζίαο θαη λα 

ηνπνζεηείο ηα πιηθά θαη εξγαιεία ζε θαηάιιεια ζεκεία ώζηε 
λα κελ εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 
ζε θαλέλα. 

 
ΚΑ5 Λα εθαξκόδεηο ζπζηεκαηηθά ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 
ΚΑ6 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο θαη λα αλακέλεηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξόζβαζε πξνο ην 
ρώξν εξγαζίαο 

Σώξνο ζηάζκεπζεο ή θαη 
εθθόξησζεο πιηθώλ 
Γηαδξνκή από ην ρώξν 
εθθόξησζεο κέρξη ην ρώξν 
εξγαζίαο 
Γηαδξνκή από ην ρώξν 
ελαπόζεζεο/θύιαμεο πιηθώλ 
κέρξη ην ρώξν εξγαζίαο 

 
ΠΔ2  Δκπόδηα 

Κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο 
Νρήκαηα 
Ηθξηώκαηα 
Νηθνδνκηθά πιηθά 
Κπάδα, ρώκαηα θ.ι.π. 
Αθαζαξζίεο 
Θαιώδηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3.2 Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ εξγαζίαο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο δπζθνιίεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ πξόζβαζε θαη νξγάλσζε ηνπ 

ρώξνπ εξγαζίαο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδύλνπο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε ύςνο, ζε 

αζπγύξηζηνπο ρώξνπο θαη ζε ζεκεία κε δύζθνιε πξόζβαζε. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πνπ κπνξεί λα ιεθζνύλ ζηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηαβηβάζεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ 

ηξόπν ελεκέξσζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3 Αλαγλώξηζε θαη πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ γηα λα δερηνύλ ηα πιηθά πγξνκόλσζεο  
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3.3 Έιεγρνο πδξαπιηθώλ θαη κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηπρόλ αιιαγέο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ειέγρεηο ην ύςνο ησλ πδξαπιηθώλ θαη κεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ζσιελώζεσλ από ην δάπεδν ώζηε λα κελ 
εκπνδίδνπλ ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ. 

 
ΚΑ2 Λα εληνπίδεηο θαη λα αληηθαζηζηάο ζθνπξηαζκέλα κεηαιιηθά 

πνδαξάθηα ζηηο πδξαπιηθέο βάζεηο. 
 
ΚΑ3 Λα αλπςώλεηο ηηο ζσιήλεο θαη λα ηνπνζεηείο ζηεξίγκαηα ρσξίο 

βεβαίσο λα ζέηεηο ζε θίλδπλν ηηο πδξαπιηθέο θαη κεραλνινγηθέο 
εγθαηαζηάζεηο.  

 
ΚΑ4 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ ζε πεξίπησζε 

δπζθνιίαο ή ακθηβνιίαο θαη λα αλακέλεηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γπζθνιία 

Πσιήλσζε ε νπνία δελ 
κπνξεί λα κεηαθηλεζεί κε 
επθνιία 
Ληεπόδηηα ηα νπνία 
εκπνδίδνπλ ηηο εξγαζίεο 
Κεραλήκαηα ςύμεο ή 
ζέξκαλζεο ηα νπνία δελ 
κπνξεί λα κεηαθηλεζνύλ 
Ξηεζηηθέο αληιίεο λεξνύ 
Ξαξνπζία ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3.3 Έιεγρνο πδξαπιηθώλ θαη κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηπρόλ αιιαγέο πνπ πξέπεη 

λα γίλνπλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο ειέγρνπο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα 

αληίζηνηρα δηνξζσηηθά κέηξα. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν αλύςσζεο ησλ ζσιήλσλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηεο πιεξνθνξίεο ζα δηαβηβάζεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ ηξόπν 

ελεκέξσζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3 Αλαγλώξηζε θαη πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ γηα λα δερηνύλ ηα πιηθά πγξνκόλσζεο  
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3.4 Έιεγρνο θαη δηόξζσζε ξύζεσλ πξνο ηηο πδξνξξνέο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

θαη πιηθά γηα ηελ εξγαζία απηή. 
 
ΚΑ2 Λα ππνινγίδεηο ην πνζνζηό θιίζεο πξνο ηηο πδξνξξνέο 

ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα ηειηθά πςόκεηξα ηνπ ρώξνπ. 
 
ΚΑ3 Λα ζεκαδεύεηο ηα κέγηζηα ζεκεία θιίζεσλ. 
 
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο θαη λα απνθαζίδεηο εάλ ε θιίζε ησλ ξύζεσλ 

πξνο ηηο πδξνξξνέο είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη κεηαμύ 1.5 θαη 
3% αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 
ΚΑ5 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε 

θιίζε δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή έηζη ώζηε απηόο λα ιάβεη ηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα δεκηνπξγία ζσζηώλ ξύζεσλ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαιεία θαη πιηθά 

Λεξόθαδν 
Λεξό 
Κέηξν 
Οάβδνο αινπκηλίνπ 
Κνιύβη 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3.4 Έιεγρνο θαη δηόξζσζε ξύζεσλ πξνο ηηο πδξνξξνέο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθνξεηηθώλ νηθνδνκηθώλ 

πιηθώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη πσο πξέπεη λα 

δξάζεηο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα πιηθά. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ πνζνζηνύ θιίζεο θαη ηα πνζνζηά θιίζεο πνπ 

πξέπεη λα ηζρύνπλ. 
 
ΑΓ4 Λα  γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εξγαιείσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηεο πιεξνθνξίεο ζα δηαβηβάζεηο  ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ ηξόπν 

ελεκέξσζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3 Αλαγλώξηζε θαη πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ γηα λα δερηνύλ ηα πιηθά πγξνκόλσζεο  
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3.5 Δμνκάιπλζε επηθάλεηαο γηα λα δερζεί κνλσηηθά πιηθά 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα 

ηελ εξγαζία απηή. 
 
ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια πιηθά. 
 
ΚΑ3 Λα πξνεηνηκάδεηο ην ηζηκεληνθνλίακα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ εμνκάιπλζε. 
 
ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηα πςόκεηξα θαη λα εμνκαιύλεηο ηελ 

επηθάλεηα έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ζεκεία όπνπ ην λεξό ζα 
κέλεη ζηάζηκν. 

 
ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ην ηζηκεληνθνλίακα θαη λα ην ζηξώλεηο έσο 

όηνπ επηηεπρηεί ε επηπεδόηεηα. 
 
ΚΑ6 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο θαη λα αλακέλεηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαιεία 

Γίζθνο θνπήο 
Μύζηξν 
Πθνύπα, θηπάξη θαη θνπβάο 

 
ΠΔ2  Τιηθά 

Έηνηκν ηζηκεληνθνλίακα 
Λεξό 
Βειηησηηθό 
ηζηκεληνθνληάκαηνο 
Ρζηκέλην 
Άκκνο 

 
ΠΔ3  Δμνκαιύλζεηο 

Ρνπνζέηεζε λέαο ζηξώζεο 
νηθνδνκηθνύ πιηθνύ  
Ρξίςηκν επηθάλεηαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ3.5 Δμνκάιπλζε επηθάλεηαο γηα λα δερζεί κνλσηηθά πιηθά 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθνξεηηθώλ νηθνδνκηθώλ 

πιηθώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη πσο πξέπεη λα 

δξάζεηο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα πιηθά. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εξγαιείσλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ εηνηκαζία ηζηκεληνθνληάκαηνο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ εμνκάιπλζεο κηαο επηθάλεηαο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηαβηβάζεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ 

ηξόπν ελεκέξσζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΤΓΜ4 Δπηδηόξζσζε θαη ζπληήξεζε πξνβιεκάησλ πθηζηάκελεο πγξνκόλσζεο 
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Νπηηθόο θαη άιινο έιεγρνο κηαο πθηζηάκελεο πγξνκόλσζεο γηα θζνξέο, εληνπηζκόο ηνπ 
πξνβιήκαηνο, επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιύζεο θαη απνθαηάζηαζε ηεο, αμηνιόγεζε ελεξγεηώλ γηα ηελ 
πθηζηάκελε πγξνκόλσζε, επηινγή θαη ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθώλ.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΜ4.1 Έιεγρνο θαη εληνπηζκόο πξνβιεκάησλ ζε πθηζηάκελε πγξνκόλσζε 
 
ΤΓΜ4.2 Δπηδηόξζσζε πθηζηάκελεο πγξνκόλσζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ4 Έιεγρνο, εληνπηζκόο θαη επηδηόξζσζε πξνβιεκάησλ πθηζηάκελεο πγξνκόλσζεο 

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΜ4.1 Έιεγρνο θαη εληνπηζκόο πξνβιεκάησλ ζε πθηζηάκελε πγξνκόλσζε 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ειέγρεηο νπηηθά ηελ πγξνκνλσκέλε επηθάλεηα θαη λα 

εληνπίδεηο θζνξέο. 
 
ΚΑ2 Λα εληνπίδεηο κεηά από ζρνιαζηηθό νπηηθό έιεγρν ηα 

αδύλαηα ζεκεία. 
 
ΚΑ3 Λα εληνπίδεηο θαη λα ειέγρεηο εθηελώο κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο πνπ είλαη πγξνκνλσκέλεο γηα εληνπηζκό 
ζεκείσλ ζηα νπνία ζα δνζεί πξνζνρή. 

 
ΚΑ4 Λα θόβεηο κέξνο ηεο πθηζηάκελεο πγξνκόλσζεο θαη λα 

κεηξάο κε παρύκεηξν ή βεξληόκεηξν ην πξαγκαηηθό 
πάρνο. 

 
ΚΑ5 Λα πιεξνθνξείζαη από ηνλ πειάηε ηελ ειηθία ηεο 

πγξνκόλσζεο, πξνβιήκαηα πνπ ππήξμαλ ζην παξειζόλ 
θαη ην ηζηνξηθό ζπληήξεζεο ηεο. 

 
ΚΑ6 Λα αμηνινγείο θαη λα απνθαζίζεηο ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πθηζηάκελε πγξνκόλσζε.  
 
