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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 «Τδξαπιηθά» 
(επίπεδν 2).  
 
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθόο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ξεδίνπ 
«δξαπιηθά» (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 «δξαπιηθά» (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. 

ΓΟ1 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 11 

ΓΟ2 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 19 

ΓΟ3 
Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ/ιεηηνπξγηθώλ 
ζρεδίσλ γηα ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο.  Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ 

27 

ΓΟ4 Αλαγλώξηζε εηδώλ  ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ, νξγάλσλ, κεραλεκάησλ θαη 
ζπζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 35 

ΓΟ5 Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπώλ, νξγάλσλ 
θαη εμαξηεκάησλ ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 45 

ΓΟ6 Δγθαηάζηαζε  ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ θαη εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ παξνρήο θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ 53 

ΓΟ7 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απνρεηεύζεσλ 67 

ΓΟ8 Βαζηθέο εξγαζίεο εθαξκνζηεξίνπ-ζπγθνιιήζεσλ 81 

ΓΟ9 Δπηδηόξζσζε/ζπληήξεζε πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 87 

ΓΟ10 Δγθαηάζηαζε απιώλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο 97 

ΓΟ11 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 109 

ΓΟ12 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ θαη άιισλ νηθηαθώλ 
ζπζθεπώλ κε πγξαέξην 123 

ΓΟ13 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο 137 
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3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

3.1. Τδξαπιηθά - Δπίπεδν 2 

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο 
 

Ρα δξαπιηθά δηαιακβάλνπλ ηελ αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ/ 
ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ γηα ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηελ αλαγλώξηζε εηδώλ ζσιήλσλ, 
εμαξηεκάησλ, νξγάλσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ θαη θαηαλόεζε ρξήζεο/ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
Δπίζεο, δηαιακβάλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ θαη ζπζηεκάησλ 
παξνρήο θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ, ζπζηεκάησλ απνρεηεύζεσλ θαη επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε 
πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 
 
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο 
 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ  
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΓΟ1 

Αζθάιεηα θαη πγεία ζην 
ρώξν εξγαζίαο θαη 
πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

1.1 
Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο ζηελ εξγαζία λνκνζεζίαο θαη 
εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ εξγνηαμίνπ 

12 

1.2 
Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο 
αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ 
θαηαζηάζεσλ 

14 

1.3 
Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην 
ρώξν εξγαζίαο θαη ιήςε κέηξσλ 
αζθάιεηαο 

16 

ΓΟ2 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 
θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

2.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 20 
2.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο 22 

2.3 
Δπαλαθνξά ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο 
ζηελ θαηάζηαζε πνπ ήηαλ πξηλ ηελ 
εξγαζία 

24 

ΓΟ3 

Αλάγλσζε θαη 
θαηαλόεζε 
ζρεδηαγξακκάησλ, 
θαηαζθεπαζηηθώλ/ 
ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ 
γηα ηηο πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 
Αλαγλώξηζε ησλ 
δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 
θέξνληα νξγαληζκνύ 
θαη άιισλ επαίζζεησλ 
ζεκείσλ 

3.1 

Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε 
ζρεδηαγξακκάησλ, 
θαηαζθεπαζηηθώλ/ιεηηνπξγηθώλ 
ζρεδίσλ γηα ηηο πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

28 

3.2 
Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ 
ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ 
επαίζζεησλ ζεκείσλ 

30 

3.3 
Θαηαλόεζε βαζηθώλ ελλνηώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζρέδηα 
κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

32 

ΓΟ4 

Αλαγλώξηζε εηδώλ  
ζσιήλσλ, 
εμαξηεκάησλ, νξγάλσλ, 
κεραλεκάησλ θαη 
ζπζθεπώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 
πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

4.1 Αλαγλώξηζε εηδώλ  ζσιήλσλ 36 

4.2 Αλαγλώξηζε εμαξηεκάησλ  38 

4.3 Αλαγλώξηζε νξγάλσλ  40 

4.4 Αλαγλώξηζε κεραλεκάησλ θαη 
ζπζθεπώλ 42 
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ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ  
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΓΟ5 

Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
κεραλεκάησλ, 
ζπζθεπώλ, νξγάλσλ θαη 
εμαξηεκάησλ ζηηο 
πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

5.1 

Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θαη 
ζπζθεπώλ ζηηο πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

46 

5.2 
Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ ζηηο πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

48 

5.3 
Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο εμαξηεκάησλ ζηηο 
πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

50 

ΓΟ6 

Δγθαηάζηαζε  
ζπζηεκάησλ 
παξαγσγήο δεζηνύ 
λεξνύ θαη εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ 
παξνρήο θξύνπ θαη 
δεζηνύ λεξνύ 

6.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 54 

6.2 Δηνηκαζία πιηθώλ θαη ζπζθεπώλ 56 

6.3 
Δγθαηάζηαζε  ζπζηεκάησλ  
παξνρήο θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ κε 
ηε βαξύηεηα 

58 

6.4 Δγθαηάζηαζε πηεζηηθώλ ζπζηεκάησλ 
παξνρήο λεξνύ 60 

6.5 
Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
(ειεθηξηθνί/ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο) 

62 

6.6 Γνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 64 

ΓΟ7 
Δγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ 
απνρεηεύζεσλ  

7.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 68 

7.2 Δηνηκαζία πιηθώλ 70 

7.3 Ρνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε 
ζσιελώζεσλ  72 

7.4 Δγθαηάζηαζε αληιεηηθώλ 
ζπζηεκάησλ ιπκάησλ 74 

7.5 Πύλδεζε απνξξνώλ εηδώλ πγηεηλήο 
κε ζσιήλεο απνρέηεπζεο 76 

7.6 Πύλδεζε ζσιήλσλ απνρέηεπζεο κε 
ζσιήλεο εμαεξηζκνύ 78 

ΓΟ8 
Βαζηθέο εξγαζίεο 
εθαξκνζηεξίνπ- 
ζπγθνιιήζεσλ 

8.1 Βαζηθέο εξγαζίεο εθαξκνζηεξίνπ 82 

8.2 Βαζηθέο εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ 84 

ΓΟ9 

Δπηδηόξζσζε/ 
ζπληήξεζε  
πδξαπιηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

9.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 88 

9.2 Γηάγλσζε βιαβώλ πδξαπιηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ 90 

9.3 Δπηδηόξζσζε βιαβώλ πδξαπιηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ 92 

9.4 Ππληήξεζε πδξαπιηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ 94 
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Δπηιεγόκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Λα επηιεγεί ηνπιάρηζηνλ 1 από 2) 
 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ  
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΓΟ10 
Δγθαηάζηαζε απιώλ 
πδξαπιηθώλ 
ζπζηεκάησλ άξδεπζεο 

10.1 Βαζηθή ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ 
άξδεπζεο 98 

10.2 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 100 

10.3 Δηνηκαζία πιηθώλ 102 

10.4 
Δγθαηάζηαζε πδξαπιηθώλ 
ζπζηεκάησλ άξδεπζεο θαη 
πξνγξακκαηηζκόο πξνγξακκαηηζηή 

104 

10.5 Γνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 106 

ΓΟ11 

Δγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ 
θνιπκβεηηθώλ 
δεμακελώλ 

11.1 

Αζθάιεηα θαη πγεία ζε ζρέζε κε ηε 
ρξήζε ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θνιπκβεηηθέο 
δεμακελέο 

110 

11.2 Ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ 
θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ  112 

11.3 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 114 
11.4 Δηνηκαζία πιηθώλ 116 

11.5 
Δγθαηάζηαζε πδξαπιηθώλ 
ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ 
δεμακελώλ 

118 

11.6 Γνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηήκαηνο 120 

 
 
Πξόζζεηνη Σνκείο Δξγαζίαο 
 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ  
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΓΟ12 

Δγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ 
παξαγσγήο δεζηνύ 
λεξνύ θαη άιισλ 
νηθηαθώλ ζπζθεπώλ κε 
πγξαέξην 

12.1 Βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο ζε ζρέζε 
κε ηε ρξήζε πγξαεξίνπ  124 

12.2 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο  127 

12.3 Δηνηκαζία πιηθώλ 129 

12.4 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 131 

12.5 Ξξν-ιεηηνπξγηθόο έιεγρνο, δνθηκή 
θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 134 

ΓΟ13 
Δγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ 
ππξόζβεζεο  

13.1 Ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο 138 

13.2 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 141 

13.3 Δηνηκαζία πιηθώλ 143 

13.4 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 145 

13.5 Έιεγρνο θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 147 
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3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο 
 

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

 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

 Όηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δύζθνιε, ηόηε γίλεηαη απνδεθηή ε 
παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο 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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4. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ1 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Ρήξεζε θαλόλσλ αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθάιεηαο, θαη βαζηθέο 
ελέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΡ1.1  Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζία θαη εζσηεξηθώλ 

θαλνληζκώλ εξγνηαμίνπ 
 
ΤΓΡ1.2 Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 
 
ΤΓΡ1.3   Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο θαη ιήςε πξνιεπηηθώλ θαη 

πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ αζθάιεηαο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ1    Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΤΓΡ1.1 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 είζαη ελήκεξνο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ Πρεδίνπ 

Αζθάιεηαο θαη γείαο (ΠΑ) θαζώο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
εξγνηαμίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη ζε αθνξνύλ. 

 
ΚΑ2  Λα εληνπίδεηο θαη λα θαηαλνείο ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ζην 

ρώξν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3   Λα αληηιακβάλεζαη ην ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο 

αζθάιεηαο. 
 
ΚΑ4    Λα είζαη ελήκεξνο πνηα είλαη ηα αξκόδηα πξόζσπα γηα ηα 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο απιά πεξηζηαηηθά ή ζπκπηώκαηα 

εμσηεξηθώλ παζήζεσλ ή ηξαπκαηηζκώλ πνπ είλαη 
απνηέιεζκα αηπρήκαηνο. 

 
ΚΑ6 Λα δηαηεξείο θαζαξό ην ρώξν εξγαζίαο θαη ειεύζεξν ην 

ρώξν δηαθίλεζεο. 
 
ΚΑ7 Λα εθαξκόδεηο ζπζηεκαηηθά ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 

πγείαο. 
 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υώξνο εξγαζίαο 

Αθάιππηνο ρώξνο 
Πηεγαζκέλνο ρώξνο 
πόγεηνο ρώξνο  
Όξνθνη, πιάθα νξνθήο, ζηέγε 

 
ΠΔ2  Αξκόδηα πξόζσπα 

Ππληνληζηήο γηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Νξηζκέλα/ππεύζπλα πξόζσπα 
γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
πεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο 
πξώηεο βνήζεηεο, ηελ 
ππξαζθάιεηα, ηελ εθθέλσζε 
ρώξσλ 

 
ΠΔ3  Πεξηζηαηηθά ή 
ζπκπηώκαηα 

Αίζζεκα ςύρνπο ή δέζηεο 
Έγθαπκα 
Θνπέο 
Θάξθσκα  
Δκεηόο 
Ξηώζε από ύςνο 
Ζιεθηξνπιεμία 
Ιηπνζπκία 
Αηκνξξαγία 

 
ΠΔ4  Υώξνο δηαθίλεζεο 

Γξόκνο 
Γηάδξνκνο εξγαζίαο 
Ηθξηώκαηα 
Θιηκαθνζηάζην 
Γσκάηην 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΤΓΡ1.1 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 όζα πεξηιακβάλνληαη ζην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο θαη ζε αθνξνύλ. 

 
ΑΓ2 Λα έρεηο βαζηθέο γλώζεηο πξώησλ βνεζεηώλ γηα απιά πεξηζηαηηθά ή ζπκπηώκαηα. 

 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη έθηαθηεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ηύρνπλ ζηελ εξγαζία ζνπ. 

 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο θαζώο θαη ηνλ πξόεδξν θαη ηα 

κέιε ηεο επηηξνπήο.   
 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηη ζεκαίλνπλ ηα ζήκαηα αζθάιεηαο πνπ βξίζθνληαη ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζεκαζία δηαηήξεζεο θαζαξνύ ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη ειεύζεξνπ 
ηνπ ρώξνπ δηαθίλεζεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΤΓΡ1 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ1.2  Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα απνκαθξύλεηο ηα άρξεζηα πιηθά από ην ρώξν εξγαζίαο θαη 

λα ηα ηνπνζεηείο ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο. 
 
ΚΑ2 Λα είζαη πξνζεθηηθόο θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ 

αιιά εηδηθά όηαλ εθηειείο εξγαζίεο νη νπνίεο κπνξεί εύθνια λα 
πξνθαιέζνπλ ζνβαξό αηύρεκα ή δεκηά ζε πεξηνπζία. 

 
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαη 

νπνηαδήπνηε άιια πξνζηαηεπηηθά κέζα είλαη ζηε δηάζεζε 
ζνπ αλάινγα κε ηελ θάζε εξγαζία. 

 
ΚΑ4 Λα εθαξκόδεηο ηηο νπνηεζδήπνηε ππνδείμεηο Ιεηηνπξγώλ 

Αζθάιεηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο. 
 
ΚΑ5 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ηα ππεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο πξώηεο 

βνήζεηεο θαη ηνπο πξώηνπο βνεζνύο. 
 
ΚΑ6 Πε πεξίπησζε αηπρήκαηνο λα ελεκεξώλεηο ηνλ ππεύζπλν γηα 

ηελ παξνρή πξώησλ βνεζώλ. 
 
ΚΑ7 Λα έρεηο πξόζβαζε ζηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο.  
 
ΚΑ8 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ην Πρέδην Γξάζεο ζε πεξίπησζε 

ππξθαγηάο ή άιισλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ. 
 
ΚΑ9 Λα έρεηο πξόζβαζε ζηα θνπηηά κε ηα είδε πξώησλ 

βνεζεηώλ. 
 

      
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δξγαζίεο  

Σξήζε ειεθηξηθώλ εξγαιείσλ 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Ζιεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο  
Θνιιήζεηο 
Θνπή ζσιήλσλ 
Αλύςσζε ζπζθεπώλ 

ΠΔ2  Μέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο/πξνζηαηεπηηθά 
κέζα 

Πηνιέο εξγαζίαο 
Ξαπνύηζηα αζθάιεηαο 
Θξάλνο 
Γπαιηά αζθάιεηαο 
Ξξνζηαηεπηηθά αθνήο 
Γάληηα 
Κάζθεο 
Δπηγνλαηίδεο, 
Ξξνζηαηεπηηθά εξγαιείσλ θαη 
κεραλώλ 
Γηαθόπηεο αζθάιεηαο 
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 
Εώλεο/ζρνηληά αζθάιεηαο 

ΠΔ3  Πξώηεο βνήζεηεο 
Μέπιπκα πιεγήο 
Ξεξηπνίεζε επηθαλεηαθήο 
κηθξήο πιεγήο 
Γηαθνπή αηκνξξαγίαο 

ΠΔ4  Έθηαθηα πεξηζηαηηθά 
Πεηζκόο 
Γπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο  
Αζηνρίεο πξνζσξηλώλ ή 
κόληκσλ θαηαζθεπώλ ή 
ηκήκαηνο θαηαζθεπαζηή 
Αζηνρία ή δπζιεηηνπξγία 
εμνπιηζκνύ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ1.2  Δλέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ππεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο θαη ηνπο πξώηνπο βνεζνύο. 
 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλόλεο αζθαινύο πξαθηηθήο αλύςσζεο θαη κεηαθίλεζεο θνξηίσλ. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ αζθάιεηαο γηα θάζε εξγαζία. 
 
ΑΓ4    Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο κε ηα ππεύζπλα πξόζσπα γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο ζε 

πεξίπησζε αηπρεκάησλ ή ηξαπκαηηζκώλ. 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα Αζθάιεηα θαη γεία 

 ζηελ εξγαζία. 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ην Πρέδην Γξάζεο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ. 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηηο ζέζεηο ησλ θνπηηώλ πξώησλ βνεζεηώλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΤΓΡ1 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΤΓΡ1.3 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο θαη ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο  
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1   Γηα θάζε εξγαζία αιιά εηδηθά γηα επηθίλδπλεο εξγαζίεο 

πνπ πξόθεηηαη λα εθηειέζεηο, λα εληνπίδεηο ηνπο 
θηλδύλνπο πνπ ππάξρνπλ.  

 
ΚΑ2  Ξξνηνύ αξρίζεηο ηελ εξγαζία ζνπ λα εθαξκόδεηο ηε 

ζσζηή  δηαδηθαζία (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξντζηάκελν 
ζνπ ή/θαη κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ζνπ αλ κπνξείο) γηα 
θαζνξηζκό ησλ  κέηξσλ θαη ησλ πξνθπιάμεσλ πνπ ζα 
πάξεηο/πάξεηε θαζώο θαη ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο 
εξγαζίαο γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδύλσλ.  

 
ΚΑ3  Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο γύξσ 

από ηηο ζέζεηο θηλδύλνπ. 
 
ΚΑ4  Λα εθαξκόδεηο ηηο ζσζηέο ελέξγεηεο εάλ ζεσξείο όηη 

παξά ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ζα παξζνύλ, ε εξγαζία 
εμαθνινπζεί λα είλαη επηθίλδπλε. 