ΚΑ7 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο θαη λα αλακέλεηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Φζνξέο 

Ρξύπεο 
Πρηζίκαηα 
Κεραληθέο θαη ρεκηθέο 
θαηαπνλήζεηο  

 
ΠΔ2  Αδύλαηα ζεκεία 

Δμνκαιύλζεηο επηθαλεηώλ 
Γσληέο επηθάλεηαο 
Πηεζαία 
Δθηεζεηκέλνο νπιηζκόο 
Δλώζεηο 
δξνξξνέο 

 
ΠΔ3  Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

Ληεπόδηηα 
Κεηαιιηθέο βάζεηο θαη πύξγνη 
Θηγθιηδώκαηα 

 
ΠΔ4  Δλέξγεηεο γηα ηελ 
πθηζηάκελε πγξνκόλσζε 

Ππληήξεζε πγξνκόλσζεο 
Αθαίξεζε πθηζηάκελεο 
πγξνκόλσζεο θαη επίζηξσζε 
λέαο 
Δπίζηξσζε λέαο πγξνκόλσζεο 
πάλσ από ηελ πθηζηάκελε – 
δελ ηζρύεη γηα κεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ4.1 Έιεγρνο θαη εληνπηζκόο πξνβιεκάησλ ζε πθηζηάκελε πγξνκόλσζε 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο θζνξέο πνπ πξνθαιεί ζε κηα πγξνκόλσζε ε έθζεζε ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα αδύλαηα ζεκεία κηαο πγξνκόλσζεο όπνπ ε θζνξά είλαη πην πηζαλή. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν έιεγρνπ ηνπ πάρνπο κηαο πγξνκόλσζεο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ζε πνηεο πεξηπηώζεηο κηα πθηζηακέλε πγξνκόλσζε κπνξεί λα ζπληεξεζεί ή 

ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηαβηβάζεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ 

ηξόπν ελεκέξσζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ4 Έιεγρνο, εληνπηζκόο θαη επηδηόξζσζε πξνβιεκάησλ πθηζηάκελεο πγξνκόλσζεο 

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΜ4.2 Δπηδηόξζσζε πθηζηάκελεο πγξνκόλσζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

γηα ηελ εξγαζία απηή. 
 
ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια πιηθά. 
 
ΚΑ3 Λα ζθνππίδεηο θαη λα απνκαθξύλεηο αθαζαξζίεο θαη αιιά 

μέλα ζώκαηα. 
 
ΚΑ4 Λα επηδηνξζώλεηο ηα αδύλαηα ζεκεία. 
 
ΚΑ5 Λα επηθαιύπηεηο πιήξσο κε κνλσηηθή επάιεηςε ηηο ελώζεηο 

ζηελ πεξίπησζε όπνπ ε πγξνκόλσζε ζα κέλεη εθηεζεηκέλε 
ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 
ΚΑ6  Λα επηθαιύπηεηο πιήξσο κε κνλσηηθή επάιεηςε ηηο 

αζθαιηηθέο κεκβξάλεο ρσξίο ςεθίδα εάλ ζα κείλνπλ 
εθηεζεηκέλεο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 
ΚΑ7 Λα εθαξκόδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ8 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο θαη λα αλακέλεηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαιεία 

Φιόγηζηξν ή πηζηόια ζεξκνύ 
αέξα 
Ονιό ζπγθόιιεζεο 
Ονιά επίζηξσζεο 
Βνύξηζεο επίζηξσζεο 
Κεηξνηαηλία 
Ιεπίδα 
Ρξάπαλν 
Γίζθνο θνπήο 
Πθπξί 
Θαηζαβίδη 
Μύζηξν 
Άιια εξγαιεία ρεηξόο 
Πθνύπα, θηπάξη, θνπβάο 

ΠΔ2  Τιηθά 
Κνλσηηθέο επαιείςεηο 
Κνλσηηθέο κεκβξάλεο 
Αζηάξη 
Γηαιπηηθό 
γξαέξην 

ΠΔ3  Αδύλαηα ζεκεία 
Δμνκαιύλζεηο επηθαλεηώλ 
Γσληέο επηθάλεηαο 
Πηεζαία 
Δθηεζεηκέλνο νπιηζκόο 
Δλώζεηο 
δξνξξνέο 

ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Πήκαλζε ρώξνπ 
Ξπξνζβεζηήξαο 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ4.2 Δπηδηόξζσζε πθηζηάκελεο πγξνκόλσζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ πιηθώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ πιηθώλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία ηνπνζέηεζεο κνλσηηθώλ  πιηθώλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εξγαιείσλ επάιεηςεο κνλσηηθώλ πιηθώλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηελ ζπλαξκνιόγεζε, ζηεξέσζε θαη ρξήζε ηθξηώκαηνο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηαβηβάζεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ 

ηξόπν ελεκέξσζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΤΓΜ5 Ρνπνζέηεζε θαη εθαξκνγή κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ 
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ξξνγξακκαηηζκόο ηεο ζεηξάο εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ, ηνπνζέηεζε θαη έιεγρνο ηεο 
ηνπνζέηεζεο κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ ζε δηαθνξέο επηθάλεηεο, επηινγή θαη ρξήζε θαηάιιεισλ 
εξγαιείσλ θαη πιηθώλ, εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο, δηεμνδηθόο έιεγρνο ηεο 
πγξνκόλσζεο θαη δεκηώλ από ηξίηνπο θαη επηδηόξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΜ5.1  Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ ζε θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο  
  
ΤΓΜ5.2    Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ ζε νξηδόληηεο επηθάλεηεο 
 
ΤΓΜ5.3 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο  
 
ΤΓΜ5.4 Έιεγρνο ηεο πγξνκόλσζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ5  Ρνπνζέηεζε θαη εθαξκνγή κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 

ΤΓΜ5.1 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ ζε θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο  
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο ζε 

θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο. 

ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα έρεηο δηαζέζηκα ηα νξζά πιηθά. 

ΚΑ3 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία γηα ηελ εξγαζία απηή. 

ΚΑ4 Λα εθαξκόδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

ΚΑ5 Λα ζπλαξκνινγείο θαη λα ηνπνζεηείο ζσζηά έλα 
ηθξίσκα. 

ΚΑ6 Λα επηβεβαηώλεηο όηη παξάιιεια κε ηε πγξνκόλσζε δελ 
γίλνληαη άιιεο εξγαζίεο ζηνλ ίδην ρώξν. 

ΚΑ7 Λα ειέγρεηο εάλ ε επηθάλεηα είλαη έηνηκε γηα λα δερζεί 
πγξνκόλσζε όζνλ αθόξα ζηελ νκαιόηεηα θαη πγξαζία. 

ΚΑ8 Λα επηθαιύπηεηο ηελ επηθάλεηα κε αζηάξη. 

ΚΑ9 Λα κεηξάο θαη λα θόβεηο ζηηο νξζέο δηαζηάζεηο ηε 
κνλσηηθή κεκβξάλε. Απηή λα κελ είλαη πνιύ κεγάιε 
ώζηε λα απνθεύγεηαη ε απνθόιιεζε ηεο κεκβξάλεο 
από ηελ επηθάλεηα. 

ΚΑ10 Λα ξπζκίδεηο ηελ έληαζε ηνπ θιόγηζηξνπ ή ηεο 
πηζηόιαο δεζηνύ αέξα όπσο νη απαηηήζεηο εξγαζίαο. 

ΚΑ11 Λα ζεξκαίλεηο ηελ επηθάλεηα επηθόιιεζεο ηεο 
κνλσηηθήο κεκβξάλεο κέρξη ηελ πξώηε ξεπζηνπνίεζε 
ηεο επηθάλεηαο ηελ νπνία ζεξκαίλεηο. 

ΚΑ12 Λα επηζηξώλεηο ηε κνλσηηθή κεκβξάλε ζηελ θάζεηε 
επηθάλεηα θαη λα ειέγρεηο ηελ ηθαλνπνηεηηθή επηθάιπςε 
ηεο. Ζ εθαξκνγή λα μεθηλά από ηα ρακειόηεξα ζεκεία 
θαη λα πξνρσξά πξνο ηα ςειόηεξα ζεκεία. 

ΚΑ13 Λα θάλεηο ζπγθόιιεζε ησλ αξκώλ δπν κεκβξαλώλ ζε 
όιν ην κέησπν ηεο επηθάιπςεο κε ρξήζε εηδηθνύ 
ξνινύ.  

ΚΑ14 Λα πξνεηνηκάδεηο θαη λα επηθνιιάο θνπξέιηα ζηηο 
πδξνξξνέο. 

ΚΑ15 Λα δίλεηο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επίζηξσζε 
κεκβξάλεο ζε πδξνξξνέο, γσλίεο, ελώζεηο θαη νπιηζκό. 

ΚΑ16 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ ζε πεξίπησζε 
ακθηβνιίαο θαη λα αλακέλεηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καηαθόξπθεο επηθάλεηεο 

Ρνίρνο αληηζηήξημεο 
Ρνίρνο ππνγείνπ 
Θάζεηνο ηνίρνο πεδηιόπιαθαο 

 
ΠΔ2  Τιηθά 

Κνλσηηθέο κεκβξάλεο 
Αζηάξη 
γξαέξην 
 

ΠΔ3  Δξγαιεία 
Φιόγηζηξν ή πηζηόια ζεξκνύ 
αέξα 
Ονιό ζπγθόιιεζεο 
Ονιό επάιεηςεο 
Κεηξνηαηλία 
Ιεπίδα 
Ρξάπαλν 
Γίζθνο θνπήο 
Πθπξί 
Θαηζαβίδη 
Μύζηξν 
Άιια εξγαιεία ρεηξόο 
Πθνύπα, θηπάξη, θνπβάο 
 

ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Πήκαλζε ρώξνπ 
Ξπξνζβεζηήξαο 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Ξηώζε όγθσλ ρώκαηνο, 
θαηάξξεπζε εθζθαθήο 
Σξήζε θιόγηζηξνπ 
Σξήζε άιισλ εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ5.1 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ ζε θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο  
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ 

κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο ησλ κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ ζπλαξκνιόγεζε, ζηεξέσζε θαη ρξήζε ηθξηώκαηνο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηαβηβάζεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ 

ηξόπν ελεκέξσζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ5 Ρνπνζέηεζε θαη εθαξκνγή κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 

ΤΓΜ5.2 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ ζε νξηδόληηεο επηθάλεηεο  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο ζε νξηδόληηεο 

επηθάλεηεο. 

ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα έρεηο δηαζέζηκα ηα νξζά πιηθά. 

ΚΑ3 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία γηα ηελ εξγαζία απηή. 

ΚΑ4 Λα εθαξκόδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

ΚΑ5 Λα επηβεβαηώλεηο όηη παξάιιεια κε ηε πγξνκόλσζε δελ 
γίλνληαη άιιεο εξγαζίεο ζηνλ ίδην ρώξν. 

ΚΑ6 Λα ειέγρεηο εάλ ε επηθάλεηα είλαη έηνηκε γηα λα δερζεί 
πγξνκόλσζε όζνλ αθνξά ζηελ νκαιόηεηα θαη πγξαζία. 

ΚΑ7 Λα ζθνππίδεηο θαη λα απνκαθξύλεηο νπνηεζδήπνηε 
αθαζαξζίεο από ην ζεκείν εξγαζίαο. 

ΚΑ8 Λα επηθαιύπηεηο ηελ επηθάλεηα κε αζηάξη. 

ΚΑ9 Λα κεηξάο θαη λα θόβεηο ζηηο νξζέο δηαζηάζεηο ηε 
κνλσηηθή κεκβξάλε. Απηή λα κελ είλαη πνιύ κεγάιε 
ώζηε λα απνθεύγεηαη ε απνθόιιεζε ηεο κεκβξάλεο από 
ηελ επηθάλεηα. 

ΚΑ10 Λα ξπζκίδεηο ηελ έληαζε ηνπ θιόγηζηξνπ ή ηεο πηζηόιαο 
δεζηνύ αέξα όπσο νξίδνπλ νη απαηηήζεηο εξγαζίαο. 

ΚΑ11 Λα ζεξκαίλεηο ηελ επηθάλεηα επηθόιιεζεο ηεο κνλσηηθήο 
κεκβξάλεο κέρξη ηελ πξώηε ξεπζηνπνίεζε ηεο 
επηθάλεηαο ηελ νπνία ζεξκαίλεηο. 

ΚΑ12 Λα επηζηξώλεηο ηε κνλσηηθή κεκβξάλε ζηελ νξηδόληηα 
επηθάλεηα θαη λα ειέγρεηο ηελ ηθαλνπνηεηηθή ηεο 
επηθάιπςε.  Ζ εθαξκνγή λα μεθηλά από ηα ρακειόηεξα 
ζεκεία θαη λα πξνρσξά πξνο ηα ςειόηεξα ζεκεία. 

ΚΑ13 Λα θάλεηο ζπγθόιιεζε ησλ αξκώλ δπν κεκβξαλώλ ζε 
όιν ην κέησπν ηεο επηθάιπςεο κε ρξήζε εηδηθνύ ξνινύ.  

ΚΑ14 Λα πξνεηνηκάδεηο θαη λα επηθνιιάο θνπξέιηα ζηηο 
πδξνξξνέο. 

ΚΑ15 Λα δίλεηο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επίζηξσζε κεκβξάλεο 
ζε πδξνξξνέο, γσλίεο, ελώζεηο θαη νπιηζκό. 

ΚΑ16 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ ζε πεξίπησζε 
ακθηβνιίαο θαη λα αλακέλεηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Οξηδόληηεο επηθάλεηεο 

Ξεδηιόπιαθα 
Ραξάηζα 
Βεξάληα 

ΠΔ2  Τιηθά 
Κνλσηηθέο κεκβξάλεο 
Αζηάξη 
γξαέξην 

ΠΔ3  Δξγαιεία 
Φιόγηζηξν ή πηζηόια 
ζεξκνύ αέξα 
Ονιό ζπγθόιιεζεο 
Ονιό επάιεηςεο 
Κεηξνηαηλία 
Ιεπίδα 
Ρξάπαλν 
Γίζθνο θνπήο 
Πθπξί 
Θαηζαβίδη 
Μύζηξν 
Άιια εξγαιεία ρεηξόο 
Πθνύπα, θηπάξη, θνπβάο 

ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο 
εξγαζηώλ 
Πήκαλζε ρώξνπ 
Ξπξνζβεζηήξαο 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε θιόγηζηξνπ 
Σξήζε άιισλ εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ5.2 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ ζε νξηδόληηεο επηθάλεηεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ 

κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο ησλ κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηαβηβάζεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ 

ηξόπν ελεκέξσζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ5 Ρνπνζέηεζε θαη εθαξκνγή κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 

ΤΓΜ5.3 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο  
 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

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

ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο ζε εηδηθέο 
πεξηπηώζεηο. 

ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα έρεηο δηαζέζηκα ηα νξζά πιηθά. 

ΚΑ3 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία 
γηα ηελ εξγαζία απηή. 

ΚΑ4 Λα εθαξκόδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

ΚΑ5 Λα ζπλαξκνινγείο θαη λα ηνπνζεηείο ζσζηά έλα ηθξίσκα. 

ΚΑ6 Λα επηβεβαηώλεηο όηη παξάιιεια κε ηε πγξνκόλσζε δελ 
γίλνληαη άιιεο εξγαζίεο ζηνλ ίδην ρώξν. 

ΚΑ7 Λα ειέγρεηο εάλ ε επηθάλεηα είλαη έηνηκε γηα λα δερζεί 
πγξνκόλσζε όζνλ αθόξα ζηελ νκαιόηεηα θαη πγξαζία. 

ΚΑ8 Λα ζθνππίδεηο θαη λα απνκαθξύλεηο νπνηεζδήπνηε αθαζαξζίεο 
από ην ζεκείν εξγαζίαο. 

ΚΑ9 Λα επηθαιύπηεηο ηελ επηθάλεηα κε αζηάξη. 

ΚΑ10 Λα κεηξάο θαη λα θόβεηο ζηηο νξζέο δηαζηάζεηο ηε κνλσηηθή 
κεκβξάλε.  Απηή λα κελ είλαη πνιύ κεγάιε ώζηε λα 
απνθεύγεηαη ε απνθόιιεζε ηεο κεκβξάλεο από ηελ 
επηθάλεηα. 

ΚΑ11 Λα ξπζκίδεηο ηελ έληαζε ηνπ θιόγηζηξνπ ή ηεο πηζηνιάο 
δεζηνύ αέξα όπσο νη απαηηήζεηο εξγαζίαο. 

ΚΑ12 Λα ζεξκαίλεηο ηελ επηθάλεηα επηθόιιεζεο ηεο κνλσηηθήο 
κεκβξάλεο κέρξη ηελ πξώηε ξεπζηνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο 
ηελ νπνία ζεξκαίλεηο 

ΚΑ13 Λα επηζηξώλεηο ηε κνλσηηθή κεκβξάλε ζηελ επηθάλεηα θαη λα 
ειέγρεηο ηελ ηθαλνπνηεηηθή ηεο επηθάιπςε.  Ζ εθαξκνγή λα 
μεθηλά από ηα ρακειόηεξα ζεκεία θαη λα πξνρσξά πξνο ηα 
ςειόηεξα ζεκεία. 

ΚΑ14 Λα θάλεηο ζπγθόιιεζε ησλ αξκώλ δπν κεκβξαλώλ ζε όιν ην 
κέησπν ηεο επηθάιπςεο κε ρξήζε εηδηθνύ ξνινύ.  

ΚΑ15 Λα πξνεηνηκάδεηο θαη λα επηθνιιάο θνπξέιηα ζηηο πδξνξξνέο. 

ΚΑ16 Λα δίλεηο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επίζηξσζε κεκβξάλεο ζε 
πδξνξξνέο, γσλίεο, ελώζεηο θαη νπιηζκό. 

ΚΑ17 Λα θόβεηο θαη λα ζηεξίδεηο ηα ιακπάθηα ζε πεξίπησζε ρξήζεο 
κεκβξαλώλ PVC, λα ζηεξίδεηο ζεκεηαθά ηε κεκβξάλε, λα 
ηεληώλεηο ηε κεκβξάλε, λα ζεξκαίλεηο ηελ επηθάλεηα 
επηθόιιεζεο θαη λα πξνρσξείο ζηελ επηθόιιεζε ηεο. 

ΚΑ18 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ ζε πεξίπησζε 
ακθηβνιίαο θαη λα αλακέλεηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 

ΠΔ1  Δηδηθέο πεξηπηώζεηο 
 Αλζώλαο 
 Θεξακηδνζθεπή 
 Ξηζίλεο 
 

ΠΔ2  Τιηθά 
Δηδηθέο κνλσηηθέο 
κεκβξάλεο αλάινγα κε ηε 
ρξήζε 
Αζηάξη 
γξαέξην 
Ιακάθηα ζηήξημεο 
Βίδεο 
 

ΠΔ3  Δξγαιεία 
Φιόγηζηξν ή πηζηόια 
ζεξκνύ αέξα 
Ονιό ζπγθόιιεζεο 
Ονιό επάιεηςεο 
Κεηξνηαηλία 
Ιεπίδα 
Ρξάπαλν 
Γίζθνο θνπήο 
Πθπξί 
Θαηζαβίδη 
Μύζηξν 
Άιια εξγαιεία ρεηξόο 
Πθνύπα, θηπάξη, θνπβάο 
 

ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο 
εξγαζηώλ 
Πήκαλζε ρώξνπ 
Ξπξνζβεζηήξαο 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Ξηώζε όγθσλ ρώκαηνο, 
θαηάξξεπζε εθζθαθήο 
Σξήζε θιόγηζηξνπ 
Σξήζε άιισλ εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ5.3 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο  
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ 

κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο ησλ κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία ηνπνζέηεζεο κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ γηα ηνπο δηάθνξνπο 

ηύπνπο εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηελ ζπλαξκνιόγεζε, ζηεξέσζε θαη ρξήζε ηθξηώκαηνο. 
 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηαβηβάζεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ 

ηξόπν ελεκέξσζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ5 Ρνπνζέηεζε θαη εθαξκνγή κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ5.4 Έιεγρνο ηεο πγξνκόλσζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ειέγρεηο ηελ πγξνκόλσζε ζε θαηαθόξπθεο θαη 

νξηδόληηεο ελώζεηο. 
 