 
ΚΑ5  Λα πξνεηδνπνηείο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ζνπ (θαη γεληθά νπνηνλδήπνηε κπνξεί λα 
επεξεαζηεί) γηα θηλδύλνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
θηλδύλσλ άζρεησλ κε πδξαπιηθέο εξγαζίεο) πνπ έρεηο 
εληνπίζεη ζην ρώξν εξγαζίαο, αζρέησο εάλ εζύ έρεηο 
απνθύγεη ηνλ θίλδπλν ή εάλ έρεηο ηειεηώζεη ηελ εξγαζία 
ζνπ. 

 
ΚΑ6 Λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. 
 
 
 
 

       
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπηθίλδπλεο εξγαζίεο 

Σξήζε ειεθηξηθώλ εξγαιείσλ 
Δξγαζία ζε ύςνο 
Ζιεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο  
Θνιιήζεηο 
Θνπή ζσιήλσλ 
Αλύςσζε ζπζθεπώλ 

ΠΔ2  Κίλδπλνη  
Ξηώζε από ύςνο (π.ρ. θαηά ηελ 
ηνπνζέηεζε ειηαθώλ) 
Ζιεθηξνπιεμία (π.ρ. θαηά ηελ 
ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε αληιηώλ) 
Δγθαύκαηα (π.ρ. από θόιιεζε)  
Πθνπληνύθιεκα θαη πέζηκν (π.ρ. 
πάλσ ζε θαιώδηα ή ζσιήλεο) 
Ξηώζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. 
δεμακελώλ λεξνύ θαηά ηελ 
αλύςσζε ηνπο ζε νξνθή) 
Ρξαύκαηα ζε δάρηπια θαη 
αηκνξξαγία (π.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα 
εξγαζηώλ εθαξκνζηεξίνπ) 
Δηζπλνή αλαζπκηάζεσλ (π.ρ. θαηά 
ηε δηάξθεηα ρεηξηζκνύ ρεκηθώλ 
θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ) 
Ρξαύκαηα ζηα κάηηα/βιάβε ζηελ 
αθνή (π.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα θνπήο 
ζσιήλσλ) 

ΠΔ3  Γηαδηθαζία  
Γηάγλσζε θαηάζηαζεο/εθηίκεζε 
θηλδύλσλ 
Δπηινγέο κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ 
είλαη δηαζέζηκα θαη ηξόπσλ 
δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίαο 
Απνθάζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο 
πνπ ζα παξζνύλ θαη ηνπ ηξόπνπ 
δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο 
Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ζρέζε κε 
ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη ηε 
δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο 
Πύλνςε/αλαζθόπεζε ηεο 
θαηάζηαζεο ησλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο πνπ ζα παξζνύλ θαη ησλ 
ελεξγεηώλ πνπ ζα γίλνπλ  
Δπαλαδηάγλσζε/επαλεθηίκεζε ηεο 
θαηάζηαζεο θαη ησλ θηλδύλσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΤΓΡ1 Αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΤΓΡ1.3 Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο θαη ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο  
 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ4  Μέηξα αζθάιεηαο 

Σξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
Απνζύλδεζε ειεθηξηθώλ θαισδίσλ 
γηα εξγαζία ζε αληιίεο, 
ειεθηξνινγηθνύο πίλαθεο, ζπζθεπέο 
ειεθηξηθήο ζέξκαλζεο λεξνύ θιπ 
Απνκάθξπλζε εκπνδίσλ/άρξεζησλ 
πιηθώλ γηα απνθπγή 
ζθνπληνπθιήκαηνο/πεζίκαηνο 
Δμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνύ 
εμαεξηζκνύ κε άλνηγκα παξαζύξσλ 
Απνκάθξπλζε ηξίησλ θαη επηηήξεζε 
ρώξνπ ζηνλ νπνίν κπνξεί λα πέζνπλ 
βαξηά αληηθείκελα θαηά ηελ 
αλύςσζε θνξηίσλ 
Δμαζθάιηζε βνήζεηαο επαξθνύο 
αξηζκνύ πξνζώπσλ ή/θαη 
κεραλεκάησλ γηα αλύςσζε/ 
κεηαθνξά ζπζθεπώλ ή άιισλ 
βαξηώλ αληηθεηκέλσλ 

ΠΔ5  Δλέξγεηεο 
Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ πξντζηάκελν 
ζνπ θαη λα ηνπ εμεγείο ηελ 
θαηάζηαζε.  Λα ηνπ δεηάο 
επηπξόζζεηα κέηξα πξνζηαζίαο 
Λα αιιάδεηο ηνλ ηξόπν πνπ ζα 
εθηειέζεηο ηελ εξγαζία 
Δάλ ε εξγαζία παξακέλεη επηθίλδπλε 
λα κελ ηελ εθηειείο 

ΠΔ6  Μέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο/πξνζηαηεπηηθά κέζα 

Πηνιέο εξγαζίαο 
Ξαπνύηζηα αζθάιεηαο 
Θξάλνο 
Γπαιηά αζθάιεηαο 
Ξξνζηαηεπηηθά αθνήο 
Γάληηα 
Κάζθεο 
Δπηγνλαηίδεο 
Ξξνζηαηεπηηθά εξγαιείσλ θαη 
κεραλώλ 
Γηαθόπηεο αζθάιεηαο ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο 
Εώλεο/ζρνηληά αζθάιεηαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ1.3  Αλαγλώξηζε πηζαλώλ θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο θαη ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θίλδπλνη πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

 δηελέξγεηαο πδξαπιηθώλ εξγαζηώλ. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο εξγαζίεο. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο θαη ειαρηζηνπνίεζεο θηλδύλσλ. 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηηο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε πνπ παξά ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ζα παξζνύλ ε 

 εξγαζία εμαθνινπζεί λα είλαη επηθίλδπλε. 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία πξνεηδνπνίεζεο άιισλ γηα θηλδύλνπο. 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε θάζε 

εξγαζία. 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο όηη δελ πξέπεη λα εθηειείηαη εξγαζία ε νπνία παξά ηα κέηξα πξνζηαζίαο 

παξακέλεη επηθίλδπλε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ2 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Γηαηήξεζε θαιώλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ, ζεβαζκόο ηεο νξγαλσηηθήο 
δνκήο θαη ησλ θαλόλσλ εξγαζίαο θαη νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο.  Δπαλαθνξά ηνπ ρώξνπ 
εξγαζίαο ζηελ θαηάζηαζε πνπ ήηαλ πξηλ ηελ εξγαζία. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΡ2.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 
 
ΤΓΡ2.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο 
 
ΤΓΡ2.3  Δπαλαθνξά ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ζηελ θαηάζηαζε πνπ ήηαλ πξηλ ηελ εξγαζία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΤΓΡ2 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ2.1 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 λα εθαξκόδεηο ηελ νξγαλσηηθή δνκή 

θαη ηνπο θαλόλεο εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3 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: 
 
ΤΓΡ2.1 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα κπνξείο λα ζπλεξγάδεζαη θαιύηεξα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ. 
 
ΑΓ2   Λα κπνξείο λα αλαπηύμεηο θαη λα δηαηεξήζεηο θαιέο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο. 
 
ΑΓ3  Λα έρεηο αληίιεςε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ησλ θαλόλσλ εξγαζίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΤΓΡ2   Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ2.2   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 

δπλαηνηήησλ ζνπ θαη ησλ ινγηθώλ πξνζδνθηώλ ηνπ 
εξγνδόηε ζνπ. 

 
ΚΑ2  Λα ειαρηζηνπνηείο ηε ζπαηάιε πιηθώλ. 
 
ΚΑ3 Λα κειεηάο όια ηα δηαζέζηκα θαη ζρεηηθά έγξαθα ζε 

ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζνπ πξηλ ηελ αξρίζεηο, γηα λα 
πξνεηνηκάδεζαη θαηάιιεια. 

 
ΚΑ4 Λα αλαθέξεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ νηηδήπνηε 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πξόνδν ηεο εξγαζίαο ζνπ. 
 
KA5 Λα ελεκεξώλεηο άκεζα ηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ην 

αξκόδην ζπλεξγείν γηα ηπρόλ δεκηά πνπ έρεηο πξνθαιέζεη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηαζέζηκα/ζρεηηθά    
έγγξαθα 

Πρέδηα κεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ 
Δγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο θαη 
ρξήζεο 
Ξξνδηαγξαθέο 
Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα 
Νδεγίεο από πξντζηάκελν 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ2.2 Νξγάλσζε εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο πξνεηνηκαζίαο πνπ αθνξά ηελ εξγαζία. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο ηνπ εξγνδόηε ζνπ. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη πξνζθεξόκελεο δηεπθνιύλζεηο από ηνλ εξγνδόηε ζνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΤΓΡ2   Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ2.3   Δπαλαθνξά ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ζηελ θαηάζηαζε πνπ ήηαλ πξηλ ηελ εξγαζία 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα καδεύεηο θαη λα πεηάο ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο 

ηα νπνηαδήπνηε άρξεζηα πιηθά πξνέθπςαλ από ηελ 
εξγαζία ζνπ. 

 
ΚΑ2 Λα θαζαξίδεηο ην ρώξν εξγαζίαο ζνπ από αθαζαξζίεο 

πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εξγαζία ζνπ. 
 
ΚΑ3 Λα επαλαθέξεηο ζηε ζέζε ηνπο αληηθείκελα πνπ 

ρξεηάζηεθε λα κεηαθηλεζνύλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 
εξγαζίαο ζνπ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Άρξεζηα πιηθά/αθαζαξζίεο 

πνιείκκαηα ζσιήλσλ 
Ξαιηέο άρξεζηεο ζπζθεπέο 
Σαξηόληα 
Πθόλεο 
Λεξά 
πνιείκκαηα νμείδσζεο ζσιήλσλ  
Άδεηα θαζόληα ζπζθεπώλ θαη 
εμαξηεκάησλ 
Γόκεο, γξάζα θιπ 
Άρξεζηεο βίδεο θιπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ2.3 Δπαλαθνξά ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ζηελ θαηάζηαζε πνπ ήηαλ πξηλ ηελ εξγαζία 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο γηαηί είλαη αλαγθαία ε επαλαθνξά ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ζηελ πξν ηεο εξγαζίαο 

θαηάζηαζε. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο πνηνο έρεη ηελ επζύλε γηα επαλαθνξά ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ζηελ πξν ηεο 

εξγαζίαο θαηάζηαζε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ3 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ/ιεηηνπξγηθώλ 

ζρεδίσλ γηα ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο.  Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 
θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Ηθαλόηεηα ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ/ 
ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ γηα πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. Αλαγλώξηζε ζπκβόισλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πην πάλσ ζρέδηα. Θαηαλόεζε νδεγηώλ εγρεηξίδησλ ρξήζεο κεραλεκάησλ 
θαη εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. Αλαγλώξηζε ησλ 
δνκηθώλ ζηνηρείσλ (θνιόλεο, δνθνί) ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΡ3.1 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ/ιεηηνπξγηθώλ 

ζρεδίσλ γηα ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 
ΤΓΡ3.2 Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ 

επαίζζεησλ ζεκείσλ 
 
ΤΓΡ3.3  Θαηαλόεζε βαζηθώλ ελλνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζρέδηα κεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΤΓΡ3 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ/ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ γηα 

ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο.  Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 
νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ3.1 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ/ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ 

γηα ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ζρεδηαγξάκκαηα πδξαπιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδηθά ηε δηάηαμε ζσιήλσλ, νξγάλσλ 
θαη εμαξηεκάησλ (πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ρνκέα Δξγαζίαο 
ΓΟ4). 

 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα ζύκβνια πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζρεδηαγξάκκαηα πδξαπιηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

 
ΚΑ3 Λα κπνξείο λα θαηαλνείο ηηο νδεγίεο ησλ εγρεηξηδίσλ 

ρξήζεο ζπλεζηζκέλσλ ζπζθεπώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 
KA4 Λα ρξεζηκνπνηείο ηελ θιίκαθα ηνπ ζρεδίνπ γηα λα 

ππνινγίδεηο απνζηάζεηο. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ύκβνια 

Γηάθνξα είδε βαιβίδσλ 
Αληιίεο 
Πσιήλεο 
Θαηαλεκεηέο 
Δμαξηήκαηα κέηξεζεο 
Γνρεία δηαζηνιήο ή πηέζεσο 
Φίιηξα 

 
ΠΔ2  πλεζηζκέλεο ζπζθεπέο 

Φίιηξα 
Απνζθιεξπληέο λεξνύ 
Αληιίεο 
Γηαθνξηθνί ζεξκνζηάηεο/ 
ειεγθηέο  
Οπζκηζηέο πίεζεο (Pressure 
Controllers) 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ3.1    Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ/ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ 

γηα ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε έλλνηα ζπκβόισλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε  ζρεδηαγξάκκαηα 

πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο δηάηαμεο ζρεδηαγξακκάησλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο πσο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο ζπζθεπώλ πδξαπιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ε θιίκαθα ζρεδίνπ θαη πώο ρξεζηκνπνηείηαη. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΤΓΡ3 Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ/ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ 

γηα ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο.  Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 
νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ3.2 Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ 

ζεκείσλ 
 

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

 θέξνληα νξγαληζκνύ θαη ηε ζεκαζία ηνπο. 
 
ΚΑ2  Λα παίξλεηο δηαβεβαηώζεηο από ηνλ αλώηεξν ζνπ όηη έρεη   

 ηελ άδεηα ηνπ επηβιέπνληνο πνιηηηθνύ κεραληθνύ, 
 πξνηνύ πξνρσξήζεηο ζε ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ κέζα ζε 
 δνκηθά ζηνηρεία αθόκα θαη εάλ έηζη θαίλνληαη ζην 
 ζρέδην πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
ΚΑ3   Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ζσιήλσλ απνρεηεύζεσλ πνπ 

 ηνπνζεηνύληαη κέζα ζηελ πιάθα, λα παίξλεηο 
 δηαβεβαηώζεηο από ηνλ αλώηεξν ζνπ όηη έρεη ηελ άδεηα 
 ηνπ επηβιέπνληνο πνιηηηθνύ κεραληθνύ πξνηνύ 
 πξνρσξήζεηο ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ 
 ην κήθνο ηνπο ππεξβαίλεη ηα πέληε κέηξα αθόκα θαη εάλ 
 έηζη θαίλνληαη ζην ζρέδην πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
ΚΑ4   Πε θακηά πεξίπησζε λα κελ πξνρσξάο ζηε δηάηξεζε 

 δνκηθώλ ζηνηρείσλ ή ζηελ απνθνπή νπιηζκνύ 
 δνκηθώλ ζηνηρείσλ ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ επηβιέπνληνο 
 πνιηηηθνύ κεραληθνύ. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γνκηθά ζηνηρεία 

Ξιάθεο 
Γνθνί 
Θνιώλεο 
Νπιηζκόο δνκηθώλ ζηνηρείσλ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31

 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ3.2 Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ 

ζεκείσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζεκαζία δνκηθώλ ζηνηρείσλ θέξνληα νξγαληζκνύ. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θίλδπλνη δηάηξεζεο δνκηθώλ ζηνηρείσλ ή απνθνπήο νπιηζκνύ 

δνκηθώλ ζηνηρείσλ. 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο πνην είλαη ην κέγηζην κήθνο ζσιήλσλ απνρεηεύζεσο πνπ κπνξνύλ λα 

ηνπνζεηεζνύλ κέζα ζε πιάθα. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
2ΤΓΡ3   Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ζρεδηαγξακκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ/ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ 

 γηα ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο.  Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα 
 νξγαληζκνύ θαη άιισλ επαίζζεησλ ζεκείσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
2ΤΓΡ3.3   Θαηαλόεζε βαζηθώλ ελλνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζρέδηα κεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο βαζηθέο έλλνηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζρέδηα κεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ζε πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηηο κνλάδεο 

κέηξεζεο ησλ δηάθνξσλ πνζνηήησλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βαζηθέο έλλνηεο 

Θεξκνθξαζία 
Ξίεζε 
Βάξνο 
Ύςνο 
Κήθνο 
Δκβαδόλ 
Όγθνο 
Ονή 
Καλνκεηξηθό ύςνο 
ςνκεηξηθή δηαθνξά 

 
ΠΔ1  Μνλάδεο κέηξεζεο 

Βαζκνί Θειζίνπ/Θέιβηλ 
Bar, psi, N/m2 
Kg 
m 
ηεηξαγσληθά κέηξα 
θπβηθά κέηξα, ιίηξα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ3.3 Θαηαλόεζε βαζηθώλ ελλνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζρέδηα κεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζρέδηα κεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ζε πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηη ζεκαίλνπλ. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ησλ δηάθνξσλ πνζνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ4 Αλαγλώξηζε εηδώλ ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ, νξγάλσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
Αλαγλώξηζε εηδώλ ζσιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. Γλώζεηο 
ζρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ππάξρνπλ γηα ηα δηάθνξα είδε ζσιήλσλ. Αλαγλώξηζε 
εηδηθώλ ηεκαρίσλ, νξγάλσλ, ζπζθεπώλ θαη κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΡ4.1 Αλαγλώξηζε εηδώλ ζσιήλσλ  
 