ΚΑ2   Λα ειέγρεηο ηελ πγξνκόλσζε ζε όιεο ηηο πδξνξξνέο. 
 
ΚΑ3 Λα ειέγρεηο ηελ πγξνκόλσζε ζε όια ηα γπξίζκαηα ζε 

ζηεζαία. 
 
ΚΑ4   Λα ειέγρεηο ηπρόλ δεκηά από ηξίηνπο ζηελ πγξνκόλσζε. 
 
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο όηη έρνπλ επηθαιπθζεί πιήξσο κε κνλσηηθή 

επάιεηςε νη  ελώζεηο ζηελ πεξίπησζε όπνπ ε πγξνκόλσζε 
ζα κέλεη εθηεζεηκέλε ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 
ΚΑ6 Λα ειέγρεηο όηη έρνπλ επηζηξσζεί κε κνλσηηθή επάιεηςε νη 

αζθαιηηθέο κεκβξάλεο ρσξίο ςεθίδα εάλ ζα κείλνπλ 
εθηεζεηκέλεο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 
ΚΑ7 Λα επηδηνξζώλεηο ην ιάζνο ζε πεξίπησζε κε 

απνηειεζκαηηθήο πγξνκόλσζεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηεμνδηθόο έιεγρνο 
πγξνκόλσζεο 

Πηεξεή θαη πιήξεο θόιιεζε 
ηεο κεκβξάλεο 
Θάιπςε όιεο ηεο επηθάλεηαο 
Ξιήξεο επηθάιπςε δπν 
κεκβξαλώλ 
Γελ ππάξρνπλ αξκνί θόληξα 
ζηα απνξξένληα λεξά 
Ξιεκκύξα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ5.4  Έιεγρνο ηεο πγξνκόλσζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ 

 κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία ηνπνζέηεζεο κνλσηηθώλ κεκβξαλώλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο δπζθνιίεο θαη ηα ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΤΓΜ6 Ρνπνζέηεζε θαη εθαξκνγή κνλσηηθώλ επαιείςεσλ 
 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ξξνγξακκαηηζκόο ηεο ζεηξάο εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ, ηνπνζέηεζε θαη έιεγρνο ηεο 
ηνπνζέηεζεο κνλσηηθώλ επαιείςεσλ ζε δηαθνξέο επηθάλεηεο, επηινγή θαη ρξήζε θαηάιιεισλ 
εξγαιείσλ θαη πιηθώλ, εθαξκνγή κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο, δηεμνδηθόο έιεγρνο ηεο 
πγξνκόλσζεο θαη δεκηώλ από ηξίηνπο θαη επηδηόξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΜ6.1 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ επαιείςεσλ ζε θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο  
 
ΤΓΜ6.2   Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ επαιείςεσλ ζε νξηδόληηεο επηθάλεηεο 
 
ΤΓΜ6.3 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ επαιείςεσλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο  
 
ΤΓΜ6.4 Έιεγρνο ηεο πγξνκόλσζεο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ6   Ρνπνζέηεζε θαη εθαξκνγή κνλσηηθώλ επαιείςεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ6.1 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ επαιείςεσλ ζε θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο  
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο ζε θαηαθόξπθεο 

επηθάλεηεο. 
 
ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα έρεηο δηαζέζηκα ηα νξζά πιηθά. 
 
ΚΑ3 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

γηα ηελ εξγαζία απηή. 
 
ΚΑ4 Λα εθαξκόδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ5 Λα επηβεβαηώλεηο όηη παξάιιεια κε ηε πγξνκόλσζε δελ 

γίλνληαη άιιεο εξγαζίεο ζηνλ ίδην ρώξν. 
 
ΚΑ6 Λα ζπλαξκνινγείο θαη λα ζηεξεώλεηο έλα ηθξίσκα. 
 
ΚΑ7  Λα ειέγρεηο εάλ ε επηθάλεηα είλαη έηνηκε γηα λα δερζεί 

πγξνκόλσζε όζνλ αθνξά ζηελ νκαιόηεηα θαη πγξαζία. 
 
ΚΑ8 Λα αλακηγλύεηο ηηο κνλσηηθέο επαιείςεηο βάζεη ησλ 

νδεγηώλ ησλ θαηαζθεπαζηώλ θαη ην εκβαδό 
πγξνκόλσζεο. 

 
ΚΑ9 Λα επηιέγεηο ηνλ ηύπν θαη κέγεζνο ξνινύ ή βνύξηζαο 

γηα ηελ επάιεηςε ηνπ πιηθνύ. 
 
ΚΑ10 Λα θάλεηο επάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε ην κνλσηηθό 

επαιείςεσλ θαη λα ειέγρεηο ην άπισκα ηεο επάιεηςεο. 
 
ΚΑ11 Λα επαλαιακβάλεηο ηελ επάιεηςε γηα δεύηεξε θαη ηξίηε 

θνξά εάλ ρξεηάδεηαη. 
 
ΚΑ12 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο θαη λα αλακέλεηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καηαθόξπθεο επηθάλεηεο 

Ρνίρνο αληηζηήξημεο 
Ρνίρνο ππνγείνπ 
Θάζεηνο ηνίρνο πεδηιόπιαθαο 

ΠΔ2  Τιηθά 
Κνλσηηθέο επαιείςεηο 
Γηαιπηηθό 
Γάδεο νπιηζκνύ 

ΠΔ3  Δξγαιεία 
Ονιά επίζηξσζεο 
Βνύξηζεο επίζηξσζεο 
Γίζθνο θνπήο 
Ρξάπαλν 
Κεηξνηαηλία 
Μύζηξν 
Πθπξί 
Άιια εξγαιεία ρεηξόο 
Πθνύπα, θηπάξη θαη θνπβάο 

ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Πήκαλζε ρώξνπ 
Ξπξνζβεζηήξαο 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

ΠΔ5  Σύπνο θαη κέγεζνο ξνινύ 
ή βνύξηζαο 

Βνύξηζα 1.5-3΄΄ 
Ονιό 3΄΄ 
Ονιό 7-9΄΄ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ6.1 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ επαιείςεσλ ζε θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο  
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ 

 επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ ζπλαξκνιόγεζε, ζηεξέσζε θαη ρξήζε ηθξηώκαηνο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο αλαινγίεο θαη ηηο νδεγίεο αλάκεημεο ησλ κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηαβηβάζεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ 

ηξόπν ελεκέξσζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ6 Ρνπνζέηεζε θαη εθαξκνγή κνλσηηθώλ επαιείςεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ6.2 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ επαιείςεσλ ζε νξηδόληηεο επηθάλεηεο  
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο ζε νξηδόληηεο 

επηθάλεηεο. 
 
ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα έρεηο δηαζέζηκα ηα νξζά πιηθά. 
 
ΚΑ3 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

γηα ηελ εξγαζία απηή. 
 
ΚΑ4 Λα εθαξκόδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ5 Λα επηβεβαηώλεηο όηη παξάιιεια κε ηε πγξνκόλσζε δελ 

γίλνληαη άιιεο εξγαζίεο ζηνλ ίδην ρώξν. 
 
ΚΑ6 Λα ειέγρεηο εάλ ε επηθάλεηα είλαη έηνηκε γηα λα δερζεί 

πγξνκόλσζε όζνλ αθνξά ζηελ νκαιόηεηα θαη πγξαζία. 
 
ΚΑ7 Λα ζθνππίδεηο θαη λα απνκαθξύλεηο νπνηεζδήπνηε 

αθαζαξζίεο από ην ζεκείν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ8 Λα αλακηγλύεηο ηηο κνλσηηθέο επαιείςεηο βάζεη ησλ νδεγηώλ 

ησλ θαηαζθεπαζηώλ θαη ην εκβαδόλ πγξνκόλσζεο. 
 
ΚΑ9 Λα επηιέγεηο ηνλ ηύπν θαη κέγεζνο ξνινύ ή βνύξηζαο 

γηα ηελ επάιεηςε ηνπ πιηθνύ. 
 
ΚΑ10 Λα θάλεηο επάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε ην κνλσηηθό 

επαιείςεσλ θαη λα ειέγρεηο ην άπισκα ηεο επάιεηςεο. 
 
ΚΑ11 Λα επαλαιακβάλεηο ηελ επάιεηςε γηα δεύηεξε θαη ηξίηε 

θνξά εάλ ρξεηάδεηαη. 
 
ΚΑ12 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο θαη λα αλακέλεηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Οξηδόληηεο επηθάλεηεο 

Ξεδηιόπιαθα 
Ραξάηζα 
Βεξάληα 

ΠΔ2  Τιηθά 
Κνλσηηθέο επαιείςεηο 
Γηαιπηηθό 
Γάδεο νπιηζκνύ 

ΠΔ3  Δξγαιεία 
Ονιά επίζηξσζεο 
Βνύξηζεο επίζηξσζεο 
Γίζθνο θνπήο 
Ρξάπαλν 
Κεηξνηαηλία 
Μύζηξν 
Πθπξί 
Άιια εξγαιεία ρεηξόο 
Πθνύπα, θηπάξη θαη θνπβάο 

ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Πήκαλζε ρώξνπ 
Ξπξνζβεζηήξαο 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

ΠΔ5  Σύπνο θαη κέγεζνο 
ξνινύ ή βνύξηζαο 

Βνύξηζα 1.5-3΄΄ 
Ονιό 3΄΄ 
Ονιό 7-9΄΄ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ6.2 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ επαιείςεσλ ζε νξηδόληηεο επηθάλεηεο  
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ 

 επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο αλαινγίεο θαη ηηο νδεγίεο αλάκεημεο ησλ κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηαβηβάζεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ 

ηξόπν ελεκέξσζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ6 Ρνπνζέηεζε θαη εθαξκνγή κνλσηηθώλ επαιείςεσλ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ6.3 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ επαιείςεσλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο  
 

  
ΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο ζε εηδηθέο 

πεξηπηώζεηο. 
 
ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα έρεηο δηαζέζηκα ηα νξζά πιηθά. 
 
ΚΑ3 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

γηα ηελ εξγαζία απηή. 
 