ΤΓΡ4.2 Αλαγλώξηζε εμαξηεκάησλ  
 
ΤΓΡ4.3 Αλαγλώξηζε νξγάλσλ  
 
ΤΓΡ4.4 Αλαγλώξηζε κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ4  Αλαγλώξηζε εηδώλ ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ, νξγάλσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ4.1   Αλαγλώξηζε εηδώλ ζσιήλσλ  

 

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

ρξεζηκνπνηνύληαη ή πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζπλήζσο ζε 
πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη δηάθνξνη ηύπνη ζσιήλσλ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  σιήλεο 

Σαιθνύ 
Ξιαζηηθέο ζσιήλεο (PP, U-
PVC, C-PVC, HDPE, PB θηι) 
Γαιβαληζκέλνπ ράιπβα 
Ξεινζώιελεο 
Σπηνζηδήξνπ 

 
ΠΔ2  Πεξηνξηζκνί/ 
πξνβιήκαηα 

Ξίεζεο 
ζεξκνθξαζίαο 
Νμείδσζεο 
Αληνρήο 
Ζιηαθήο αθηηλνβνιίαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ4.1 Αλαγλώξηζε  εηδώλ ζσιήλσλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη ζσιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ή πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ 

ζπλήζσο ζε πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ νη 

δηάθνξνη ηύπνη ζσιήλσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΤΓΡ4  Αλαγλώξηζε εηδώλ  ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ, νξγάλσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ4.2 Αλαγλώξηζε εμαξηεκάησλ  

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα κπνξείο λα αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα εηδηθά ηεκάρηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΚΑ2 Λα κπνξείο λα αλαγλσξίδεηο ηα είδε ζπλδέζκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δηδηθά ηεκάρηα  

Γσληέο 
Ραθ 
Πηαπξνί 
Θακπύιεο (αλνηθηέο, δηπιέο) 
Κνύθεο 
Ράπεο 
Γηαζηνιηθά 

 
ΠΔ2  ύλδεζκνη 

Φιαληδσηνί 
Οαθόξ 
Δύθακπηνη ζύλδεζκνη 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ4.2 Αλαγλώξηζε εμαξηεκάησλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα εηδηθά ηεκάρηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα είδε ζπλδέζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ4 Αλαγλώξηζε εηδώλ ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ, νξγάλσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ4.3 Αλαγλώξηζε νξγάλσλ  

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

νξγάλσλ δηαθνπήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 
πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 
ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο 

νξγάλσλ εθξνήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 
πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 
ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο 

νξγάλσλ πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 
ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο 

νξγάλσλ αζθάιεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 
ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο 

νξγάλσλ ξύζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 
ΚΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο 

νξγάλσλ έλδεημεο-κέηξεζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα δηαθνπήο 

Γηθιίδεο 
Θξνπλνί δηαθνπήο 
Άιινη ηύπνη νξγάλσλ δηαθνπήο 

 
ΠΔ2  Όξγαλα εθξνήο 

Θξνπλνί εθξνήο (βξύζεο) 
Κπαηαξίεο αλάκεημεο (mixers) 
Απηόκαηεο ξύζκηζεο 
Άιινη ηύπνη νξγάλσλ εθξνήο 

 
ΠΔ3  Όξγαλα πξνζηαζίαο 

Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο 
Βαιβίδεο αεξηζκνύ 
Βαιβίδεο δηαθνξηθήο πίεζεο 
(differential pressure valves) 
 Άιινη ηύπνη νξγάλσλ πξνζηαζίαο 

 
ΠΔ4  Όξγαλα αζθάιεηαο 

Βαιβίδεο αζθάιεηαο (βαιβίδεο αλαθνύθηζεο 
πίεζεο) 
Anti-scald valves 

 
ΠΔ5  Όξγαλα ξύζκηζεο 

Βαιβίδεο κείσζεο πίεζεο/απηόκαηεο 
πιήξσζεο 
Ρξίνδεο/ηεηξάνδεο βαιβίδεο 
Άιινη ηύπνη νξγάλσλ ξύζκηζεο 

 
ΠΔ6  Όξγαλα έλδεημεο-κέηξεζεο 

Καλόκεηξα 
Θεξκόκεηξα 
Κεηξεηέο ξνήο λεξνύ 
Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο 
Αηζζεηήξεο ξνήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ4.3 Αλαγλώξηζε νξγάλσλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη νξγάλσλ δηαθνπήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 

 εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη νξγάλσλ εθξνήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 

 εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ3    Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη νξγάλσλ πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

 πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ4    Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη νξγάλσλ αζθάιεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 

 εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη νξγάλσλ ξύζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 

 εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη νξγάλσλ έλδεημεο-κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

 πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΤΓΡ4  Αλαγλώξηζε  εηδώλ  ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ, νξγάλσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ4.4 Αλαγλώξηζε κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ  

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

ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΚΑ2  Λα αλαγλσξίδεηο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μεραλήκαηα    

Αεξνζπκπηεζηέο 
Φιόγηζηξν θόιιεζεο 
Άιια κεραλήκαηα 

 
ΠΔ2  πζθεπέο  

Φίιηξα  
Γηαζηνιηθά δνρεία 
Γεμακελέο λεξνύ 
Pressure control 
Θπθινθνξεηέο 
Ξηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα 
Αληιίεο ιπκάησλ 
Differential Temperature     
Controllers 
Απνζθιεξπληέο (water 
softeners) θαη παξόκνηεο 
ζπζθεπέο επεμεξγαζίαο λεξνύ 
ζε κηθξή θιίκαθα 
Θύιηλδξνη δεζηνύ λεξνύ 
Άιιεο ζπζθεπέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ4.4 Αλαγλώξηζε κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ5 Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπώλ, νξγάλσλ θαη 
 εμαξηεκάησλ ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Θαηαλόεζε θαη ηθαλόηεηα ζηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθόξσλ κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη 
εμαξηεκάησλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.   Ηθαλόηεηα εθαξκνγήο νδεγηώλ εγρεηξηδίσλ,  ρξήζεο 
ζπζθεπώλ θαη επεμήγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπώλ ζηνλ πειάηε όπνπ ρξεηάδεηαη. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΡ5.1 Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ ζηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο 
 
ΤΓΡ5.2 Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 
ΤΓΡ5.3 Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο εμαξηεκάησλ ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ5  Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπώλ, νξγάλσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ5.1 Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ ζηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ζπζθεπώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
KA3 Λα θαηαλνείο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο νδεγίεο ησλ 

εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ησλ ζπζθεπώλ θαη λα κπνξείο λα 
επεμεγείο ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηνλ πειάηε όπνπ 
ρξεηάδεηαη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μεραλήκαηα  

Αεξνζπκπηεζηέο 
Φιόγηζηξν θόιιεζεο 

 
ΠΔ2  πζθεπέο  

Φίιηξα  
Γηαζηνιηθά δνρεία 
Γεμακελέο λεξνύ 
Pressure control 
Θπθινθνξεηέο 
Ξηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα 
Αληιίεο ιπκάησλ 
Differential Temperature    
Controllers 
Απνζθιεξπληέο (water 
softeners) θαη παξόκνηεο 
ζπζθεπέο επεμεξγαζίαο λεξνύ 
ζε κηθξή θιίκαθα  
Θύιηλδξνη δεζηνύ λεξνύ 

 
 
 
 



47

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ5.1 Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ ζηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα δηάθνξα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη πσο ιεηηνπξγνύλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη δηάθνξεο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη πσο ιεηηνπξγνύλ. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πσο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο ησλ ζπζθεπώλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ5 Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ, νξγάλσλ, εμαξηεκάησλ θαη  ζπζθεπώλ ζηηο 

πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΤΓΡ5.2 Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία νξγάλσλ 

δηαθνπήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

 
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία νξγάλσλ εθξνήο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΚΑ3 Λα θαηαλνείο ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία νξγάλσλ 

πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

 
ΚΑ4 Λα θαηαλνείο ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία νξγάλσλ 

αζθάιεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

 
ΚΑ5 Λα θαηαλνείο ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία νξγάλσλ 

ξύζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

 
ΚΑ6 Λα θαηαλνείο ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία νξγάλσλ 

έλδεημεο-κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 
πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Όξγαλα δηαθνπήο 

Γηθιίδεο 
Θξνπλνί δηαθνπήο 

 
ΠΔ2  Όξγαλα εθξνήο 

Θξνπλνί εθξνήο (βξύζεο) 
Κπαηαξίεο αλάκεημεο  
Απηόκαηεο ξύζκηζεο 

 
ΠΔ3  Όξγαλα πξνζηαζίαο 

Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο 
Βαιβίδεο αεξηζκνύ 
Βαιβίδεο δηαθνξηθήο πίεζεο 
(differential pressure valves) 

 
ΠΔ4  Όξγαλα αζθαιείαο 

Βαιβίδεο αζθάιεηαο (βαιβίδεο 
αλαθνύθηζεο πίεζεο) 

 
ΠΔ5  Όξγαλα ξύζκηζεο 

Βαιβίδεο κείσζεο πίεζεο/ 
απηόκαηεο πιήξσζεο 
Ρξίνδεο/ηεηξάνδεο βαιβίδεο 

 
ΠΔ6  Όξγαλα έλδεημεο-κέηξεζεο 

Ξηεζόκεηξα 
Θεξκόκεηξα 
Κεηξεηέο ξνήο λεξν 
Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο 
Αηζζεηήξεο ξνήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ5.2 Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη νξγάλσλ δηαθνπήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη νξγάλσλ εθξνήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη νξγάλσλ πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη νξγάλσλ αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη νξγάλσλ ξύζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη νξγάλσλ έλδεημεο - κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

 
ΤΓΡ5 Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπώλ, νξγάλσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ5.3 Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εμαξηεκάησλ ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εηδηθώλ 

ηεκαρίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

 
ΚΑ2 Λα θαηαλνείο ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπλδέζκσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δηδηθά ηεκάρηα  

Γσληέο 
Ραθ 
Πηαπξνί 
Θακπύιεο (αλνηθηέο, δηπιέο) 
Κνύθεο 
Ράπεο 
Γηαζηνιηθά 

 
ΠΔ2  ύλδεζκνη 

Φιαληδσηνί 
Οαθόξ 
Δύθακπηνη ζύλδεζκνη 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ5.3 Θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο εμαξηεκάησλ ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πσο ιεηηνπξγνύλ θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πσο ιεηηνπξγνύλ θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ησλ ζπλδέζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ6 Δγθαηάζηαζε  ζπζηεκάησλ  παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ  θαη εγθαηάζηαζε 

ζπζηεκάησλ παξνρήο θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Ηθαλόηεηα εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ παξνρήο θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ. Ππκπεξηιακβάλεη 
ζσιήλεο, βαιβίδεο, κπαηαξίεο, αληιίεο θιπ.  Ηθαλόηεηα εγθαηάζηαζεο ειηαθώλ θαη ειεθηξηθώλ 
ζεξκνζηθώλσλ θαη θπθινθνξεηώλ δεζηνύ λεξνύ.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΡ6.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 
 
ΤΓΡ6.2 Δηνηκαζία πιηθώλ θαη ζπζθεπώλ 
 
ΤΓΡ6.3 Δγθαηάζηαζε  ζπζηεκάησλ παξνρήο θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ κε ηε βαξύηεηα 
 
ΤΓΡ6.4  Δγθαηάζηαζε πηεζηηθώλ ζπζηεκάησλ παξνρήο λεξνύ 
 
ΤΓΡ6.5 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ  
 
ΤΓΡ6.6 Γνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ6 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

παξνρήο θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ6.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνλ ηύπν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2 Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηύπν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3 Λα δεηάο από ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ζνπ ηα εξγαιεία 

θαη ηα κεραλήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία 
θαη λα ηα εηνηκάδεηο γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο. 

 
ΚΑ4 Λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηα ζρέδηα κεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηηο νδεγίεο ησλ εγρεηξηδίσλ 
εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζθεπώλ πξνηνύ αξρίζεηο ηελ 
εξγαζία ζνπ. 

 
ΚΑ5 Λα νξγαλώλεηο ην ρώξν εξγαζίαο θαη λα πξνγξακκαηίδεηο 

ηε ζεηξά εξγαζίαο.  Λα δηεπζεηείο γηα ηθαλνπνηεηηθά 
επίπεδα θσηόο ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 
ΚΑ6 Λα επηθνηλσλείο θαη λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνπο ηερληθνύο 

άιισλ εηδηθνηήησλ όπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. γηα παξνρή 
βνεζεηώλ όπσο ράξαμε ηνίρσλ ή ζπλελλόεζε ζρεηηθά 
(π.ρ. κε δηέιεπζε ζσιήλσλ). 

 
ΚΑ7 Λα δηεπζεηείο ηελ παξνπζία αλπςσηηθώλ ή κεηαθνξηθώλ 

κεραλεκάησλ όπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. γηα ηε κεηαθνξά 
δεμακελώλ λεξνύ ή ειηαθώλ ζπιιεθηώλ ζε νξνθέο). 

 
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξν-ππάξρνπζα δεκηά ζην 

θηίξην ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
εξγαζίαο ζνπ.    

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μεραλήκαηα 

Αεξνζπκπηεζηέο 
Φιόγηζηξν θόιιεζεο 
Άιια κεραλήκαηα 

 
ΠΔ2  Δξγαιεία 

Δξγαιεία ρεξηνύ (π.ρ. εξγαιεία 
κέηξεζεο, θνπήο, θαζαξηζκνύ, 
θάκςεο, ζύζθηγμεο θιπ)  
Ζιεθηξηθά εξγαιεία ρεξηνύ 
(π.ρ. ηξππάλη, ζκπξίιην) 

 
ΠΔ3  πζθεπέο 

Φίιηξα  
Γηαζηνιηθά δνρεία 
Γεμακελέο λεξνύ 
Pressure control 
Θπθινθνξεηέο/αληιίεο 
Ξηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα 
Ζιηαθνί ζπιιέθηεο 
Differential Temperature    
Controllers 
Απνζθιεξπληέο (water 
softeners) θαη παξόκνηεο 
ζπζθεπέο επεμεξγαζίαο λεξνύ 
ζε κηθξή θιίκαθα  
Θύιηλδξνη δεζηνύ λεξνύ 
Θαηαλεκεηέο λεξνύ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ6.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο έλλνηεο θαη ηα ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζρέδηα 

κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.  
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα, πιηθά θαη εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θάζε εξγαζία. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο κε πνηνπο ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλήζεηο θαη ηη ρξεηάδεηαη λα δηεπζεηήζεηο γηα 

ηελ θάζε είδνπο εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ6 Δγθαηάζηαζε  ζπζηεκάησλ  παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ  θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

παξνρήο θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ6.2 Δηνηκαζία πιηθώλ θαη ζπζθεπώλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα παξαιακβάλεηο ηα πιηθά θαη ηηο ζπζθεπέο κε 

ηηο θαζνξηδόκελεο δηαδηθαζίεο θαη λα ειέγρεηο όηη 
είλαη ζσζηά γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο. 

 
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο ηα αλαγξαθόκελα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζσιήλσλ, νξγάλσλ θαη 
εμαξηεκάησλ πνπ παξαιακβάλεηο. 

 
ΚΑ3 Λα απνζεθεύεηο θαη λα πξνζηαηεύεηο θαηάιιεια 

ηα πιηθά θαη ηηο ζπζθεπέο κέρξη ηε 
ρξήζε/ηνπνζέηεζε ηνπο. 

 
KA4 Λα πξνεηνηκάδεηο ζσζηά ηα πιηθά θαη ηηο 

ζπζθεπέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε. 
 