ΚΑ4 Λα επηβεβαηώλεηο όηη παξάιιεια κε ηε πγξνκόλσζε δελ 

γίλνληαη άιιεο εξγαζίεο ζηνλ ίδην ρώξν. 
 
ΚΑ5 Λα ζπλαξκνινγείο θαη λα ζηεξεώλεηο έλα ηθξίσκα. 
 
ΚΑ6 Λα εθαξκόδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ7 Λα ειέγρεηο εάλ ε επηθάλεηα είλαη έηνηκε γηα λα δερζεί 

πγξνπγξνκόλσζε όζνλ αθόξα ζηελ νκαιόηεηα θαη 
πγξαζία. 

 
ΚΑ8 Λα αλακηγλύεηο ηηο κνλσηηθέο επαιείςεηο βάζε ησλ 

νδεγηώλ ησλ θαηαζθεπαζηώλ θαη ην εκβαδόλ 
πγξνκόλσζεο. 

 
ΚΑ9 Λα επηιέγεηο ηνλ ηύπν θαη κέγεζνο ξνινύ ή βνύξηζαο 

γηα ηελ επάιεηςε ηνπ πιηθνύ. 
 
ΚΑ10 Λα θάλεηο επάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε ην κνλσηηθό 

επαιείςεσλ θαη λα ειέγρεηο ην άπισκα ηεο επάιεηςεο. 
 
ΚΑ11 Λα επαλαιακβάλεηο ηελ επάιεηςε γηα δεύηεξε θαη ηξίηε 

θνξά εάλ ρξεηάδεηαη. 
 
ΚΑ12 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο θαη λα αλακέλεηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δηδηθέο πεξηπηώζεηο 

Αλζώλαο 
Θεξακηδνζθεπή 
Ξηζίλα 

ΠΔ2  Τιηθά 
Κνλσηηθέο επαιείςεηο γηα 
εηδηθέο εξγαζίεο 
Γηαιπηηθό 
Γάδεο νπιηζκνύ 

ΠΔ3  Δξγαιεία 
Ονιά επίζηξσζεο 
Βνύξηζεο επίζηξσζεο 
Γίζθνο θνπήο 
Ρξάπαλν 
Κεηξνηαηλία 
Μύζηξν 
Πθπξί 
Άιια εξγαιεία ρεηξόο 
Πθνύπα, θηπάξη θαη θνπβάο 

ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 

Δμνπιηζκόο αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
Ξεξίθξαμε πεξηνρήο εξγαζηώλ 
Πήκαλζε ρώξνπ 
Ξπξνζβεζηήξαο 
Κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Σξήζε εξγαιείσλ 
Κεηαθνξά θνξηίσλ 
Δξγνλνκία 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 

ΠΔ5  Σύπνο θαη κέγεζνο 
ξνινύ ή βνύξηζαο 

Βνύξηζα 1.5-3΄΄ 
Ονιό 3΄΄ 
Ονιό 7-9΄΄ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ6.3 Ρνπνζέηεζε κνλσηηθώλ επαιείςεσλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο  
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ 
 επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνλ ζσζηό ηξόπν κεηαθίλεζεο θαη κεηαθνξάο κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο αλαινγίεο θαη ηηο νδεγίεο αλάκεημεο ησλ κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ6  Ρνπνζέηεζε θαη εθαξκνγή κνλσηηθώλ επαιείςεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ6.4 Έιεγρνο ηεο πγξνκόλσζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ειέγρεηο δηεμνδηθά ηελ πγξνκόλσζε ζε 

θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηεο ελώζεηο. 
 
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο δηεμνδηθά ηελ πγξνκόλσζε ζε όιεο ηηο 

πδξνξξνέο. 
 
ΚΑ3 Λα ειέγρεηο δηεμνδηθά ηελ πγξνκόλσζε ζε όια ηα 

γπξίζκαηα ζε ζηεζαία. 
 
ΚΑ4 Λα ειέγρεηο ην ζθξάγηζκα ηεο κνλσηηθήο επάιεηςεο. 
 
ΚΑ5 Λα ειέγρεηο ηπρόλ δεκηά από ηξίηνπο ζηελ πγξνκόλσζε. 
 
ΚΑ6 Λα ειέγρεηο όηη έρνπλ επηθαιπθζεί πιήξσο κε κνλσηηθή 

επάιεηςε νη ελώζεηο ζηελ πεξίπησζε όπνπ ε πγξνκόλσζε 
ζα κέλεη εθηεζεηκέλε ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 
ΚΑ7 Λα επηδηνξζώλεηο ην ιάζνο ζε πεξίπησζε κε 

απνηειεζκαηηθήο πγξνκόλσζεο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηεμνδηθόο έιεγρνο 
πγξνκόλσζεο 

Νκνηνγέλεηα πάρνπο ζηξώζεο 
Θάιπςε όιεο ηεο επηθάλεηαο 
Ξιεκκύξα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ6.4 Έιεγρνο πγξνκόλσζεο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ 

επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία ηνπνζέηεζεο κνλσηηθώλ επαιείςεσλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο δπζθνιίεο θαη ηα ηαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο έιεγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα επηβεβαίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ηνπνζέηεζεο κνλσηηθώλ πιηθώλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ7 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Γηαηήξεζε θαιώλ ζρέζεσλ, ζπλεξγαζία θαη αιιεινθαηαλόεζε κεηαμύ ζπλαδέιθσλ, ζεβαζκόο ηεο 
νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ησλ θαλόλσλ εξγαζίαο θαη νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο, γλώζε ησλ νξίσλ 
επζύλεο θαη αλαγλώξηζε ηνπ ξόινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ άκεζα πξντζηακέλνπ, 
ειαρηζηνπνίεζε ζπαηάιεο πιηθώλ, ρξήζε κέζσλ θαη κεζόδσλ πνπ κεηώλνπλ ην ρξόλν εξγαζίαο, 
γλώζε θξηηεξίσλ επηηπρίαο ελόο πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ, εληνπηζκόο ηπρόλ πξνβιεκάησλ θαη 
ηήξεζε εκεξνινγίνπ κε ηα ζηνηρεία εξγαζηώλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΜ7.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 
 
ΤΓΜ7.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο  
 
ΤΓΜ7.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ βάζεη πξνγξάκκαηνο θαη ηήξεζε εκεξνινγίνπ εξγαζηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΜ7 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ7.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

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

δηαηήξεζε ησλ θαιώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ. 
 
ΚΑ2  Λα ζέβεζαη θαη εθαξκόδεηο ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνπο 

θαλόλεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3  Λα γλσξίδεηο ηα όξηα επζύλεο ζνπ. 
 
ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ην ξόιν θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ άκεζα 

πξντζηακέλνπ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Οξγαλσηηθή δνκή 

θηζηάκελνο 
Ππλάδειθνο ίζνπ επηπέδνπ 
Ξξντζηάκελνο ηεο ίδηαο 
εηδηθόηεηαο 
Ξξντζηάκελνο άιιεο 
εηδηθόηεηαο 

 
ΠΔ2  Καλόλεο εξγαζίαο 

Ρήξεζε ζπκθσλεκέλνπ 
σξαξίνπ 
Δθαξκνγή εληνιώλ 
Ρήξεζε θαλόλσλ πγείαο θαη 
αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ7.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο νξζέο κεζόδνπο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινθαηαλόεζεο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο θαιώλ ζρέζεσλ κε ζπλαδέιθνπο. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνπο θαλόλεο εξγαζίαο. 
 



68

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΜ7  Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ7.2  Νξγάλσζε εξγαζίαο  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία ζνπ ζηα πιαίζηα ησλ αηνκηθώλ 

δπλαηνηήησλ ζνπ θαη ησλ ινγηθώλ πξνζδνθηώλ ηνπ 
εξγνδόηε ζνπ. 

   
ΚΑ2  Λα ειαρηζηνπνηείο ηε ζπαηάιε πιηθώλ. 
 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο δηαζέζηκεο κεζόδνπο εξγαζίαο θαη κέζα 

πνπ κεηώλνπλ ην ρξόλν εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Αηνκηθέο δπλαηόηεηεο 

Ξαξαγσγηθόηεηα 
Δκπεηξίεο 
Γλώζεηο 
Ηθαλόηεηεο 

 
ΠΔ2  Λνγηθέο πξνζδνθίεο 

Απνπεξάησζε εξγαζίαο ζην 
πξνθαζνξηζκέλν θαη 
πξνζπκθσλεκέλν ρξόλν 
Δθηέιεζε πνηνηηθήο 
εξγαζίαο 
Ρήξεζε κέηξσλ αζθάιεηαο 
θαη  πγείαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ7.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο εξγαζηώλ θαη ηελ ζεηξά εθηέιεζεο εξγαζίαο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο εξγνδόηε. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο πξνζθεξόκελεο δηεπθνιύλζεηο από ηνλ εξγνδόηε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΜ7  Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ7.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ βάζεη πξνγξάκκαηνο θαη ηήξεζε εκεξνινγίνπ εξγαζηώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εθαξκόδεηο απνηειεζκαηηθά έλα πξόγξακκα 

εξγαζηώλ. 
 
ΚΑ2 Λα εθηηκάο αλ θαη θαηά πόζν έλα πξόγξακκα εξγαζηώλ 

είλαη δπλαηό λα αθνινπζεζεί απνηειεζκαηηθά. 
 
ΚΑ3 Λα δηαθξίλεηο πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ. 
 