KA5 Λα θάλεηο ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε γηα ηε ζέζε 

ησλ ζπζθεπώλ θαη ηελ πνξεία ησλ ζσιήλσλ. 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά 

Πσιήλεο/κνλώζεηο ζσιήλσλ 
Όξγαλα/εμαξηήκαηα 
ιηθά θόιιεζεο 
ιηθά ζηήξημεο 

 
ΠΔ2  πζθεπέο 

Φίιηξα  
Γηαζηνιηθά δνρεία 
Γεμακελέο λεξνύ 
Pressure control 
Θπθινθνξεηέο/αληιίεο 
Ξηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα 
Ζιηαθνί ζπιιέθηεο 
Differential Temperature Controllers 
Απνζθιεξπληέο (water softeners) θαη 
παξόκνηεο ζπζθεπέο επεμεξγαζίαο 
λεξνύ ζε κηθξή θιίκαθα  
Θύιηλδξνη δεζηνύ λεξνύ 
Θαηαλεκεηέο λεξνύ 

 
ΠΔ3  Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά    

Γηάκεηξνο 
Κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 
Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 

 
ΠΔ4  Πξνζηαζία 

Ζιηαθή αθηηλνβνιία 
Πθόλεο/αθαζαξζίεο 
Θηππήκαηα 

 
ΠΔ5  Πξνεηνηκαζία 

Έιεγρνο εζσηεξηθώλ ζσιήλσλ γηα 
αθαζαξζίεο 
Κέηξεζε (απαηηνύκελα ηεκάρηα θαη 
κήθε ζσιήλσλ) 
Θνπή θαη θαζαξηζκόο ζσιήλσλ 
Θάκςε κεηαιιηθώλ ζσιήλσλ 
Θαζαξηζκόο ζπζθεπώλ, νξγάλσλ θαη 
εμαξηεκάησλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ6.2 Δηνηκαζία πιηθώλ θαη ζπζθεπώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο πσο θαη κε πνηεο δηαδηθαζίεο γίλεηαη ε παξαιαβή πιηθώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα αλαγξαθόκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζσιήλσλ, νξγάλσλ θαη 

εμαξηεκάησλ. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη ζσζηέο κέζνδνη απνζήθεπζεο/πξνζηαζίαο πιηθώλ/ζπζθεπώλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο κείσζεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ θαη πνηνη νη 

εκθαλείο ιόγνη απόξξηςήο ηνπο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη θνπήο, θαζαξηζκνύ, κέηξεζεο θαη θάκςεο ζσιήλσλ θαη 

πξνεηνηκαζίαο ζπζθεπώλ, νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ6 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

παξνρήο θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ6.3 Δγθαηάζηαζε  ζπζηεκάησλ παξνρήο θξύνπ θαη  δεζηνύ λεξνύ κε ηε βαξύηεηα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ηηο ζπζθεπέο ζηε ζέζε ηνπο. 
 
ΚΑ2 Λα θαηαζθεπάδεηο ην δίθηπν πδξνδόηεζεο 

ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα κεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

 
ΚΑ3 Λα δηελεξγείο ζσζηά ηηο ζπλδέζεηο όπσο 

απαηηνύληαη από ηηο νδεγίεο ζνπ ή από ηηο 
πξνδηαγξαθέο ιακβάλνληαο κέηξα γηα 
γαιβαληθή (ειεθηξνιπηηθή) νμείδσζε. Λα 
γεηώλεηο ηα κεηαιιηθά δίθηπα βάζεη ηνπ 
ζρεδίνπ κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
ΚΑ4 Λα δηελεξγείο ζσζηά ηε ζηήξημε ησλ 

ζσιήλσλ όπσο απαηηνύληαη από ηηο νδεγίεο 
ζνπ ή από ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 
ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ζσζηέο απνζηάζεηο. 

 
ΚΑ5 Λα εληνπίδεηο θαλεξά ιάζε ή παξαιείςεηο πνπ 

ηπρόλ ππάξρνπλ ζηε δηάηαμε ηνπ δηθηύνπ 
πδξνδόηεζεο θαη λα ηα αλαθέξεηο ζηνλ 
πξντζηάκελν ζνπ. 

 
KA6 Λα ζπλδέεηο ην δίθηπν πδξνδόηεζεο κε ηηο 

ζπζθεπέο θαη ηα όξγαλα εθξνήο. 
 
KA7 Λα εθηειείο ηελ εγθαηάζηαζε πξνθαιώληαο ηηο 

ειάρηζηεο δεκηέο θαη αθαζαξζίεο ζηελ 
πεξηνπζία ηνπ ηδηνθηήηε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πζθεπέο 

Θπθινθνξεηέο 
Φίιηξα 
Γεμακελέο λεξνύ 
Θύιηλδξνη δεζηνύ λεξνύ 
Γηαζηνιηθά δνρεία 
Απνζθιεξπληέο λεξνύ 

ΠΔ2  Γίθηπν πδξνδόηεζεο 
Πσιήλεο 
Θαηαλεκεηέο λεξνύ 
Όξγαλα (όπσο επεμεγνύληαη ζηελ εξγαζία 
ΓΟ4.3  εθηόο από ηα όξγαλα εθξνήο) 
Δμαξηήκαηα (όπσο επεμεγνύληαη ζηελ 
εξγαζία ΓΟ4.2) 

ΠΔ3  πλδέζεηο  
Κε θόιιεζε (ραιθνζσιήλεο) 
Ιπόκελεο ζπλδέζεηο (ραιθνζσιήλεο) 
Κε ζπείξσκα (πιαζηηθέο) 
Κε θόιια (πιαζηηθέο) 
Κε ζπγθόιιεζε (πιαζηηθέο) 
Κε θιάληδεο (πιαζηηθέο) 

ΠΔ4  ηήξημε ζσιήλσλ 
Απνζηάζεηο ζηήξημεο 
Δίδνο ζηήξημεο 
Ρξόπνο ζηήξημεο γηα ειεπζεξία    
δηαζηνιώλ 
Σξήζε δηαζηνιηθώλ Υ 

ΠΔ5  Καηαζθεπή δηθηύνπ 
Ρνπνζέηεζε 
Θόιιεζε 
Δθαξκνγή 
Πηήξημε 
Πύλδεζε 

ΠΔ6  Όξγαλα εθξνήο  
Θξνπλνί εθξνήο (βξύζεο) 
Κπαηαξίεο αλάκεημεο (mixers) 
Κπαηαξίεο απηόκαηεο ξύζκηζεο 
Άιινη ηύπνη νξγάλσλ εθξνήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ6.3 Δγθαηάζηαζε  ζπζηεκάησλ παξνρήο θξύνπ θαη  δεζηνύ λεξνύ κε ηε βαξύηεηα 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηα ζρέδηα κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη εθαξκνγήο θαη ζηήξημεο ζσιήλσλ. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη ζύλδεζεο ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ θαη νξγάλσλ κεηαμύ 

ηνπο θαη κε ζπζθεπέο. 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζπλήζεο/ηππηθή δηάηαμε δηθηύσλ πδξνδόηεζεο. 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζρέζε πίεζεο κε ύςνο ζηήιεο λεξνύ ζε δίθηπα πδξνδόηεζεο. 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο γηαηί ππάξρεη αλαγθαηόηεηα αλεμαξηεζίαο θαη πξνζηαζίαο δηθηύνπ ύδξεπζεο 

από άιια δίθηπα (π.ρ. θαη εηδηθά ην δίθηπν απνρεηεύζεσλ, αιιά θαη δίρηπα ππξόζβεζεο 
θαη γεσηξήζεσλ). 

 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο γηαηί ππάξρεη αλαγθαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζσιήλσλ κε ζπλερή αλνδηθή θιίζε 

πξνο ηα ζεκεία θαηαλάισζεο λεξνύ πξνο απνθπγή παγίδεπζεο αέξα. 
 
ΑΓ8  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά αέξα ζε δίθηπα πδξνδόηεζεο θαη αλαγθαηόηεηα 

ηνπνζέηεζεο βαιβίδσλ απηόκαηνπ αεξηζκνύ ζηα ςειόηεξα ζεκεία. 
 
ΑΓ9   Λα γλσξίδεηο γηαηί ππάξρεη αλαγθαηόηεηα ζεξκνκόλσζεο ζσιήλσλ θξύνπ λεξνύ όηαλ 

δηέξρνληαη από ρώξνπο ςειήο ζεξκνθξαζίαο. 
 
ΑΓ10  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζρέζε απσιεηώλ πίεζεο ιόγσ ηξηβήο ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

δηάκεηξν ησλ ζσιήλσλ ζε δίθηπα ύδξεπζεο. 
 
ΑΓ11  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζεκαζία θαη ζρέζε όγθνπ θαη πξν-πίεζεο δνρείνπ δηαζηνιήο, 

πίεζεο ζην δίθηπν δεζηνύ λεξνύ (πξηλ ην δέζηακα ηνπ λεξνύ ζηνλ θύιηλδξν δεζηνύ λεξνύ) 
θαη αξρηθήο θαη ηειηθήο ζεξκνθξαζίαο θπιίλδξνπ δεζηνύ λεξνύ, ζηε ηειηθή πίεζε ηνπ 
δηθηύνπ παξνρήο δεζηνύ λεξνύ θαη ζρέζε ηειηθήο πίεζεο δηρηύνπ κε βαιβίδα αζθαιείαο. 

 
ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο γαιβαληθήο νμείδσζεο θαη πσο επηηπγράλεηαη ε  

πξνζηαζία από απηή. Πε πνηα κέηαιια ππάξρεη πην κεγάιε πηζαλόηεηα νμείδσζεο; 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ6 Δγθαηάζηαζε  ζπζηεκάησλ  παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ  θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

παξνρήο θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ6.4 Δγθαηάζηαζε πηεζηηθώλ ζπζηεκάησλ παξνρήο λεξνύ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ηηο ζπζθεπέο ζηε ζέζε ηνπο θαη λα ηηο 

ζηεξεώλεηο θαηάιιεια. 
 
ΚΑ2 Λα ζπλδέεηο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα εμαξηήκαηα/όξγαλα 

κεηαμύ ηνπο θαη κε ην δίθηπν πδξνδόηεζεο ζύκθσλα κε 
ηα ζρέδηα κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
KA3 Λα εθηειείο ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ησλ 

ζπζθεπώλ ηνπ πηεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο (κόλν εάλ ζην 
ζεκείν ππάξρεη παξνρή εγθαηεζηεκέλε από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν) θαη εθαξκόδνληαο ηνπο θαλόλεο 
αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ4 Λα εληνπίδεηο θαλεξά ιάζε ή παξαιείςεηο πνπ ηπρόλ 

ππάξρνπλ (ζηα ζρέδηα κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ) 
ζηε δηάηαμε ηνπ πηεζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη λα ηα 
αλαθέξεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ. 

 
KA5 Λα εθηειείο ηελ εγθαηάζηαζε πξνθαιώληαο ηηο ειάρηζηεο 

δεκηέο θαη αθαζαξζίεο ζηελ πεξηνπζία ηνπ ηδηνθηήηε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πζθεπέο 

Αληιίεο λεξνύ 
Press Control 
Pressure switch 
Γνρεία πηέζεσο 
Float switches/Low level  
protection controls 

 
ΠΔ2  Δμαξηήκαηα/όξγαλα 

Flexible connections 
Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο 
Βαιβίδεο απνθνπήο ξνήο 
Βαιβίδεο αζθαιείαο / 
αλαθνύθηζεο πίεζεο. 
Καλόκεηξα 

 
ΠΔ3  Ηιεθηξνινγηθή 
ζύλδεζε 

Ξαξνρή ειεθηξηζκνύ ζε 
αληιία 
Float switches/Low level  
protection controls 
Pressure switch 
Press Control 

 
ΠΔ4  Λάζε ή παξαιείςεηο  

Ιάζε ζηε δηάηαμε 
Απνπζία νξγάλσλ αζθάιεηαο 
Φαλεξά ιάζε ζηνλ όγθν ή 
απνπζία δνρείσλ δηαζηνιήο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ6.4 Δγθαηάζηαζε πηεζηηθώλ ζπζηεκάησλ παξνρήο λεξνύ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηα ζρέδηα κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη ζύλδεζεο πηεζηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ζπζθεπώλ 

κεηαμύ ηνπο θαη κε ην δίρηπν. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ηππηθή δηάηαμε πηεζηηθώλ ζπζηεκάησλ παξνρήο λεξνύ. 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο πσο δηελεξγείηαη ε ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε αληιηώλ πηεζηηθώλ 

ζπγθξνηεκάησλ θαη ζπζθεπώλ από πθηζηάκελε παξνρή ειεθηξηζκνύ. 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζρέζε ηαρύηεηαο ξνήο λεξνύ θαη απσιεηώλ πίεζεο ιόγσ ηξηβήο 

ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηάκεηξν ησλ ζσιήλσλ ζε δίθηπα ύδξεπζεο πνπ ηξνθνδνηνύληαη 
από πηεζηηθό ζπγθξόηεκα. 

 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο γηαηί ππάξρεη αλαγθαηόηεηα ζύλδεζεο πηεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο κε δίρηπν 

πδξνδόηεζεο κέζσ εύθακπησλ ζπλδέζκσλ θαη ηνπνζέηεζεο πηεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 
πάλσ ζε αληηδνλεηηθή βάζε. 

 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο ηα αλαγξαθόκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά αληιηώλ νξγάλσλ θαη 

εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πηεζηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ. 
 
ΑΓ8   Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη αληιηώλ θαη ηξόπνη ειέγρνπ εθθίλεζεο/παύζεο 

ιεηηνπξγίαο θαη πίεζεο εμόδνπ από αληιία. 
 
ΑΓ9   Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζεκαζία θαη ζρέζε όγθνπ θαη πξν-πίεζεο δνρείνπ δηαζηνιήο, 

πίεζεο ζην δίθηπν δεζηνύ λεξνύ (πξηλ ην δέζηακα ηνπ λεξνύ ζηνλ θύιηλδξν δεζηνύ 
λεξνύ)θαη αξρηθήο θαη ηειηθήο ζεξκνθξαζίαο θπιίλδξνπ δεζηνύ λεξνύ, ζηε ηειηθή πίεζε 
ηνπ δηθηύνπ παξνρήο δεζηνύ λεξνύ θαη ζρέζε ηειηθήο πίεζεο δηρηύνπ κε βαιβίδα 
αζθαιείαο. 

 
ΑΓ10  Λα γλσξίδεηο γηαηί ππάξρεη αλαγθαηόηεηα ηνπνζέηεζεο βαιβίδαο αζθάιεηαο ζηε δεμακελή 

απνζήθεπζεο δεζηνύ λεξνύ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ6 Δγθαηάζηαζε  ζπζηεκάησλ  παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ  θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

παξνρήο θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ6.5 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ (ειεθηξηθνί/ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο) 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ηηο ζπζθεπέο ζηε ζέζε ηνπο θαη λα ηηο 

ζηεξεώλεηο θαηάιιεια. 
 
ΚΑ2 Λα ζπλδέεηο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα εμαξηήκαηα/όξγαλα 

κε ην δίρηπν παξαγσγήο/δηαλνκήο δεζηνύ λεξνύ 
ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
ΚΑ3 Λα εληνπίδεηο θαλεξά ιάζε ή παξαιείςεηο πνπ ηπρόλ 

ππάξρνπλ (ζηα ζρέδηα κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ) 
ζηε δηάηαμε ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
θαη λα ηα αλαθέξεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ. 

 
ΚΑ4 Λα ζεξκνκνλώλεηο θαη λα πξνζηαηεύεηο θαηάιιεια ηε 

ζεξκνκόλσζε ησλ ζσιήλσλ πνπ κεηαθέξνπλ δεζηό λεξό 
ρξήζεο ή ξεπζηό κεηαθνξάο/παξαιαβήο ζεξκόηεηαο. 

 
KA5 Λα εθηειείο ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο 

ειέγρνπ ηνπ θπθινθνξεηή ή/θαη ηνπ ειεθηξηθνύ 
ζεξκνζίθσλα (κόλν εάλ ζην ζεκείν ππάξρεη παξνρή 
εγθαηεζηεκέλε από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν) θαη 
εθαξκόδνληαο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο. 

 
KA6 Λα εθηειείο ηελ εγθαηάζηαζε πξνθαιώληαο ηηο ειάρηζηεο 

δεκηέο θαη αθαζαξζίεο ζηελ πεξηνπζία ηνπ ηδηνθηήηε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πζθεπέο 

Ζιηαθνί ζπιιέθηεο 
Γεμακελέο παξαγσγήο/ 
απνζήθεπζεο δεζηνύ λεξνύ, 
ζεξκαληήξεο άκεζεο ζέξκαλζεο 
λεξνύ 
Γνρεία δηαζηνιήο 
Θπθινθνξεηέο ξεπζηνύ 
παξαιαβήο θαη κεηαθνξάο 
ζεξκόηεηαο 
Γηαθνξηθνί ζεξκνζηάηεο/ειεγθηέο 

 
ΠΔ2  Δμαξηήκαηα/όξγαλα 

Θεξκόκεηξα 
Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο 
Βαιβίδεο απνθνπήο ξνήο 
Βαιβίδεο αζθάιεηαο/αλαθνύθηζεο 
πίεζεο 
Καλόκεηξα 

 
ΠΔ3  Λάζε ή παξαιείςεηο 

Ιάζε ζηε δηάηαμε 
Ξαξαιείςεηο νξγάλσλ αζθάιεηαο 
Φαλεξά ιάζε ζηνλ όγθν/απνπζία 
δνρείσλ δηαζηνιήο 

 
ΠΔ4  Πξνζηαζία 

Από ειηαθή αθηηλνβνιία 
Από πνπιηά 

 
  
 
 
 



63

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ6.5 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ (ειεθηξηθνί/ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο) 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηα ζρέδηα κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ηππηθή δηάηαμε θαη ιεηηνπξγία δηαθόξσλ ηύπσλ ειηαθώλ 

ζπζηεκάησλ (θιεηζηνύ/αλνηθηνύ θπθιώκαηνο, βεβηαζκέλεο/ζεξκνζηθσληθήο (θπζηθήο) 
θπθινθνξίαο). 