ΚΑ4 Λα δηαηεξείο έλα εκεξνιόγην εξγαζηώλ ζην νπνίν θαη ζα 

αλαθέξνληαη όια ηα ζηνηρεία εξγαζηώλ ηεο 
εγθαηάζηαζεο κε εκεξνινγηαθή ελεκέξσζε. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απνηειεζκαηηθή 
εθαξκνγή ελόο 
πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ 

Ζκεξνκελία έλαξμεο θαη 
ιήμεο εξγαζηώλ 
Σξόλνο εξγαζίαο 
Πεηξά εξγαζίαο 

 
ΠΔ2  Πξνβιήκαηα 

Σξόλνο εληνπηζκνύ 
πξνβιήκαηνο 
Σξόλνο αληηκεηώπηζεο 
πξνβιήκαηνο 
Δλεκέξσζε 
Αζθάιηζε πξνβιεκαηηθήο 
εγθαηάζηαζεο 

 
ΠΔ3  ηνηρεία εξγαζηώλ 

Θαζεκεξηλή θαηαγξαθή 
εξγαζηώλ 
Θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ 
Θαηαγξαθή εκεξνκελίαο 
αιιαγήο νδεγηώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ7.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ βάζεη πξνγξάκκαηνο θαη ηήξεζε εκεξνινγίνπ εξγαζηώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ελόο πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ην πεξηερόκελν πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πώο λα ρξεζηκνπνηείο εκεξνιόγην εξγαζηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ8  Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο, ησλ βαζηθώλ 
πξνλνηώλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο όπσο είλαη ε πξόιεςε ησλ επαγγεικαηηθώλ 
θηλδύλσλ θαη ε πξνζηαζία θαηά ηελ εξγαζία.  Ρήξεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο πνπ εθαξκόδεηαη ζε εξγνηάμην θαη ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ ελόο εξγνηαμίνπ. 
Αλαγλώξηζε θαη εθηίκεζε πηζαλώλ θηλδύλσλ γηα εξγαδόκελνπο, ζπλαδέιθνπο θαη άιια ηξίηα 
πξόζσπα ζην ρώξν εξγαζίαο θαη εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ.  Ππκκεηνρή 
ζηε δηαβνύιεπζε θαη ζηελ  επηηξνπή αζθάιεηαο θαη πγείαο.  Δθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο θαη 
ελεκέξσζε ησλ ζπληειεζηώλ ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ, ππξθαγηάο, ζεηζκνύ θαη άιισλ 
έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ.  Δθαξκνγή γεληθώλ κέηξσλ αζθάιεηαο όπσο ε ρξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο 
θαη ε ρεηξνλαθηηθή κεηαθνξά θνξηίσλ αιιά θαη εηδηθώλ κέηξσλ όπσο ε θνπή, ηνπνζέηεζε θαη 
επηθόιιεζε κνλσηηθήο κεκβξάλεο θαη ε αλάκεημε κνλσηηθώλ επαιείςεσλ.  Ππλαξκνιόγεζε, 
ζηεξέσζε, έιεγρνο, ρξήζε θαη απνζπλαξκνιόγεζε ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ εξγαζίαο.  Δπηινγή, 
ζηεξέσζε, ρξήζε θαη έιεγρνο θνξεηώλ ζθαιώλ.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΜ8.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ 

θαλνληζκώλ εξγνηαμίνπ. 
 
ΤΓΜ8.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ. 
 
ΤΓΜ8.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηώλ 

ζθαιώλ. 
 
ΤΓΜ8.4 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 

πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΜ8  Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ8.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, Λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ 

θαλνληζκώλ εξγνηαμίνπ  
  

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

λνκνζεζίαο πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ2  Λα εθαξκόδεηο ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ηεο επηρείξεζεο 

ζνπ. 
 
ΚΑ3 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ ρεδίνπ 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), θαζώο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
εξγνηαμίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ζνπ θαη ζε 
αθνξνύλ. 

 
ΚΑ4 Λα εθαξκόδεηο ζπζηεκαηηθά ηηο πξόλνηεο ηνπ ρεδίνπ 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΠΑ) θαη ηνπο εζσηεξηθνύο 
θαλνληζκνύο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 
ΚΑ5 Λα είζαη ελήκεξνο πνηα είλαη ηα αξκόδηα πξόζσπα γηα 

ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ6 Λα εθηειείο  ηηο εξγαζίεο ζνπ ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο 

ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα κέζα αηνκηθήο αζθάιεηαο πνπ 

πξνλνεί ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ8 Λα δηαηεξείο ην εξγνηάμην θαη ην ρώξν εξγαζίαο θαζαξό 

θαη ειεύζεξν από εκπόδηα.  
 
ΚΑ9 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία θαη άιινλ εμνπιηζκό 

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

 
ΚΑ10 Λα θαηαλνείο ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο. 
 
ΚΑ11 Λα ζπλεξγάδεζαη ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο 

αζθάιεηαο, ηεο  λνκνζεζίαο, ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο  θαη ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ. 

 
ΚΑ12 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο θαζώο θαη ηνλ πξόεδξν θαη ηα κέιε 
ηεο.  

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βαζηθέο πξόλνηεο ηεο 
λνκνζεζίαο 

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

 
ΠΔ2  Πξόλνηεο ηνπ ζρεδίνπ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 

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

 
ΠΔ3  Αξκόδηα πξόζσπα 

Ππληνληζηήο 
πεύζπλα πξόζσπα γηα 
αζθάιεηα θαη πγεία 
Ξξώηεο βνήζεηεο 
Ξπξαζθάιεηα 
Δθθέλσζε ρώξσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ8.1 Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, Λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθώλ 

θαλνληζκώλ εξγνηαμίνπ 
 

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

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

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

ζηελ εξγαζία. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο ζνπ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ην πεξηερόκελν ηνπ Πρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη γείαο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο γηα ην ξόιν θαη ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο θαζώο θαη ηνλ πξόεδξν 

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

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

 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηα αξκόδηα πξόζσπα γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΜ8  Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ8.2  Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 

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

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

πεξηζηαηηθώλ. 
 
ΚΑ3 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ ζην ρώξν 

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

έθηαθηεο αλάγθεο θαη ην ρώξν ζπγθέληξσζεο. 
 
ΚΑ6 Λα εληνπίδεηο ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ηζρύνπλ 

ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ7 Λα αλαγλσξίδεηο πνηα είλαη ηα ππεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο 

πξώηεο βνήζεηεο θαη νη πξώηνη βνεζνί ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ8 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ παξνρή πξώησλ 

βνεζεηώλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Έθηαθηα πεξηζηαηηθά 

Αηύρεκα 
Πεηζκόο 
Γηαξξνή επηθίλδπλεο 
νπζίαο 
Αζηνρία πξνζσξηλώλ ή 
κόληκσλ θαηαζθεπώλ 
Αζηνρία ή δπζιεηηνπξγία 
εμνπιηζκνύ  

 
ΠΔ2  Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Ξπξνζβεζηήξεο 
Ξπξνζβεζηηθέο κάληθεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΜ8.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηα αληίζηνηρα ζρέδηα δξάζεο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνην είλαη ην ππεύζπλν πξόζσπν γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο, ηη είλαη ν πξώηνο 

βνεζόο θαη πνηνο ν ξόινο ηνπο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα ππξνζβεζηηθνύ πιηθνύ θαη δηάζσζεο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα είδε ππξνζβεζηήξσλ θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ρξήζεο ηνπο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηη πεξηέρεη έλα θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΜ8  Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ8.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηώλ 
 ζθαιώλ 

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

αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ην ύςνο.  
 

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

 
ΚΑ3  Λα ηνπνζεηείο θαηάιιεια θηγθιηδώκαηα θαη παξαπέηα θαηά 

κήθνο θαη πιάηνο ηνπ ηθξηώκαηνο  θαη ηεο εμέδξαο εξγαζίαο  
γηα παξεκπόδηζε ηεο πηώζεο πξνζώπσλ θαη εξγαιείσλ. 

 
ΚΑ4  Λα ζηεξεώλεηο ή λα κεηαθηλείο  ηηο ζθαισζηέο θαη ηηο εμέδξεο 

εξγαζίαο ζε ζηεξεό έδαθνο  ή δάπεδν, λα ρξεζηκνπνηείο 
ζηεξεά ζηεξίγκαηα θαη λα απνθεύγεηο ηε βύζηζε ζην 
έδαθνο. 

 
ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηε ζθάια πάλσ ζε ζηαζεξό κε νιηζζεξό 

έδαθνο θαη λα ηε πξνζδέλεηο ζηε βάζε ηεο ή λα ηνπνζεηείο 
αλαζηαιηηθό ππνζηήξηγκα. 

 
ΚΑ6 Λα ηνπνζεηείο ηε ζθάια ζε ηέηνηα θιίζε ώζηε λα 

απνθεύγεηαη ε κεηαηόπηζε ηεο. 
 

ΚΑ7 Ξξηλ ρξεζηκνπνηήζεηο ην ηθξίσκα ή ηελ εμέδξα, λα 
επηβεβαηώλεηο όηη έρνπλ ειεγρζεί από αξκόδην πξόζσπν γηα 
πηζαλά πξνβιήκαηα/βιάβεο. 

 
ΚΑ8 Λα απνκαθξύλεηο θαη λα αλαπιεξώλεηο ακέζσο 

ειαηησκαηηθό εμνπιηζκό εξγαζίαο.  
 
ΚΑ9 Λα ρξεζηκνπνηείο κόλν ηα αζθαιή κέζα πξόζβαζεο. 
 
ΚΑ10 Λα κεηαθέξεηο εξγαιεία θαη πιηθά όηαλ ρξεζηκνπνηείο 

ηθξηώκαηα, εμέδξεο θαη ζθάιεο κε ηξόπν πνπ λα κελ ππάξρεη 
θίλδπλνο πηώζεο ηνπο ή ηξαπκαηηζκνύ ζνπ.    

 
ΚΑ11 Λα κεηαθηλείο πξνζεθηηθά ηα θηλεηά ηθξηώκαηα θαη 

εμέδξεο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δμνπιηζκόο εξγαζίαο 
ζε ύςνο   

Πηαζεξό ηθξίσκα 
Θηλεηό ηθξίσκα 
Δμέδξα εξγαζίαο 
Φνξεηή ζθάια 

 
ΠΔ2  Πξνβιήκαηα/βιάβεο 

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

 
ΠΔ3  Πξνζεθηηθή 
κεηαθίλεζε 

Αξγή κεηαθίλεζε 
Κεηαθίλεζε ζηε θνξά ηνπ 
κήθνπο ηνπ ηθξηώκαηνο 
Ζ δηαδξνκή λα είλαη ειεύζεξε 
από εκπόδηα 
Θαλείο λα κελ είλαη ζηελ 
επηθάλεηα 
Λα κελ πέζεη θαλέλα εξγαιείν 
ή πιηθό 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ8.3 Αζθαιήο ρξήζε ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ ηθξησκάησλ, εμέδξσλ εξγαζίαο θαη θνξεηώλ  
 ζθαιώλ 
 

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

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

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

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

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

ζθάισλ. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο αηηίεο, πηζαλά πξνβιήκαηα/βιάβεο ζε ηθξηώκαηα, εμέδξεο θαη θνξεηέο ζθάιεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΜ8 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ8.4 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 

πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ 
 

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

πγείαο ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηειείο θαη ζην ρώξν 
εξγαζίαο ζνπ. 