 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ηππηθή δηάηαμε ειηαθώλ ζπζηεκάησλ παξνρήο λεξνύ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πσο δηελεξγείηαη ε ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηνπ θπθινθνξεηή/ειεθηξηθνύ 

ζεξκνζίθσλα από πθηζηάκελε παξνρή ειεθηξηζκνύ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα αλαγξαθόκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζθεπώλ, νξγάλσλ θαη 

εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ 
λεξνύ. 

 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηύπνη  θαη πνηα ε ιεηηνπξγία δηαθνξηθώλ ζεξκνζηαηώλ/ειεγθηώλ. 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζεκαζία θαη ε ζρέζε όγθνπ θαη πξν-πίεζεο δνρείνπ δηαζηνιήο, 

πίεζεο ζην δίθηπν δεζηνύ λεξνύ (πξηλ ην δέζηακα ηνπ λεξνύ ζηνλ θύιηλδξν δεζηνύ λεξνύ) 
θαη αξρηθήο θαη ηειηθήο ζεξκνθξαζίαο θπιίλδξνπ δεζηνύ λεξνύ, ζηε ηειηθή πίεζε ηνπ δηθηύνπ 
παξνρήο δεζηνύ λεξνύ θαη ζρέζε ηειηθήο πίεζεο δηρηύνπ κε βαιβίδα αζθάιεηαο. 

 
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο γηαηί ππάξρεη αλαγθαηόηεηα ηνπνζέηεζεο βαιβίδαο αζθάιεηαο ζηνλ θύιηλδξν 

δεζηνύ λεξνύ θαη ζην θύθισκα ξεπζηνύ κεηαθνξάο/παξαιαβήο ζεξκόηεηαο (θιεηζηά 
θπθιώκαηα). 

 
ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη πεξηνξηζκνί πιαζηηθώλ ζσιήλσλ γηα ρξήζε ζε θπθιώκαηα ειηαθώλ 

ζπζηεκάησλ όζνλ αθνξά ζηηο ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο πηέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη αιιά θαη όζνλ 
αθνξά ζηελ έθζεζε ζε ειηαθή αθηηλνβνιία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ6 Δγθαηάζηαζε  ζπζηεκάησλ  παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ  θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

παξνρήο θξύνπ θαη δεζηνύ λεξνύ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ6.6 Γνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εηδνπνηείο όια ηα ζρεηηθά άηνκα γηα ηε 

πξόζεζε ζνπ λα ελεξγνπνηήζεηο ηα ζπζηήκαηα 
γηα δνθηκή.  

 
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο όηη ην ζύζηεκα είλαη αζθαιηζκέλν 

γηα ηε δηελέξγεηα δνθηκήο θαη νη ζσιελώζεηο 
θαζαξέο. 

 
ΚΑ3 Λα ελεξγνπνηείο ην ζύζηεκα θαη λα 

πξνβαίλεηο ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ζνπ 
θαη ηηο νδεγίεο ηεο κειέηεο κεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

 
ΚΑ4 Πε πεξίπησζε αληηθάζεσλ ζηηο νδεγίεο θαη γηα 

επηπξόζζεηεο δηεπθξηλίζεηο λα επηθνηλσλείο κε 
ηνλ πξντζηάκελν ζνπ. 

 
ΚΑ5 Λα θαηαγξάθεηο νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο 

έρεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
(εηδηθά όζνλ αθνξά πξνβιήκαηα ή κε- 
ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε) θαη λα ηηο κεηαθέξεηο 
ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ. 

 
ΚΑ6 Δθόζνλ είζαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηνπο 

ειέγρνπο, λα παξαδίδεηο ην ζύζηεκα ζηνλ 
ηδηνθηήηε ή ζην αξκόδην άηνκν θαη λα ηνπ 
επεμεγείο ζε ινγηθό βαζκό ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 
ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρεηηθά άηνκα 

Ππλάδειθνη 
Ξειάηεο 
Δξγάηεο άιισλ εηδηθνηήησλ 
πεύζπλνη εξγνηαμίνπ  

 
ΠΔ2  Αζθάιεηα 

Δξγαζίεο δηθηύνπ/ζπζηεκάησλ 
ηειεησκέλεο 
Όξγαλα αζθάιεηαο αλνηθηά 

 
ΠΔ3  Δλεξγνπνίεζε ζπζηήκαηνο 

Ξιήξσζε δηρηύνπ 
Ιεηηνπξγία αληιηώλ   
Ιεηηνπξγία θπθινθνξεηώλ 
Ιήςε δεζηνύ/θξύνπ λεξνύ 

 
ΠΔ4  Έιεγρνη 

Πηεγαλόηεηα/δηαηήξεζε πίεζεο 
Κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα δηρηύνπ/πίεζε 
ιήςεο 
Θόξπβνο/πδξαπιηθό πιήγκα 
Απόδνζε 
Γηαζηνιέο/ζπζηνιέο ζσιήλσλ 

 
ΠΔ5  Δπεμεγήζεηο 

Βαζηθόο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο 
Σξώκαηα ζσιήλσλ αλάινγα κε ην ζθνπό 
ηνπο 
Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε βιάβεο/δηαξξνήο 
Θέκαηα αζθάιεηαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ6.6 Γνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο νδεγίεο δνθηκήο ιεηηνπξγίαο. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ζε κηα δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηππηθνί/ζπλεζηζκέλνη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε κηα 

δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζπζηεκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ7 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απνρεηεύζεσλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Νξγάλσζε εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία πιηθώλ θαη εξγαιείσλ θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 
ηνπνζέηεζεο ζσιελώζεσλ θαη ζύλδεζεο ηνπο κε ην πξώην θξεάηην ηνπ απνρεηεπηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ηεο νηθνδνκήο.  Δγθαηάζηαζε αληιεηηθώλ ζπζηεκάησλ  ιπκάησλ θαη ζύλδεζε ηνπο 
κε ην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα ηεο νηθνδνκήο.  Πύλδεζε απνξξνώλ εηδώλ πγηεηλήο κε ζσιήλεο 
απνρέηεπζεο.  Πύλδεζε ζσιήλσλ απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο εμαεξηζκνύ.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΡ7.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 
 
ΤΓΡ7.2 Δηνηκαζία πιηθώλ 
 
ΤΓΡ7.3 Ρνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ζσιελώζεσλ 
 
ΤΓΡ7.4 Δγθαηάζηαζε αληιεηηθώλ ζπζηεκάησλ  ιπκάησλ 
 
ΤΓΡ7.5 Πύλδεζε απνξξνώλ εηδώλ πγηεηλήο κε ζσιήλεο απνρέηεπζεο 
 
ΤΓΡ7.6 Πύλδεζε ζσιήλσλ απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο εμαεξηζκνύ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ7 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απνρεηεύζεσλ  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ7.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 
 

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

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηηο νδεγίεο/ πξνδηαγξαθέο 
θαη λα βεβαηώλεζαη όηη αληηιακβάλεζαη όια ηα 
ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο. 

 
KA2  Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηύπν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3    Λα δεηάο από ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ηα 

πιηθά, ηηο ζπζθεπέο θαη εξγαιεία  πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία. 

 
ΚΑ4    Λα ζπληεξείο θαη λα εηνηκάδεηο θαηάιιεια ηα 

εξγαιεία θαη λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ηνπο γηα 
ηελ εξγαζία. 

 
ΚΑ5  Λα νξγαλώλεηο ην ρώξν εξγαζίαο θαη λα 

πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο. Λα 
δηεπζεηείο γηα ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θσηόο 
ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρεηηθά εξγαζίαο 

Δίδνο ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ζύλδεζεο 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ (πιαζηηθέο, 
ρπηνζηδήξνπ θιπ) 
Δίδνο ελώζεσλ (θόιιεζε, o-ring, 
θιαληδσηέο θιπ) 
Ξνξεία ζσιήλσλ (δηέιεπζε από όξνθν ζε 
όξνθν θαη κέζα από ηνίρνπο, εξκάξηα, 
αγσγνύο θιπ) 
Θιίζεηο θαη δηάκεηξνη ζσιήλσλ 
Πηήξημε ζσιήλσλ/απνξξόθεζε δηαζηνιώλ 

 
ΠΔ2  Τιηθά/ζπζθεπέο  

Πσιήλεο 
Δηδηθά ηεκάρηα (ηεκάρηα πνπ ρξεζηκεύνπλ 
γηα ηελ έλσζε ζσιήλσλ κεηαμύ ηνπο ή γηα 
ηελ αιιαγή πνξείαο ή δηαηνκήο) 
Δμαξηήκαηα (νζκνπαγίδεο, βαιβίδεο, 
ηεκάρηα θαζαξηζκνύ θιπ) 
Θόιια ζπγθόιιεζεο ζσιήλσλ 
Πηεγαλνπνηεηηθά 
Θαζαξηζηηθά  
Primers/solvents 
Αληιίεο ιπκάησλ/θινηέξ 

 
ΠΔ3  Δξγαιεία  

Δξγαιεία ρεηξόο (θόθηεο, βνύξηζεο θιπ) 
Ζιεθηξηθά εξγαιεία ρεξηνύ  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ7.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο  πσο γίλνληαη απινί ππνινγηζκνί γηα παξαγγειία πιηθώλ. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο  πνηνη είλαη νη ηξόπνη παξαγγειίαο πιηθώλ. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο  πνηα είλαη ε ρξήζε θαη πσο γίλεηαη ε ζπληήξεζε εξγαιείσλ. 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο πσο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο κεραλνινγηθά ζρέδηα ζπζηεκάησλ 
 απνρεηεύζεσλ.  
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο  πνηα είλαη ε ηππηθή δηάηαμε δηρηύσλ απνρεηεύζεσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ7  Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απνρεηεύζεσλ  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ7.2   Δηνηκαζία πιηθώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηα ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
KA1  Λα παξαιακβάλεηο ηα πιηθά, ηηο ζπζθεπέο θαη 

ηνπο πδξαπιηθνύο ππνδνρείο κε ηηο 
θαζνξηδόκελεο δηαδηθαζίεο θαη λα ειέγρεηο όηη 
είλαη ζσζηά γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο. 

 
ΚΑ2  Λα ειέγρεηο ηα αλαγξαθόκελα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ θαη ησλ 
ζπζθεπώλ πνπ παξαιακβάλεηο. 

 
ΚΑ3   Λα απνζεθεύεηο θαη λα πξνζηαηεύεηο 

θαηάιιεια ηα  πιηθά  ηηο ζπζθεπέο θαη ηνπο 
πδξαπιηθνύο ππνδνρείο κέρξη ηε 
ρξήζε/ηνπνζέηεζε ηνπο. Δηδηθά λα πξνζηαηεύεηο 
ηνπο πδξαπιηθνύο ππνδνρείο από θηππήκαηα 
ζπαζίκαηα θαη ζθόλεο.   

 
ΚΑ4   Λα πξνεηνηκάδεηο ζσζηά ηα πιηθά ηηο 

ζπζθεπέο θαη ηνπο πδξαπιηθνύο ππνδνρείο 
γηα ηελ εγθαηάζηαζε. 

 
ΚΑ5   Λα θάλεηο ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε γηα ηε ζέζε 

ησλ ζπζθεπώλ θαη ηελ πνξεία ησλ ζσιήλσλ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά/ζπζθεπέο 

Πσιήλεο 
Δηδηθά ηεκάρηα (ηεκάρηα πνπ ρξεζηκεύνπλ 
γηα ηελ έλσζε ζσιήλσλ κεηαμύ ηνπο ή γηα 
ηελ αιιαγή πνξείαο ή δηαηνκήο) 
Δμαξηήκαηα (νζκνπαγίδεο, βαιβίδεο, 
ηεκάρηα θαζαξηζκνύ θιπ) 
Θόιια ζπγθόιιεζεο ζσιήλσλ 
Πηεγαλνπνηεηηθά 
Θαζαξηζηηθά  
Primers/solvents 
Αληιίεο ιπκάησλ/θινηέξ 

 
ΠΔ2  Τδξαπιηθνί ππνδνρείο 

Ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ 
Ληπηήξεο 
Ιεθάλεο ληνπο 
Γνύξλεο 
Κπαληέξεο 

 
ΠΔ3  Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Νλνκαζηηθή/εζσηεξηθή/εμσηεξηθή δηάκεηξνο 
ιηθό θαηαζθεπήο 
Γσλίεο ζύλδεζεο 
Δθαξκνδόκελα πξόηππα θαηαζθεπήο, 
ειέγρνπ θιπ 
Ξαξνρή (αληιίαο ιπκάησλ) 
Καλνκεηξηθό ύςνο 
Γηάκεηξνη ζσιήλσλ αλαξξόθεζεο θαη 
θαηάζιηςεο 
Γπλακηθόηεηα (Kw) 

 
ΠΔ4  Απνζήθεπζε/πξνζηαζία 

Από ειηαθή αθηηλνβνιία 
Από αθαζαξζίεο/ζθόλεο 
Από θηππήκαηα/ζπαζίκαηα 

 
ΠΔ5  Πξνεηνηκαζία 

Έιεγρνο εζσηεξηθνύ ζσιήλσλ γηα 
αθαζαξζίεο 
Κέηξεζε (απαηηνύκελα ηεκάρηα θαη κήθε 
ζσιήλσλ) 
Θνπή θαη θαζαξηζκόο ζσιήλσλ 
Θαζαξηζκόο ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ7.2 Δηνηκαζία πιηθώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο πώο θαη κε ηη δηαδηθαζίεο γίλεηαη ε παξαιαβή πιηθώλ.  
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα αλαγξαθόκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζσιήλσλ, νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη ζσζηέο κέζνδνη απνζήθεπζεο/πξνζηαζίαο πιηθώλ/ζπζθεπώλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο κείσζεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ θαη πνηνη νη 

εκθαλείο ιόγνη απόξξηςήο ηνπο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη θνπήο, θαζαξηζκνύ, κέηξεζεο θαη θάκςεο ζσιήλσλ θαη 

πξνεηνηκαζίαο ζπζθεπώλ, νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα αλαγξαθόκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά  κηαο αληιίαο ιπκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ7  Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απνρεηεύζεσλ  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ7.3 Ρνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ζσιελώζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα επηιέγεηο ζσζηά ηνπο ζσιήλεο θαη ηα 

εηδηθά ηεκάρηα πνπ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηήζεηο βάζεη ηνπ ζρεδίνπ 
κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
ΚΑ2  Λα ηνπνζεηείο θαη λα ζηεξεώλεηο ηηο 

ζσιήλεο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο/ 
ππνδείμεηο ηνπ  κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ (δεο 
όκσο ην ΘΑ6). 

 
KA3  Λα δηελεξγείο ηηο απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ηξόπν ζύλδεζεο πνπ 
απαηηείηαη από ηηο πξνδηαγξαθέο, 
θαηαζθεπάδνληαο ην δίθηπν απνρεηεύζεσλ. 

 
ΚΑ4  Λα πξνβαίλεηο ζε έιεγρν ζηεγαλόηεηαο ηνπ 

δηθηύνπ αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ζηηο 
πξνδηαγξαθέο, πξνηνύ  θαιπθζεί ην δίρηπν 
κε κπεηόλ. 

 
ΚΑ5  Λα ζπλδέεηο ην ζπιιεθηήξην αγσγό 

απνρέηεπζεο κε ην πξώην θξεάηην 
επηζεώξεζεο (κέζσ ιηπνπαγίδαο εάλ 
ππάξρεη). 

 
ΚΑ6  Λα αλαθέξεηο ηπρόλ πξνβιήκαηα ζηε 

δηέιεπζε ησλ ζσιήλσλ ζηνλ πξντζηάκελν 
ζνπ θαη ζηνλ επηβιέπνληα κεραληθό γηα 
επίιπζε. Πε θακία πεξίπησζε λα κελ 
πξνβαίλεηο ζε εγθαηάζηαζε δηαθνξεηηθή από 
όηη πξνβιέπεηαη ζηα  κεραλνινγηθά ζρέδηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο απνρεηεύζεσλ (όζνλ αθνξά 
ηελ πνξεία ησλ ζσιήλσλ, ηηο γσλίεο 
ζύλδεζεο, ηηο θιίζεηο, δηαηνκέο θιπ) ρσξίο 
άδεηα από ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό. 

 
ΚΑ7  Λα θέξεηο εηο γλώζε ηνπ πξντζηάκελνπ ζνπ 

θαη ηνπ επηβιέπνληα πνιηηηθνύ κεραληθνύ 
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πνπ ην  
κεραλνινγηθό ζρέδην ηνπ ζπζηήκαηνο 
απνρεηεύζεσλ πξνλνεί δηέιεπζε ζσιήλσλ 
κέζα από δνκηθά ζηνηρεία (δνθνί, θνιόλεο), 
πξνηνύ πξνβείο ζε εγθαηάζηαζε ησλ 
ζσιήλσλ.  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπηινγή 

Βάζε δηακέηξνπ 
Γσλίαο 
Αξηζκνύ ζπλδέζεσλ 

 
ΠΔ2  σιήλεο  

Ξιαζηηθνί ζσιήλεο (U-PVC, PP, ABS, θιπ) 
Σπηνζίδεξνη ζσιήλεο 
Σαιπβδνζσιήλεο 

 
ΠΔ3  Δηδηθά ηεκάρηα 

Γσληέο  
Πύλδεζκνη 

 
ΠΔ4  Οδεγίεο/ππνδείμεηο  

Ξνξεία ζσιήλσλ 
Γσλία ζύλδεζεο 
Θιίζεηο 
Γηάκεηξνη 
Ρνπνζέηεζε δηαζηνιηθώλ 
Πηήξημε ζσιήλσλ 

 
ΠΔ5  πλδέζεηο  

Πσιήλεο απνρέηεπζεο κεηαμύ ηνπο απεπζείαο 
Πσιήλεο απνρέηεπζεο κεηαμύ ηνπο κέζσ 
εηδηθνύ ηεκαρίνπ (π.ρ. ιαηκνί, κεηάπησζε 
(reducer), ζύλδεζκνη ηαθ θιπ) 
Πσιήλεο απνρέηεπζεο κε εμαξηήκαηα (ηάπνη, 
εμαξηήκαηα θαζαξηζκνύ, κνλόδξνκεο 
βαιβίδεο θιπ) 

 
ΠΔ6  Σξόπνη ζύλδεζεο  

Θόιιεζε κε primer/solvent  
Πύλδεζε κε κνύθα θαη ειαζηηθό παξέκβπζκα 
(o-ring) 
Ππγθόιιεζε κε ζέξκαλζε άθξσλ 
Κε ζύζθημε θιαληδώλ 

 
ΠΔ7  Γίθηπν 

Πσιελώζεηο ζύλδεζεο 
Ππιιεθηήξηνη αγσγνί 
Θαηαθόξπθεο ζηήιεο απνρέηεπζεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ7.3 Ρνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ζσιελώζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ηππηθή δηάηαμε δηθηύνπ απνρέηεπζεο θαη ηα είδε δηρηύσλ 

 απνρέηεπζεο (παληνξξνίθν, ρσξηζηηθό). 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη ηνπνζέηεζεο ζσιήλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε θιίζε. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζεκαζία δηακέηξνπ θαη θιίζεο ζε ζσιήλεο απνρεηεπηηθώλ 

 ζπζηεκάησλ.  
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζεκαζία ζσζηήο δηάηαμεο ζσιήλσλ πξνο απνθπγή δπζάξεζησλ 

 νζκώλ από ην ζύζηεκα απνρεηεύζεσλ. 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη ζύλδεζεο ζσιήλσλ θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ απνρεηεπηηθώλ 

ζπζηεκάησλ. 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη ζηήξημεο ζσιήλσλ (θάησ από πιάθα, ζε αγσγνύο θιπ). 
 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη ειέγρνπ ζηεγαλόηεηαο δηθηύσλ απνρεηεπηηθώλ 

ζπζηεκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ7 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απνρεηεύζεσλ  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ7.4 Δγθαηάζηαζε αληιεηηθώλ ζπζηεκάησλ  ιπκάησλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα ηνπνζεηείο θαη λα ζηεξεώλεηο θαηάιιεια ηελ αληιία 

ιπκάησλ κέζα ζην θξεάηην ζπγθέληξσζεο ιπκάησλ. 
 
KA2  Λα θάλεηο ηηο απαξαίηεηεο πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο. 
 
KA3  Λα εθηειείο ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηεο αληιίαο 

ιπκάησλ (κόλν εάλ ζην ζεκείν ππάξρεη παξνρή 
εγθαηεζηεκέλε από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν) θαη 
εθαξκόδνληαο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ4  Λα δηελεξγείο ηνλ έιεγρν ηθαλνπνηεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τδξαπιηθέο ζπλδέζεηο 

Πσιήλαο αλαξξόθεζεο 
Πσιήλαο θαηάζιηςεο 
Πύλδεζε κε θξεάηην ή δίθηπν 

 
ΠΔ2  Ηιεθηξνινγηθή ζύλδεζε 

Ξαξνρή ειεθηξηζκνύ ζε αληιία 
Φινηεξνδηαθόπηεο θαηώηεξεο 
ζηάζκεο, ζηάζκεο εθθίλεζεο, 
ζηάζκεο ζπλαγεξκνύ   

 
ΠΔ3  Έιεγρνο ηθαλνπνηεηηθήο  
ιεηηνπξγίαο 

Θόξπβνο 
Ηθαλνπνηεηηθή κεηαθνξά 
Ιεηηνπξγία ζπλαγεξκνύ 
Πσζηή εθθίλεζε/παύζε 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ7.4 Δγθαηάζηαζε αληιεηηθώλ ζπζηεκάησλ ιπκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη πδξαπιηθήο ζύλδεζεο αληιίαο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη ειεθηξνινγηθήο ζύλδεζεο αληιίαο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηξόπνη ιεηηνπξγίαο/ειέγρνπ αληιίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ7 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απνρεηεύζεσλ  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ7.5    Πύλδεζε απνξξνώλ εηδώλ πγηεηλήο κε ζσιήλεο απνρέηεπζεο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα ζπλαξκνινγείο ηελ νζκνπαγίδα όπνπ ρξεηάδεηαη. 
 
KA2  Λα ζπλδέεηο ηελ νζκνπαγίδα κε ηνλ πδξαπιηθό 

ππνδνρέα. 
 
KA3   Λα ζπλδέεηο ηελ νζκνπαγίδα κε ηε ζσιήλα απνξξνήο. 
 
ΚΑ4  Λα δηελεξγείο έιεγρν ζηεγαλόηεηαο ηεο ζύλδεζεο.  
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ύλδεζε 
Κε θόιια 
Κε ζύζθηγμε 

 
ΠΔ2  Τδξαπιηθνί ππνδνρείο 
Κπάληα 
Ληπηήξεο 
Νπξεηήξηα ηνίρνπ 
Ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ (WC) 
Γνύξλεο 
Ληπηήξεο 
Ιεθάλεο ληνύο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ7.5 Πύλδεζε απνξξνώλ εηδώλ πγηεηλήο κε ζσιήλεο απνρέηεπζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζεκαζία θαη ν ξόινο ηεο νζκνπαγίδαο ζηελ απνηξνπή δηαθπγήο 

 νζκώλ από ην απνρεηεπηηθό δίρηπν. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα είδε νζκνπαγίδαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη ζύλδεζεο εηδώλ πγηεηλήο απνξξνήο/νζκνπαγίδαο/
 ζσιήλα απνξξνήο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ7 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απνρεηεύζεσλ  

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ7.6 Πύλδεζε ζσιήλσλ απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο εμαεξηζκνύ 
 

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

θαηάιιεια ηνπο ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα 
πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο βάζεη ηνπ ζρεδίνπ 
κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
ΚΑ2  Λα ηνπνζεηείο θαη λα ζηεξεώλεηο ηηο ζσιήλεο 

αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο/ππνδείμεηο ηνπ  
κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ όζνλ αθνξά ηε ζέζε, πνξεία 
θαη θιίζε ησλ ζσιήλσλ ηνπ δηθηύνπ αεξηζκνύ (δεο 
όκσο ην ΘΑ5). 

 
KA3  Λα δηελεξγείο ηηο απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο πνπ 
απαηηείηαη από ηηο πξνδηαγξαθέο ζηα ζεκεία πνπ 
θαίλνληαη ζην ζρέδην θαηαζθεπάδνληαο ην δίθηπν 
αεξηζκνύ. 

 
ΚΑ4  Λα αλαθέξεηο ηπρόλ πξνβιήκαηα ζηε δηέιεπζε ησλ 

ζσιήλσλ ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ζηνλ 
επηβιέπνληα κεραληθό γηα επίιπζε. Πε θακία 
πεξίπησζε λα κελ πξνβαίλεηο ζε εγθαηάζηαζε 
δηαθνξεηηθή από όηη πξνβιέπεηαη ζηα  κεραλνινγηθά 
ζρέδηα ηνπ ζπζηήκαηνο απνρεηεύζεσλ (όζνλ αθνξά 
ηελ πνξεία ησλ ζσιήλσλ, ηηο γσλίεο ζύλδεζεο, ηηο 
θιίζεηο, δηαηνκέο θιπ) ρσξίο άδεηα από ηνλ 
επηβιέπνληα κεραληθό. 

 
ΚΑ5 Λα θέξεηο εηο γλώζε ηνπ πξντζηάκελνπ ζνπ θαη ηνπ 

επηβιέπνληα πνιηηηθνύ κεραληθνύ νπνηαδήπνηε 
πεξίπησζε πνπ ην κεραλνινγηθό ζρέδην ηνπ 
ζπζηήκαηνο απνρεηεύζεσλ πξνλνεί δηέιεπζε 
ζσιήλσλ κέζα από δνκηθά ζηνηρεία (δνθνί, 
θνιόλεο), πξνηνύ πξνβείο ζε εγθαηάζηαζε ησλ 
ζσιήλσλ. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπηινγή 

Βάζε δηακέηξνπ 
Γσλίαο 
Αξηζκνύ ζπλδέζεσλ 

 
ΠΔ2  Πξνεηνηκαζία  

Έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο 
Κέηξεζε/θνπή ζσιήλσλ κε θαηάιιειν 
θνπηηθό εξγαιείν 
Θαζαξηζκόο ζσιήλσλ από αθαζαξζίεο 

 
ΠΔ3  σιήλεο  

Ξιαζηηθνί ζσιήλεο (U-PVC, PP, ABS, 
θιπ) 
Σπηνζίδεξνη ζσιήλεο 
Σαιπβδνζσιήλεο 

 
ΠΔ4  Δηδηθά ηεκάρηα 

Γσληέο  
Πύλδεζκνη 

 
ΠΔ5  Οδεγίεο/ππνδείμεηο  

Ξνξεία ζσιήλσλ 
Γσλία ζύλδεζεο 
Θιίζεηο 
Γηάκεηξνη 
Ρνπνζέηεζε δηαζηνιηθώλ 
Πηήξημε ζσιήλσλ  

 
ΠΔ6  πλδέζεηο  

Πσιήλεο αεξηζκνύ κεηαμύ ηνπο 
Πσιήλα αεξηζκνύ κε ζσιήλα 
απνρέηεπζεο 
Πσιήλα αεξηζκνύ κε θαπέιν εμαεξηζκνύ 

 
ΠΔ7  Σξόπνο ζύλδεζεο  

Θόιιεζε κε primer/solvent  
Πύλδεζε κε κνύθα θαη ειαζηηθό 
παξέκβπζκα (o-ring) 
Ππγθόιιεζε κε ζέξκαλζε άθξσλ 
Κε ζύζθημε θιαληδώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ7.6 Πύλδεζε ζσιήλσλ απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο αεξηζκνύ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα είδε δηρηύσλ αεξηζκνύ (θύξηνο αεξηζκόο, πιήξεο αεξηζκόο,   

 παξάπιεπξνο αεξηζκόο, αεξηζκόο κε βξόγρν). 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη κέηξεζεο, θνπήο θαη θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ. 
 
ΑΓ3    Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη ηνπνζέηεζεο θαη ζηήξημεο ζσιήλσλ ζε αγσγνύο, 

 εξκάξηα θιπ. 
 
ΑΓ4    Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζεκαζία δηακέηξνπ ζσιήλαο ζε  δίθηπα αεξηζκνύ. 
 
ΑΓ5     Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζεκαζία ζσζηήο δηάηαμεο ζσιήλσλ αεξηζκνύ πξνο απνθπγή 

 δπζάξεζησλ νζκώλ από ην ζύζηεκα απνρεηεύζεσλ. 
 
ΑΓ6   Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη ζύλδεζεο ζσιήλσλ αεξηζκνύ θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ8 Βαζηθέο εξγαζίεο εθαξκνζηεξίνπ-ζπγθνιιήζεσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Γλώζεηο θαη πξαθηηθή εξγαιείσλ θαη κεζόδσλ εθαξκνζηεξίνπ.  Γλώζεηο θαη πξαθηηθή εξγαιείσλ 
θαη κεζόδσλ ζπγθόιιεζεο ζσιήλσλ ραιθνύ. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΡ8.1 Βαζηθέο εξγαζίεο εθαξκνζηεξίνπ 
 
ΤΓΡ8.2 Βαζηθέο εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ8 Βαζηθέο εξγαζίεο εθαξκνζηεξίνπ-ζπγθνιιήζεσλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ8.1 Βαζηθέο εξγαζίεο εθαξκνζηεξίνπ 
 

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

πξνζηαζίαο.  
 
ΚΑ2  Λα ρεηξίδεζαη ζσζηά ηα εξγαιεία εθαξκνζηεξίνπ θαη λα 

εθηειείο ζσζηά ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο εθαξκνζηεξίνπ. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Μέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 

Υηναζπίδεο 
Ξξνζηαηεπηηθά γπαιηά 
Κάζθεο 
Γάληηα 

 
ΠΔ2  Δξγαιεία/εξγαζίεο 
εθαξκνζηεξίνπ 
(παξαδείγκαηα) 
Ππγθξάηεζεο (π.ρ. κέγγελε) 
Κέηξεζεο/ράξαμεο (π.ρ. 
παρύκεηξν) 
Θνπήο (π.ρ. θνπίδη) 
Θαηαζθεπήο ζπεηξσκάησλ (π.ρ. 
βηδνιόγνη ζπεηξνηόκεζεο) 
Πύζθημεο θνριηώλ (π.ρ. 
ζνπεδηθά θιεηδηά) 
Γηακόξθσζεο πιηθνύ κε ην ρέξη 
(π.ρ. ιίκα) 
Θξνύζεο (π.ρ. ζθπξί)  
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ8.1 Βαζηθέο εξγαζίεο εθαξκνζηεξίνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ/θίλδπλνη γηα ηελ πγεία ζε εξγαζίεο 
 εθαξκνζηεξίνπ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ κπνξνύλ θαη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη εξγαζηώλ εθαξκνζηεξίνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ8 Βαζηθέο εξγαζίεο εθαξκνζηεξίνπ-ζπγθνιιήζεσλ 
 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ8.2 Βαζηθέο εξγαζίεο  ζπγθνιιήζεσλ 
 

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

αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  
 
ΚΑ2  Λα εθηειείο ζσζηά ηε δηαδηθαζία καιαθήο θόιιεζεο 

(θαζζηηεξνθόιιεζε) ραιθνζσιήλσλ νύησο ώζηε ν 
ζύλδεζκνο λα είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ)  
 
ΠΔ1  Μέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 

Ξξνζηαηεπηηθά γπαιηά 
Γάληηα 

 
ΠΔ2  Μαιαθή θόιιεζε 
ραιθνζσιήλσλ 

Θνπή ζσιήλσλ κε θόθηε 
Θαζαξηζκόο άθξσλ κε μύζηξα 
Γηόξζσζε/Έιεγρνο άθξσλ κε 
πύξν θαη δαθηύιην  
Θαζαξηζκόο επηθαλεηώλ κε 
βνύξηζα 
Δπάιεηςε ζσζηήο πνζόηεηαο 
απνμεηδσηηθνύ ζην έμσ άθξν ηνπ 
ζσιήλα 
Ρνπνζέηεζε εμαξηήκαηνο ζην 
ζσιήλα 
Νκνηόκνξθε ζέξκαλζε ζσιήλα 
πξώηα θαη κεηά εμαξηήκαηνο  
Ρνπνζέηεζε ζύξκαηνο θόιιεζεο 
ζην ζσιήλα νύησο ώζηε λα 
ιηώζεη θαη λα απνξξνθεζεί ζην 
δηάθελν ιόγσ ηξηρνεηδνύο 
θαηλνκέλνπ 

 
ΠΔ3  Καηαιιειόηεηα 
ζπλδέζκσλ ραιθνζσιήλσλ 

Πηεγαλόηεηα/αληνρή 
Κε αιινίσζε ηνπ κεηάιινπ 
Θαζαξόο από θαηάινηπα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ8.2 Βαζηθέο εξγαζίεο  ζπγθνιιήζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δηαδηθαζία καιαθήο θόιιεζεο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη δηαθνξέο καιαθήο θαη ζθιεξήο θόιιεζεο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο πιηθώλ 

θόιιεζεο. 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ θξακάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε καιαθή θόιιεζε. 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ην ηξηρνεηδέο θαηλόκελν. 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα πιηθά πνπ απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θνιιήζεηο 

εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο (κόιπβδνο, αληηκόλην). 
 
ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηα απνμεηδσηηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θνιιήζεηο εγθαηαζηάζεσλ 

ύδξεπζεο, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη πδαηνδηάιπηα θαη λα κε πεξηέρνπλ κόιπβδν ή αληηκόλην. 
 
ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε καιαθήο θόιιεζεο όζνλ αθνξά ηε 

ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ9 Δπηδηόξζσζε/ζπληήξεζε  πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Ιήςε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε βιάβεο/πξνβιήκαηα ζε πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο.  Γηελέξγεηα 
δηάγλσζεο βιαβώλ.  Δπηδηόξζσζε βιαβώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.  Ππληήξεζε 
πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΤΓΡ9.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 
 
ΤΓΡ9.2 Γηάγλσζε βιαβώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
 
ΤΓΡ9.3 Δπηδηόξζσζε βιαβώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
 
ΤΓΡ9.4 Ππληήξεζε πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ9 Δπηδηόξζσζε/ζπληήξεζε  πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ9.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα παίξλεηο όιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

βιάβε/πξόβιεκα πνπ ππάξρεη πξνηνύ επηζθεθζείο ην 
ρώξν. 