 
ΚΑ2 Λα εθηηκάο ηνλ θίλδπλν γηα ηε δηθή ζνπ αζθάιεηα, ηελ 

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

 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο επηθίλδπλεο νπζίεο θαη λα θαηέρεηο 

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

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

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

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

ηξόπν ν νπνίνο κεηώλεη κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα. 
 
ΚΑ8 Λα εμαζθαιίδεηο ηελ επηαμία θαη ειεύζεξε δηαθίλεζε ζην 

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

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

νπζίεο όπσο πξνδηαγξάθεη ν θαηαζθεπαζηήο.  
 
 
 
 
    
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαζίεο 

Νδήγεζε θαη ζηάζκεπζε 
νρήκαηνο 
Δθθόξησζε θαη κεηαθνξά 
πιηθώλ θαη εξγαιείσλ  
Νξγάλσζε ρώξνπ εξγαζίαο   
Ξξόζβαζε ζην ρώξν 
εξγαζίαο 
Αλύςσζε θαη κεηαθίλεζε 
πδξαπιηθώλ θαη 
κεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ 
Σξήζε εξγαιείσλ ρεξηνύ 
Σξήζε ειεθηξηζκνύ θαη 
ειεθηξηθώλ εξγαιείσλ 
Δξγαζίεο ζε ύςνο  
Έιεγρνο ξύζεσλ 
Δμνκάιπλζε επηθάλεηαο 
Θνπή, ηνπνζέηεζε θαη 
επηθόιιεζε κνλσηηθήο 
κεκβξάλεο 
Αλάκεημε κνλσηηθώλ 
επαιείςεσλ 
Δπάιεηςε επηθάλεηαο κε 
κνλσηηθή επάιεηςε 
Έιεγρνο πγξνκόλσζεο 
Ξεξηζπιινγή θαη θόξησζε 
πιηθώλ θαη εξγαιείσλ 
Απνθαηάζηαζε ρώξνπ 
εξγαζίαο   

 
ΠΔ2  Υώξνο εξγαζίαο 

Ραξάηζα 
Βεξάληα 
Ηζόγεην 
πόγεην 
Έδαθνο 
Ύςνο 
παίζξηνο 
Θιεηζηόο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΜ8 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ8.4 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 

πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ3  Σξίηα πξόζσπα 

Άιια ζπλεξγεία  
Δπηβιέπνληεο 
Δπηζθέπηεο 
Γηακέλνληεο θαη εξγαδόκελνη 
Ξξνκεζεπηέο 
Γείηνλεο  
Γηεξρόκελνη 

 
ΠΔ4  Δπηθίλδπλεο νπζίεο 

Κνλσηηθέο επαιείςεηο 
Κνλσηηθέο κεκβξάλεο 
γξαέξην 
Ρζηκεληνθνλίακα 
Αζηάξη 
Γηαιπηηθό 
Θαζαξηζηηθά 
Άιιεο ρεκηθέο νπζίεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ8.4 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδύλσλ θαη ιήςε 
 πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ 

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

θαη πξόιεςεο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο ηεο πξόιεςεο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πώο λα εθηηκάο ηνπο θηλδύλνπο ζηελ εξγαζία ζνπ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδύλνπο ζηηο εξγαζίεο πγξνκνλώζεσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο πνπ εθαξκόδνληαη ζε εξγαζίεο 

πγξνκόλσζεο. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηη είλαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο θαη κε πνηνπο ηξόπνπο εληνπίδεηο ηα κέηξα 

αζθάιεηαο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο.   
 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο δηαβνύιεπζεο θαη ηεο αλαθνξάο ζηνλ πξντζηάκελν. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ9 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη απνκάθξπλζε απνβιήησλ από ην ρώξν εξγαζίαο, αλαθύθισζε πιηθώλ, 
ηνπνζέηεζε ηνπο ζηνπο ρώξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, θαπζίκσλ θαη 
λεξνύ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ θαη ζηνπο ρώξνπο ηεο επηρείξεζεο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΜ9.1 Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ. 
 
ΤΓΜ9.2 Δμνηθνλόκεζε πόξσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ9 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ9.1 Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ 

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

απνξξίπηεηο κε ηξόπν πνπ λα κελ επηβαξύλνπλ ην 
πεξηβάιινλ. 

 
ΚΑ2 Λα ζπιιέγεηο θαη λα απνκαθξύλεηο αλαθπθιώζηκα 

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

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο αλαθπθιώζηκσλ 
πιηθώλ. 

 
ΚΑ4 Λα κε ιεξώλεηο ην πεξηβάιινλ κε άρξεζηα πιηθά θαηά 

ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Απόβιεηα 

Αζθαιηηθή κεκβξάλε 
Διαθξνκπεηόλ 
Πθπξόδεκα 
Ξεξιηηνκπεηόλ 
Ξιαζηηθά δνρεία ζπζθεπαζίαο 
αζθαιηηθήο επάιεηςεο 
Κεηαιιηθά δνρεία ζπζθεπαζίαο 
αζθαιηηθήο επάιεηςεο 
Μύιηλεο παιέηεο 
Φηικ πνιπζίλεο 
Ονιά θαη βνύξηζεο 
 

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

ΠΔ3  εκεία/ρώξνη πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο αλαθπθιώζηκσλ 
πιηθώλ 

Θάδνο 
Ξιαζηηθό δνρείν 
παίζξηνο ρώξνο 
Θιεηζηόο απνζεθεπηηθόο ρώξνο 
Ππκπηεζηήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ9.1 Ππιινγή, δηαρσξηζκόο θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ε αλαθύθισζε θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθή. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα απόβιεηα ησλ ελεξγεηώλ ζνπ αλαθπθιώλνληαη θαη πνηα όρη. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πώο δηαρσξίδνληαη θαη πνπ θπιάγνληαη ηα πιηθά πξνο αλαθύθισζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΤΓΜ9 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΤΓΜ9.2 Δμνηθνλόκεζε πόξσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εμνηθνλνκείο ηνπο πεξηβαιινληηθνύο πόξνπο. 
 
ΚΑ2 Λα νδεγείο ην επαγγεικαηηθό όρεκα κε ηξόπν ώζηε λα 

κεηώλεηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ε εθπνκπή 
αέξησλ ξύπσλ 

 
ΚΑ3 Λα εμνηθνλνκείο ελέξγεηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο αιιά θαη ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ4 Λα εθηειείο ηελ εξγαζία ρσξίο λα ζπαηαιάο λεξό. 
 
ΚΑ5 Λα εηζεγείζαη κέηξα θαη πξαθηηθέο ζηελ επηρείξεζε γηα 

ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πεξηβαιινληηθνί πόξνη 

Θαύζηκα 
Ζιεθηξηθό ξεύκα 
Λεξό 
γξαέξην θιόγηζηξνπ 
 

ΠΔ2  Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 
Νξζνινγηζηηθή ρξήζε 
θσηηζκνύ 
Νξζνινγηζηηθή ρξήζε 
πγξαεξίνπ θιόγηζηξνπ 
Νξζνινγηζηηθή ρξήζε 
ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ 
 



87

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΤΓΜ9.2 Δμνηθνλόκεζε πόξσλ 

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 

 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο λνκηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε 

κε ηηο εξγαζίεο ζνπ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ από ηελ ζπαηάιε πόξσλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηα απιά κέηξα πόξσλ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ10 Δπηκέηξεζε εξγαζηώλ, θαηαλάισζεο πιηθώλ θαη ηπρόλ επηπιένλ εξγαζηώλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Ππκπιεξσκαηηθέο δεμηόηεηεο όπσο ε κέηξεζε δηαζηάζεσλ, νη ππνινγηζκνί εκβαδώλ, ν 
ππνινγηζκόο πιηθώλ θαη ν ρεηξηζκόο επηπιένλ εξγαζηώλ, ρξήζε νξγάλσλ κέηξεζεο, κεηαηξνπή 
κνλάδσλ κέηξεζεο από έλα κεηξηθό ζύζηεκα ζε άιιν, αμηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ γηα εθηέιεζε 
εξγαζίαο θαη ζεκείσζε ηνπο ζε εκεξνιόγην εξγαζηώλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΜ10.1  Κεηξήζεηο δηαζηάζεσλ θαη ππνινγηζκνί εκβαδώλ θαη πεξηκέηξσλ δηαθόξσλ 

 γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ 
 
ΤΓΜ10.2 πνινγηζκόο πιηθώλ 
 
ΤΓΜ10.3 Σεηξηζκόο επηπιένλ εξγαζηώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ10 Δπηκέηξεζε εξγαζηώλ, θαηαλάισζεο πιηθώλ θαη ηπρόλ επηπιένλ εξγαζηώλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
  
ΤΓΜ10.1 Κεηξήζεηο δηαζηάζεσλ θαη ππνινγηζκνί εκβαδώλ θαη πεξηκέηξσλ δηαθόξσλ 

γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα πξνβαίλεηο ζε κεηξήζεηο δηαζηάζεσλ θαη πάρνπο. 
 
KA2 Λα ρξεζηκνπνηείο όξγαλα κέηξεζεο γηα κέηξεζε 

δηαζηάζεσλ θαη πάρνπο. 
 
ΚΑ3 Λα ππνινγίδεηο ηελ πεξίκεηξν θαη ην εκβαδό δηάθνξσλ 

γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. 
 