 
ΚΑ2  Λα παίξλεηο όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ζην θηίξην πνπ ππάξρεη ε βιάβε  
πξνηνύ επηζθεθζείο ην ρώξν. 

 
ΚΑ3  Λα πξνγξακκαηίδεηο ηελ εξγαζία ζνπ βάζεη πξνηεξαηνηήησλ 

(π.ρ. κία δηαξξνή είλαη πην επείγνλ λα επηδηνξζσζεί από έλα 
θπθινθνξεηή δεζηνύ λεξνύ, έλα πηεζηηθό ζύζηεκα είλαη πην 
επείγνλ λα δηνξζσζεί ζε έλα ζπίηη ζην νπνίν ε δεμακελή 
είλαη θάησ από ηε ζηάζκε ιήςεο παξά ζε έλα ζπίηη ζην 
νπνίν ππάξρεη δπλαηόηεηα ιήςεο κέζσ βαξύηεηαο). 

 
ΚΑ4  Λα εηνηκάδεηο θαηάιιεια ηα εξγαιεία ζνπ θαη λα έρεηο καδί 

ζνπ ηα ζσζηά πιηθά, αλάινγα κε ηελ εξγαζία πνπ αλακέλεηο 
λα δηεμάγεηο ζε ζρέζε κε ηε βιάβε πνπ ζνπ έρεη αλαθεξζεί. 

 
ΚΑ5  Λα δηεπζεηείο γηα ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θσηόο ζην ρώξν 

εξγαζίαο. 
 
 
 
   

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βιάβε/πξόβιεκα  
Γηαξξνέο από ζσιήλεο/ 
βαιβίδεο αζθάιεηαο 
Φξαγκέλεο ζσιήλεο/ζηθώληα/ 
πδξνξξνέο 
Σαιαζκέλεο ζπζθεπέο (αληιίεο, 
θπθινθνξεηέο, απνζθιεξπληέο 
λεξνύ θιπ) 
Κε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία 
ζπζθεπώλ (π.ρ. ζεξκαληήξσλ, 
ειηαθώλ ζπζηεκάησλ 
ζέξκαλζεο λεξνύ, κε 
ηθαλνπνηεηηθή πίεζε λεξνύ ζε 
ζεκεία ιήςεο) 
Σαιαζκέλεο κπαηαξίεο 
αλάκεημεο 
Σαιαζκέλα WC 
Ππαζκέλα θαζίζκαηα 
ηνπαιέηαο 
Αέξαο ζε ζσιήλεο/αληιίεο 

 
ΠΔ2  Πιεξνθνξίεο γηα              
πδξαπιηθά ζπζηήκαηα  
Ρύπνο ζσιήλσλ 
Ξηεζηηθό/βαξύηεηαο 
Ζιηαθό ζύζηεκα 
βεβηαζκέλεο/θπζηθήο 
θπθινθνξίαο 
Ρύπνο ειηαθώλ πιαηζίσλ 
Ρξόπνο ζέξκαλζεο δεζηνύ 
λεξνύ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ9.1 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη πην ζπλεζηζκέλεο βιάβεο πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ζπλεζηζκέλσλ εξγαιείσλ πδξαπιηθώλ. 
  
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ζπλεζηζκέλσλ πιηθώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ9 Δπηδηόξζσζε/ζπληήξεζε  πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ9.2 Γηάγλσζε βιαβώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα παίξλεηο όιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο/ 

ζπκπηώκαηα ζρεηηθά κε ηε βιάβε/πξόβιεκα πνπ 
ππάξρεη. 

 
ΚΑ2  Λα κπνξείο λα ρξεζηκνπνηείο όια ηα κέζα πνπ έρεηο 

ζηε δηάζεζε ζνπ (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) γηα λα 
θαηαιήμεηο ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε βιάβε/πξόβιεκα. 

 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Βιάβε/πξόβιεκα 
Γηαξξνέο από ζσιήλεο/ βαιβίδεο 
αζθάιεηαο 
Φξαγκέλεο ζσιήλεο/ζηθώληα/ 
πδξνξξνέο 
Σαιαζκέλεο ζπζθεπέο (αληιίεο, 
θπθινθνξεηέο, απνζθιεξπληέο λεξνύ 
θιπ) 
Κε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία 
ζπζθεπώλ (π.ρ. ζεξκαληήξσλ, 
ειηαθώλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο 
λεξνύ, κε ηθαλνπνηεηηθή πίεζε λεξνύ 
ζε ζεκεία ιήςεο) 
Σαιαζκέλεο κπαηαξίεο αλάκεημεο 
Σαιαζκέλα WC 
Ππαζκέλα θαζίζκαηα ηνπαιέηαο 
Αέξαο ζε ζσιήλεο/αληιίεο 

ΠΔ2  Πιεξνθνξίεο/ζπκπηώκαηα 
γηα ηε βιάβε/πξόβιεκα  
Θέζε δηαξξνώλ 
Θόξπβνη ζε ζπζθεπέο 
Δλδείμεηο ζε ζπζθεπέο πνπ 
παξνπζηάδνπλ πξόβιεκα 
Δπαλάιεςε βιαβώλ ζην παξειζόλ 
Ππρλόηεηα/δηάξθεηα δηαξξνώλ 
Αέξαο από ζεκεία ιήςεο 
Κε ηθαλνπνηεηηθή πίεζε ζε 
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ιήςεο 
Γηαξξνή από βαιβίδεο αζθάιεηαο 

ΠΔ3  Μέζα 
Κεραλνινγηθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 
Δγρεηξίδηα ρξήζεο/εγθαηάζηαζεο/ 
δηάγλσζεο βιαβώλ ζπζθεπώλ 
Ξιεξνθνξίεο από ηδηνθηήηε 
Γλώζεηο/ινγηθή 
Ππκβνπιέο/πιεξνθνξίεο από πην 
έκπεηξνπο πδξαπιηθνύο 
Γηαγλσζηηθέο κέζνδνη 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ9.2 Γηάγλσζε βιαβώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ζπζθεπώλ/ζπζηεκάησλ/δηθηύσλ  πδξαπιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα ζπκπηώκαηα ζπλεζηζκέλσλ βιαβώλ/πξνβιεκάησλ ζε πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη δηαγλσζηηθέο κέζνδνη (Fault finding methods). 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δνκή εγρεηξηδίσλ ρξήζεο/εγθαηάζηαζεο/δηάγλσζεο βιαβώλ 

ζπζθεπώλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ9 Δπηδηόξζσζε/ζπληήξεζε  πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ9.3 Δπηδηόξζσζε βιαβώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα απνθόπηεηο ηελ παξνρή λεξνύ πξνηνύ αξρίζεηο 

επηδηνξζσηηθέο εξγαζίεο. 
 
ΚΑ2  Λα πξνεηδνπνηείο άηνκα πνπ ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδνπλ (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε/βιάβε) γηα 
ηελ έλαξμε εξγαζηώλ επηδηόξζσζεο. 

 
ΚΑ3  Λα πξνρσξείο ζε δηνξζσηηθέο εξγαζίεο. 
 
ΚΑ4  Λα επαλαθέξεηο ην ζύζηεκα ζηελ αξρηθή ηνπ 

θαηάζηαζε θαη λα ειέγρεηο όηη ην ζύζηεκα 
ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά κεηά ηελ επηδηόξζσζε. 

 
ΚΑ5  Λα εηδνπνηείο άηνκα πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ 

γηα ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ επηδηόξζσζεο. 
 
ΚΑ6  Λα εηδνπνηείο άηνκα πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ 

γηα βιάβεο πνπ δελ θαηάθεξεο λα επηδηνξζώζεηο θαη 
λα ηνπο κεηαθέξεηο όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 
γηα ηε βιάβε θαη ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη. 

 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξνεηδνπνίεζε αηόκσλ 

Ηδηνθηήηεο/θάηνηθνη θηηξίνπ 
Δξγνιάβνη/ππεξγνιάβνη (αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε) 
Δξγάηεο άιισλ εηδηθνηήησλ 
Άιινη πδξαπιηθνί 

 
ΠΔ2  Γηνξζσηηθέο εξγαζίεο   

Αθαίξεζε/αιιαγή ζπαζκέλσλ ζσιήλσλ 
Απόθξαμε ζσιήλσλ απνρέηεπζεο, 
ζηθσλίσλ, πδξνξξνώλ θιπ) 
Αθαίξεζε/επηδηόξζσζε/αιιαγή 
ραιαζκέλσλ ζπζθεπώλ (αληιίεο, 
θπθινθνξεηέο, απνζθιεξπληέο λεξνύ 
θιπ) 
Δμαεξηζκόο δηρηύνπ 
Αιιαγή παιηώλ/ραιαζκέλσλ κπαηαξηώλ, 
θαζηζκάησλ ηνπαιέηαο, ζηθσλίσλ θιπ) 
Πύζθημε ζπλδέζκσλ κε δηαξξνέο 
Ξξόζζεζε αέξα ζε δνρεία 
δηαζηνιήο/δνρεία πίεζεο 

 
ΠΔ3  Δπαλαθνξά ζπζηήκαηνο 

Δπαλαζπλαξκνιόγεζε/ 
επαλαηνπνζέηεζε ζπζθεπώλ 
Άλνηγκα βαιβίδσλ απνθνπήο 
Δπαλαθνξά παξνρήο λεξνύ 
Θαζαξηζκόο/απνκάθξπλζε αθαζαξζηώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ9.3 Δπηδηόξζσζε βιαβώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα άηνκα πνπ πξέπεη λα εηδνπνηείο γηα ηελ έλαξμε/ηέινο εξγαζηώλ 

επηδηόξζσζεο. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη αθαίξεζεο/αιιαγήο/επηδηόξζσζεο/επαλαηνπνζέηεζεο 

ζπζθεπώλ/νξγάλσλ/ζσιήλσλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη εμαεξηζκνύ δηθηύνπ θαη απόθξαμεο 

ζσιήλσλ/ζηθσλίσλ/πδξνξξνώλ. 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη εξγαζίεο επαλαθνξάο ζπζηήκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζνπ πνπ πξέπεη 

λα κεηαθέξεηο θαη ζε πνηνπο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ9 Δπηδηόξζσζε/ζπληήξεζε  πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ9.4 Ππληήξεζε πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1  Λα παίξλεηο όιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

βιάβε/πξόβιεκα πνπ ππάξρεη πξνηνύ επηζθεθζείο ην ρώξν. 
 
ΚΑ2  Λα παίξλεηο όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πδξαπιηθά 

ζπζηήκαηα ζην θηίξην πνπ ππάξρεη ε βιάβε  πξνηνύ 
επηζθεθζείο ην ρώξν. 

 
ΚΑ3  Λα εηνηκάδεηο θαηάιιεια ηα εξγαιεία ζνπ θαη λα έρεηο καδί 

ζνπ ηα ζσζηά πιηθά, αλάινγα κε ηελ εξγαζία πνπ αλακέλεηο 
λα δηεμάγεηο ζε ζρέζε κε ηε βιάβε πνπ ζνπ έρεη αλαθεξζεί. 

 
ΚΑ4  Λα απνθόπηεηο ηελ παξνρή λεξνύ πξνηνύ αξρίζεηο 

επηδηνξζσηηθέο εξγαζίεο. 
 
ΚΑ5  Λα πξνεηδνπνηείο άηνκα πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ 

(αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε/βιάβε) γηα ηελ έλαξμε 
εξγαζηώλ επηδηόξζσζεο. 

 
ΚΑ6  Λα επαλαθέξεηο ην ζύζηεκα ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη 

λα ειέγρεηο όηη ην ζύζηεκα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά κεηά 
ηελ επηδηόξζσζε. 

 
ΚΑ7  Λα εηδνπνηείο άηνκα πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ γηα ην 

ηέινο ησλ εξγαζηώλ επηδηόξζσζεο. 
 
ΚΑ8  Λα ρξεζηκνπνηείο όια ηα δηαζέζηκα έγγξαθα  

δηελεξγώληαο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 
 
ΚΑ9  Λα δηελεξγείο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε δίθηπα 

πδξνδόηεζεο θαη ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο. 
 
ΚΑ10 Λα ζπκπιεξώλεηο νπνηαδήπνηε έγξαθα ρξεηάδεηαη λα 

ζπκπιεξώζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε πνπ έρεη 
δηελεξγήζεη. 

 
 
 
   

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηαζέζηκα έγγξαθα 
Δγρεηξίδηα ζπληήξεζεο 
Κεραλνινγηθά ζρέδηα 
Θαηαγξαθή παιαηνηέξσλ 
ζπληεξήζεσλ  
Νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ζνπ 

 
ΠΔ2  Δξγαζίεο ζπληήξεζεο  
Αιιαγή/θαζαξηζκόο θίιηξσλ 
Θαζαξηζκόο δεμακελώλ λεξνύ  
Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 
ζεξκαληήξσλ θαη ειηαθώλ 
ζπζηεκάησλ  
Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 
νξγάλσλ (θπξίσο βαιβίδσλ 
αζθάιεηαο αιιά θαη 
κνλόδξνκσλ βαιβίδσλ, 
απνθξαθηηθώλ βαιβίδσλ θιπ) 
Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο  
θαη θαζαξηζκόο αληιηώλ λεξνύ, 
αληιηώλ ιπκάησλ θαη 
θπθινθνξεηώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ9.4 Ππληήξεζε πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δηαδηθαζία εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο ρξήζεηο/ιεηηνπξγίαο δηθηύσλ πδξνδόηεζεο θαη ζπζθεπώλ, νξγάλσλ θαη 

 εμαξηεκάησλ ηνπ δηθηύνπ, αληιεηηθώλ ζπζηεκάησλ ιπκάησλ θαη ζπζηεκάησλ άξδεπζεο ή 
 ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ αλάινγα κε ηνλ επηιεγόκελν ηνκέα εξγαζίαο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ10 Δγθαηάζηαζε απιώλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Νξγάλσζε εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία πιηθώλ θαη εξγαιείσλ θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 
εγθαηάζηαζεο απιώλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο. Δγθαηάζηαζε αληιίαο ζε δηάηξεζε θαη ζύλδεζε κε 
ζύζηεκα άξδεπζεο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
 
ΤΓΡ10.1 Βαζηθή ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ άξδεπζεο 
 
ΤΓΡ10.2  Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 
 
ΤΓΡ10.3  Δηνηκαζία πιηθώλ 
 
ΤΓΡ10.4 Δγθαηάζηαζε πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο θαη πξνγξακκαηηζκόο 

πξνγξακκαηηζηή 
 
ΤΓΡ10.5  Γνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΤΓΡ10 Δγθαηάζηαζε απιώλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ10.1 Βαζηθή ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ άξδεπζεο 

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

ζηνηρεία απιώλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ 
άξδεπζεο. 

 
ΚΑ2  Λα θαηαλνείο ηα βαζηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζηνηρείσλ απιώλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ 
άξδεπζεο. 

 
ΚΑ3  Λα θαηαλνείο ηηο νδεγίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ 

ρξήζεο ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη λα κπνξείο λα 
πξνγξακκαηίδεηο έλα ζπλεζηζκέλν 
πξνγξακκαηηζηή. 

 
ΚΑ4  Λα θαηαλνείο  ηα δηάθνξα είδε κεραληζκώλ 

δηαζπνξάο λεξνύ θαη λα έρεηο γεληθή 
αληίιεςε γηα ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 
θαη ην εκβαδόλ/απόζηαζε πνπ κπνξνύλ λα 
θαιύςνπλ. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηάηαμε/ζηνηρεία  ζπζηεκάησλ 
άξδεπζεο 

Γηάηξεζε 
Αληιία δηάηξεζεο 
Πσιήλεο παξνρήο/εμαξηήκαηα/όξγαλα 
(όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ εξγαζία ΓΟ4) 
Φίιηξα  
Βαιβίδεο ειέγρνπ 
Κεραληζκνί δηαζπνξάο λεξνύ  
Ξξνγξακκαηηζηήο/ειεγθηήο 

 
ΠΔ2  Οδεγίεο 

Δγθαηάζηαζεο  
Ξξνζηαζίαο πξνγξακκαηηζηή 
Ξξνγξακκαηηζκνύ 
Γηάγλσζεο Βιαβώλ 

 
ΠΔ3  Μεραληζκνί δηαζπνξάο λεξνύ  

Πηαηηθνί εθηνμεπηήξεο 
Ξεξηζηξνθηθνί Γξαλαδσηνί εθηνμεπηήξεο 
Ξεξηζηξνθηθνί θξνπζηηθνί εθηνμεπηήξεο 
Απηνθηλνύκελνη εθηνμεπηήξεο 
Απηνξξπζκηδόκελνη ζηαιάθηεο 

 
ΠΔ4  Γεληθή αληίιεςε 

Ρξόπνο ιεηηνπξγίαο 
Ξνζόηεηα λεξνύ 
Ρξόπνο εθηόμεπζεο λεξνύ 
Απόζηαζε/εκβαδόλ θάιπςεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ10.1 Βαζηθή ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ άξδεπζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δηάηαμε θαη ε ιεηηνπξγία ζηνηρείσλ απιώλ πδξαπιηθώλ 

 ζπζηεκάησλ άξδεπζεο. 
 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα είδε κεραληζκώλ δηαζπνξάο λεξνύ θαη γεληθέο γλώζεηο γηα ηα 

 ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ην εκβαδόλ/απόζηαζε πνπ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΤΓΡ10    Δγθαηάζηαζε απιώλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ10.2 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηελ εξγαζία πνπ ζα πξέπεη λα εθηειέζεηο. 
 