ΚΑ4 Λα κεηαηξέπεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο από έλα κεηξηθό 

ζύζηεκα ζε άιιν. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μεηξήζεηο 

Κήθνο ζε κέηξα, εθαηνζηά, 
ρηιηνζηά, ίληδεο θαη πάρνο 
Ξάρνο ζε ρηιηνζηά, εθαηνζηά 
θαη ίληδεο 

 
ΠΔ2  Όξγαλα κέηξεζεο 

Κεηξνηαηλία 
Ξαρύκεηξν, βεξληέξνο 

 
ΠΔ3  Μεηξηθά ζπζηήκαηα 

Γηεζλέο ζύζηεκα (SI) 
Αγγινζαμνληθό ζύζηεκα  
Ακεξηθάληθν ζύζηεκα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ10.1 Κεηξήζεηο δηαζηάζεσλ θαη κάδαο θαη ππνινγηζκνί εκβαδώλ θαη πεξηκέηξσλ δηαθόξσλ 

γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κνλάδεο κέηξεζεο ηνπ κήθνπο, ζε δηάθνξα κεηξηθά ζπζηήκαηα. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη βαζηθέο ππνδηαηξέζεηο ηεο κνλάδαο κέηξεζεο κήθνπο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πσο κεηαηξέπνπκε από ηε κηα κνλάδα κέηξεζεο ζε άιιε. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ κεηαηξνπή κνλάδσλ κέηξεζεο από ην έλα κεηξηθό ζύζηεκα ζε άιιν. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο όπσο πξόζζεζε, αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκό, δηαίξεζε. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πσο ρξεζηκνπνηνύκε ηα βαζηθά όξγαλα κέηξεζεο δηαζηάζεσλ θαη πάρνπο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ10 Δπηκέηξεζε εξγαζηώλ, θαηαλάισζεο πιηθώλ θαη ηπρόλ επηπιένλ εξγαζηώλ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ10.2 πνινγηζκόο πιηθώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ππνινγίδεηο ηηο πνζόηεηεο ησλ πιηθώλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνύλ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο 
αμηνπνηώληαο δηάθνξεο πήγεο πιεξνθνξηώλ. 

 
ΚΑ2 Λα επηκεηξάο θαη λα ππνινγίδεηο πνζόηεηεο πιηθώλ 

από ηα ζρέδηα ή κε επηηόπηα επηκέηξεζε. 
 
ΚΑ3 Λα δηαβνπιεύεζαη κε ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηα 

πιηθά θαη ηηο πνζόηεηεο ηνπο .  
 
ΚΑ4 Λα εθαξκόδεηο ηηο εηζεγήζεηο ή ηηο νδεγίεο πνπ ζνπ 

δίλεη ζε ζρέζε κε ηνπο ηύπνπο ησλ πιηθώλ θαη ηηο 
πνζόηεηεο ηνπο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 

Κνλσηηθέο κεκβξάλεο 
Κνλσηηθέο επαιείςεηο 
Αζηάξη 
Γηαιπηηθά 
Γάδα νπιηζκνύ 

 
ΠΔ2  Πεγέο πιεξνθνξηώλ 

Πρέδηα 
Θαηάινγνο πιηθώλ  
Ρερληθά θπιιάδηα 
Ξξνζθνξέο 
Δκπεηξία 
Γλώζεηο θαη απόςεηο 
ζπλαδέιθσλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ10.2 πνινγηζκόο πιηθώλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηύπνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλσηηθώλ πιηθώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πσο δηαβάδνληαη νη ηερληθνί όξνη θαη ηα εγρεηξίδηα. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ10 Δπηκέηξεζε εξγαζηώλ, θαηαλάισζεο πιηθώλ θαη ηπρόλ επηπιένλ εξγαζηώλ 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ10.3 Σεηξηζκόο επηπιένλ εξγαζηώλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δέρεζαη πιήξεηο νδεγίεο θαη πεξηγξαθή από ηνλ 

πειάηε ή ηνλ εθπξόζσπν ηνπ γηα επηπξόζζεηεο 
εξγαζίεο.  Λα δεηάο επεμεγήζεηο, εάλ απαηηείηαη. 

 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο κέζα από 

ηελ επηθνηλσλία πνπ έρεηο κε ηνλ πειάηε ή ηνλ 
εθπξόζσπν ηνπ. 

   
ΚΑ3 Λα ελεκεξώλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο επηπξόζζεηεο εξγαζίαο ή ζε πεξίπησζε 
ακθηβνιίαο θαη λα αλακέλεηο ζρεηηθέο νδεγίεο. 

 
ΚΑ4 Λα ζεκεηώλεηο ζε έλα εκεξνιόγην εξγαζηώλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα όιεο ηηο 
επηπξόζζεηεο εξγαζίεο πνπ έρεηο εθηειέζεη. 

 
ΚΑ5 Λα κεηξάο θαη λα ππνινγίδεηο ηελ επηθάλεηα ζηελ 

νπνία έγηλε πγξνκόλσζε.  
 
ΚΑ6 Λα θαηαγξάθεηο κε αθξίβεηα ηα πιηθά ηα νπνία 

θαηαλαιώζεθαλ ζηελ επηπξόζζεηε εξγαζία. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πιεξνθνξίεο γηα 
επηπξόζζεηεο εξγαζίεο 

Ζκεξνκελία 
Έξγν ή ζηνηρεία πειάηε 
Ξεξηγξαθή εξγαζίαο 
Δκβαδό επηθάλεηαο ζην νπνίν  
έγηλε πγξνκόλσζε  
ιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
Ώξεο εξγαζίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΜ10.3 Σεηξηζκόο επηπιένλ εξγαζηώλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ ζεκαζία θαη ηνλ ηξόπν ηήξεζεο ηνπ εκεξνινγίνπ εξγαζηώλ.  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε κέηξεζε δηαζηάζεσλ θαη ππνινγηζκό εκβαδώλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη κεζόδνπο ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΓΛΩΑΡΙΟ  
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ΓΛΩΑΡΙΟ 

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

Αιθάδη Θνηλό θάδη κε θπζαιίδα. 

Αζηάξη 
ιηθό ην όπνην επηζηξώλεηαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κνλσηηθνύ 
πιηθνύ θαη πνπ επηηξέπεη ζην κνλσηηθό πιηθό λα δέζεη κε ηελ 
επηθάλεηα. 

Βειηησηηθό 
ηζηκεληνθνληάκαηνο 

Σεκηθέο νπζίεο, ζπλήζσο ζε πγξή κνξθή, νη νπνίεο, αθνύ πξνζηεζνύλ 
ζην ηζηκεληνθνλίακα, βειηηώλνπλ ηδηόηεηεο ηνπ. 

Διαζηνκεξήο 
κεκβξάλε (SBS) 

Ρύπνο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο κε πνιύ θαιή ειαζηηθόηεηα θαη αληνρή 
ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Διαθξνκπεηόλ Θπςεισηό ηζηκεληνθνλίακα πνπ πεξηέρεη άπεηξεο θπζαιίδεο αέξα.  
Θύξηα ζπζηαηηθά ηνπ είλαη ην ηζηκέλην θαη έλαο θαηαιύηεο. 

Δμνκάιπλζε 
επηθάλεηαο 

Ιείαλζε, ηξίςηκν ή αθαίξεζε πιηθνύ από κηα επηθάλεηα ώζηε λα γίλεη 
όζνλ ην δπλαηό πην ιεία θαη έηνηκε γηα ηελ ηνπνζέηεζε κνλσηηθνύ 
πιηθνύ. 

Ιθξίσκα Πθαισζηά. 

Καηαπνλήζεηο Ζ πξόθιεζε θζνξάο ζε πιηθό έλεθα ηεο βαξηάο ηνπ ρξήζεο ή ηεο 
έθζεζεο ηνπ ζε θάπνηνπο ρεκηθνύο/κεραληθνύο παξάγνληεο. 

Μνλσηηθή επάιεηςε Οεπζηό ην νπνίν εάλ ηνπνζεηεζεί ζε επηθάλεηα επηηξέπεη ηελ 
πξνζηαζία ηεο από ηελ πγξαζία. 

Μνλσηηθή κεκβξάλε Κεκβξάλε ε νπνία εάλ ηνπνζεηεζεί ζε επηθάλεηα επηηξέπεη ηελ 
πξνζηαζία ηεο από ηελ πγξαζία. 

Νεξόθαδν Γηαθαλέο ιάζηηρν γεκάην κε λεξό, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε/έιεγρν πςνκέηξσλ. 

Οξγαλσηηθή δνκή Ζ ηεξαξρία θαη νη αξκνδηόηεηεο πνπ απνξξένπλ από απηή. 

Πεξιηηνκπεηόλ Κνλσηηθό ειαθξνζθπξόδεκα κε βάζε ην δηνγθσκέλν πεξιίηε. 

Πιαζηνκεξήο 
κεκβξάλεο (APP) 

Ρύπνο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο κε πνιύ θαιή ειαζηηθόηεηά θαη αληνρή 
ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Ρνιό ζπγθόιιεζεο Δδηθό ξνιό γηα ηε ζπγθόιιεζε ησλ επηθαλεηώλ δπν κεκβξαλώλ. 

Ρύζε Θιίζε.  

θπξόδεκα Κείγκα από ζθύξα, άκκν, ηζηκέλην θαη λεξό, θνηλά γλσζηό ζαλ κπεηόλ 
ή θνπγθξί. 

Σζηκεληνθνλίακα Ξειόο κε ηζηκέλην. 

Φνπξέιη 
Θνκκάηη αζθαιηηθήο κεκβξάλεο ην νπνίν ηνπνζεηείηαη κέζα ζηελ 
πδξνξξνή πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο γηα 
επηπξόζζεηε πξνζηαζία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ 
      ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 
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Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Δ Π Ι Π Δ Γ Ω Ν   Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν   Π Ρ Ο  Ο Ν Σ Ω Ν  
 
 
Ρα  Δπαγγεικαηηθά Ξξνζόληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππόςε ην επίπεδν ησλ απαηηνύκελσλ 
γλώζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνύκελν βαζκό επζύλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε 
πέληε επίπεδα. Νη πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ απνηεινύλ έλα πιαίζην γηα ην θάζε επίπεδν 
μερσξηζηά θαζώο θαη ηελ πξόνδν από ην έλα επίπεδν ζην άιιν αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη 
κεηαμύ ηνπο: 

 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Δπίπεδν 1 

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

Δπίπεδν 2 

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

Δπίπεδν 3 

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

Δπίπεδν 4 

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

Δπίπεδν 5 

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