ΚΑ2 Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ3 Λα δεηάο από ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ζνπ ηα εξγαιεία, ηα 

πιηθά θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ4 Λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηηο νδεγίεο ησλ εγρεηξηδίσλ 

εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζθεπώλ πξνηνύ αξρίζεηο ηελ εξγαζία 
ζνπ. 

 
ΚΑ5 Λα νξγαλώλεηο ην ρώξν εξγαζίαο θαη λα πξνγξακκαηίδεηο ηε 

ζεηξά εξγαζίαο. 
 
ΚΑ6  Λα ζπληεξείο θαη λα εηνηκάδεηο θαηάιιεια ηα εξγαιεία πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηεπθξηλίζεηο          
(παξαδείγκαηα) 
Σώξνη πνπ ζα αξδεύνληαη 
Εώλεο άξδεπζεο 
Ρύπνο κεραληζκώλ δηαζπνξάο 
λεξνύ 
Δίδνο/ζέζε/βάζνο δηάηξεζεο 

 
ΠΔ2  Δξγαιεία 
Θόθηεο ζσιήλσλ 
Άιια εξγαιεία ρεηξόο 
Φηπάξηα/θαξόηζηα 

 
ΠΔ3  Τιηθά/ζπζθεπέο 
Πσιήλεο 
Όξγαλα, εμαξηήκαηα, εηδηθά 
ηεκάρηα θιπ 
Ξξνγξακκαηηζηήο 
Βαιβίδεο 
Κεραληζκνί δηαζπνξάο λεξνύ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ10.2 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πσο γίλνληαη απινί ππνινγηζκνί γηα παξαγγειία πιηθώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο παξαγγειίαο πιηθώλ. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ρξήζεηο πιηθώλ. 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε εξγαιείσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ10 Δγθαηάζηαζε απιώλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ10.3 Δηνηκαζία πιηθώλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα παξαιακβάλεηο ηα πιηθά θαη ηηο ζπζθεπέο κε ηηο 

θαζνξηδόκελεο δηαδηθαζίεο θαη λα ειέγρεηο όηη είλαη ζσζηά 
γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο. 

 
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο ηα αλαγξαθόκελα  ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά   

ησλ ζπζθεπώλ, ζσιήλσλ, νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ 
παξαιακβάλεηο. 

 
ΚΑ3 Λα απνζεθεύεηο θαη λα πξνζηαηεύεηο θαηάιιεια ηα  πιηθά 

θαη ηηο ζπζθεπέο κέρξη ηε ρξήζε/ηνπνζέηεζε ηνπο. 
 
KA4 Λα πξνεηνηκάδεηο ζσζηά ηα πιηθά θαη ηηο ζπζθεπέο γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε. 
 
KA5 Λα θάλεηο ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε γηα ηε ζέζε ησλ 

ζπζθεπώλ θαη ηελ πνξεία ησλ ζσιήλσλ. 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά/ζπζθεπέο 
Πσιήλεο 
Όξγαλα, εμαξηήκαηα, εηδηθά 
ηεκάρηα θιπ 
Ξξνγξακκαηηζηήο 
Βαιβίδεο 
Κεραληζκνί δηαζπνξάο λεξνύ 
Ρέιια πδξαπιηθνύ 

 
ΠΔ2  Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά    
Γηάκεηξνο 
ιηθό θαηαζθεπήο 
Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 
Κνληέιν πξνγξακκαηηζηή/ 
ειεθηξηθή ηξνθνδνζία  

 
ΠΔ3  Πξνζηαζία 
Ζιηαθή αθηηλνβνιία 
Πθόλεο/αθαζαξζίεο 
Θηππήκαηα 
Λεξά/πγξαζία 

 
ΠΔ4  Πξνεηνηκαζία 
Έιεγρνο εζσηεξηθνύ ζσιήλσλ 
γηα αθαζαξζίεο 
Κέηξεζε (απαηηνύκελα ηεκάρηα 
θαη κήθε ζσιήλσλ, αξηζκόο θαη 
είδνο κεραληζκώλ δηαζπνξάο 
λεξνύ) 
Θνπή θαη θαζαξηζκόο ζσιήλσλ 
Θαζαξηζκόο ζπζθεπώλ, νξγάλσλ 
θαη εμαξηεκάησλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ10.3 Δηνηκαζία πιηθώλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πσο γίλεηαη ε παξαιαβή πιηθώλ κε ηηο θαζνξηδόκελεο δηαδηθαζίεο. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη απνζήθεπζεο/πξνζηαζίαο πιηθώλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο κείσζεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ θαη εκθαλείο 

ιόγνη απόξξηςήο ηνπο. 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη κέηξεζεο, θνπήο θαη θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ10  Δγθαηάζηαζε απιώλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΤΓΡ10.4 Δγθαηάζηαζε πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο θαη πξνγξακκαηηζκόο πξνγξακκαηηζηή 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ηηο ζπζθεπέο ζηε ζέζε πνπ ζνπ ππνδεηθλύεη 

ν πξντζηάκελνο/πειάηεο ζνπ. 
 
ΚΑ2 Λα θαηαζθεπάδεηο ην δίθηπν άξδεπζεο ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ζνπ θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ πειάηε. 
 
ΚΑ3 Λα κπνξείο λα δηελεξγείο ζσζηά ηηο ζπλδέζεηο κεηαμύ 

ζσιήλσλ, εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη νξγάλσλ ώζηε λα κελ 
ππάξρνπλ δηαξξνέο. 

 
ΚΑ4 Λα κπνξείο λα δηελεξγείο ζσζηά ηε ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ 

όπνπ ρξεηάδεηαη. 
 
KA5 Λα ζπλδέεηο ην δίθηπν άξδεπζεο κε ηελ αληιία δηάηξεζεο 

θαη λα ηνπνζεηείο ζσζηά ηνπο κεραληζκνύο δηαζπνξάο 
λεξνύ. 

 
ΚΑ6 Λα εθηειείο ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηεο αληιίαο 

δηάηξεζεο (κόλν εάλ ζην ζεκείν ππάξρεη παξνρή 
εγθαηεζηεκέλε από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν) θαη 
εθαξκόδνληαο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ7 Λα εθηειείο ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή θαη ησλ βαιβίδσλ ειέγρνπ (κόλν εάλ ζην 
ζεκείν ππάξρεη παξνρή εγθαηεζηεκέλε από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν) θαη εθαξκόδνληαο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο. 

 
KA8 Λα εθηειείο ηελ όιε εγθαηάζηαζε πξνθαιώληαο ηηο ειάρηζηεο 

δεκηέο θαη αθαζαξζίεο ζηελ πεξηνπζία ηνπ ηδηνθηήηε. 
 
ΚΑ9  Λα πξνγξακκαηίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

άξδεπζεο. 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πζθεπέο 
Αληιία δηάηξεζεο 
Φίιηξα 
Βαιβίδεο 
Ξξνγξακκαηηζηήο 

 
ΠΔ2  Γίθηπν άξδεπζεο 
Πσιήλεο παξνρήο, εηδηθά 
ηεκάρηα, όξγαλα 
Φίιηξα  
Βαιβίδεο ειέγρνπ 

 
ΠΔ3  Πξνγξακκαηηζκόο  
Ζκέξεο πνηίζκαηνο  
Έλαξμε πνηίζκαηνο 
Γηάξθεηα πνηίζκαηνο 
Εώλεο πνηίζκαηνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ10.4 Δγθαηάζηαζε πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο θαη πξνγξακκαηηζκόο 

πξνγξακκαηηζηή 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δηάηαμε θαη ε ιεηηνπξγία ζηνηρείσλ απιώλ πδξαπιηθώλ 

 ζπζηεκάησλ άξδεπζεο. 
 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα είδε κεραληζκώλ δηαζπνξάο λεξνύ θαη γεληθέο γλώζεηο γηα ηα 

 ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ην εκβαδόλ/απόζηαζε πνπ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη εθαξκνγήο θαη ζηήξημεο ζσιήλσλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη ζύλδεζεο ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ θαη νξγάλσλ κεηαμύ 

ηνπο θαη κε ζπζθεπέο ζε ζπζηήκαηα άξδεπζεο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πσο δηελεξγείηαη ε ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ησλ αληιηώλ δηάηξεζεο, ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή θαη ησλ βαιβίδσλ παξνρήο από πθηζηάκελε παξνρή ειεθηξηζκνύ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ10 Δγθαηάζηαζε απιώλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ10.5 Γνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηήκαηνο  
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εηδνπνηείο όια ηα ζρεηηθά άηνκα αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε γηα ηελ πξόζεζε ζνπ λα ελεξγνπνηήζεηο ην 
ζύζηεκα γηα δνθηκή.  

 
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο όηη ην ζύζηεκα είλαη αζθαιηζκέλν γηα 

ηε δηελέξγεηα δνθηκήο. 
 
ΚΑ3 Λα ελεξγνπνηείο ην ζύζηεκα θαη λα πξνβαίλεηο ζηνπο 

απαξαίηεηνπο ειέγρνπο. 
 
ΚΑ4 Λα θαηαγξάθεηο νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο έρεηο 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (εηδηθά όζνλ 
αθνξά πξνβιήκαηα ή κε ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε) θαη 
λα ηηο κεηαθέξεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ. 

 
ΚΑ5 Δθόζνλ είζαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηνπο ειέγρνπο, λα 

παξαδίδεηο ην ζύζηεκα ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζην αξκόδην 
άηνκν θαη λα ηνπ επεμεγείο ζε ινγηθό βαζκό ηε 
ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρεηηθά άηνκα  

Ππλάδειθνη 
Ξειάηεο/ηδηνθηήηεο 
Δξγάηεο άιισλ εηδηθνηήησλ 
πεύζπλνη εξγνηαμίνπ  

 
ΠΔ2  Αζθάιεηα 

Δξγαζίεο δηθηύνπ/ζπζηεκάησλ 
ηειεησκέλεο 
Ζιεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ηειεησκέλεο 
ιηθά/αληηθείκελα επαίζζεηα ζην λεξό 
απνκαθξπζκέλα 

 
ΠΔ4  Έιεγρνη 

Πηεγαλόηεηα ζπλδέζκσλ θαη βαιβίδσλ 
Ηθαλνπνηεηηθή δηαζπνξά λεξνύ        
(πνζόηεηα, νκνηνκνξθία δηαζπνξάο, 
θάιπςε ρώξνπ) 
Θόξπβνο/θξαδαζκνί από αληιία 
Πσζηή ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζηή 
(έλαξμε/ηεξκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο ζηε 
ζσζηή ώξα) 

 
ΠΔ5  Δπεμεγήζεηο 

Βαζηθόο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο 
Σξώκαηα ζσιήλσλ αλάινγα κε ην 
ζθνπό ηνπο 
Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε βιάβεο/  
δηαξξνήο. 
Ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζηή/ ήκεξεο 
θαη ώξεο πνηίζκαηνο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ10.5 Γνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηήκαηνο  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο πσο λα δηαβάδεηο θαη λα εθαξκόδεηο ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο πνηα ζέκαηα επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ζε κηα δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηππηθνί/ζπλεζηζκέλνη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε κηα 

δνθηκή ιεηηνπξγίαο απιώλ αξδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηη ζπληζηά ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε ζε ζπζηήκαηα άξδεπζεο (πνζόηεηα, 

νκνηνκνξθία δηαζπνξάο, ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε ρώξνπ, θιπ). 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ11 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Νξγάλσζε εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία πιηθώλ θαη εξγαιείσλ θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 
εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθήο δεμακελήο (δηαζσιήλσζε, αληιίεο, θίιηξα, 
απνιπκαληέο θιπ).  Γλώζεηο βαζηθώλ αξρώλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ 
δηαθόξσλ ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θνιπκβεηηθέο δεμακελέο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
11.1  Αζθάιεηα θαη πγεία ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

θνιπκβεηηθέο δεμακελέο 
 
11.2  Ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 
 
11.3  Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 
 
11.4  Δηνηκαζία πιηθώλ 
 
11.5  Δγθαηάζηαζε πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 
 
11.6  Γνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ11 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ11.1 Αζθάιεηα θαη πγεία ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

θνιπκβεηηθέο δεμακελέο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εξεπλάο θαη λα βξίζθεηο πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εγθαηαζηάζεηο 
θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ, ηε κνξθή θαη  
ηνλ ηξόπν ζπζθεπαζίαο ηνπο. 

 
ΚΑ2 Λα εξεπλάο θαη λα βξίζθεηο πιεξνθνξίεο 

γηα ηνπο θηλδύλνπο θαη ηα αηπρήκαηα 
πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από ηηο 
δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εγθαηαζηάζεηο 
θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ. 

 
ΚΑ3 Λα εθαξκόδεηο βαζηθέο αξρέο 

αζθάιεηαο όηαλ ρεηξίδεζαη ρεκηθέο 
νπζίεο.  Λα κπνξείο λα εξεπλήζεηο θαη λα 
κάζεηο ηηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα 
παίξλεηο ζηελ θάζε πεξίπησζε ρεκηθνύ. 

 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υεκηθέο νπζίεο  

δξνρισξηθό νμύ 
Σισξίλε 
Ρξηρισξν-ηζν-θπαλνπξηθό νμύ 
Αλζξαθηθό λάηξην 

 
ΠΔ2  Μνξθή/ηξόπνο ζπζθεπαζίαο  

γξό ζε δνρεία 
Ρακπιέηεο ζε θνπηηά 
Θόθθνη/ζθόλε ζε ζάθνπο 
Αέξην ζε θπιίλδξνπο ππό πίεζε 

 
ΠΔ3  Κίλδπλνη/αηπρήκαηα 

Θάλαηνο από δειεηεξίαζε ιόγσ εηζπλνήο αεξίσλ 
Δγθαύκαηα/δειεηεξίαζε από θαηάπνζε 
πγξώλ/ζηεξεώλ 
Δξεζηζκόο/ηξαπκαηηζκόο  ζηα κάηηα 
Δξεζηζκόο/εγθαύκαηα ζην δέξκα 

 
ΠΔ4  Βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο  

Σξήζε ηνπ θάζε ρεκηθνύ ζαλ λα είλαη ην πην 
επηθίλδπλν 
Απνζήθεπζε δηαθνξεηηθώλ ρεκηθώλ ζε 
δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο εθηόο εάλ είκαζηε βέβαηνη 
όηη ην αληίζεην είλαη αζθαιηζκέλν 
Γελ αλακηγλύνπκε πνηέ ρεκηθά εθηόο εάλ είκαζηε 
βέβαηνη όηη ε αλάκημε είλαη αζθαιηζκέλε 
Σξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (κάζθεο, 
γάληηα, θιπ) θαηά ηε ρξήζε/κεηαθίλεζε ρεκηθώλ 
Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ησλ νδεγηώλ 
πξνθύιαμεο/ρξήζεο/ αλάκεημεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία πξηλ από ην 
αηύρεκα  
Ινγηθή/πξνζνρή/ζπγθέληξσζε θαηά ηε  
ρξήζε/κεηαθίλεζε ρεκηθώλ 

 
ΠΔ5  Έξεπλα από  

Βηβιηνγξαθία 
Αλαγξαθόκελεο ζηε ζπζθεπαζία νδεγίεο 
ρξήζεο/πξνθύιαμεο 
Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα 
Ξιεξνθνξίεο από πξνκεζεπηή 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ11.1 Αζθάιεηα θαη πγεία ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

θνιπκβεηηθέο δεμακελέο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εγθαηαζηάζεηο 

θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ, ηε κνξθή θαη  ηνλ ηξόπν ζπζθεπαζίαο ηνπο. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδύλνπο θαη ηα αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από ηηο δηάθνξεο 

ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εγθαηαζηάζεηο θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο/πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα παίξλνληαη 

θαηά ηε ρξήζε ρεκηθώλ νπζηώλ. 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο πνηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε ρξήζε 

ρεκηθώλ νπζηώλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ11 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ11.2 Ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηε ζπλεζηζκέλε δηάηαμε 

θαη ηα ζηνηρεία ζπζηεκάησλ 
θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ. 

 
ΚΑ2  Λα θαηαλνείο ηα βαζηθά γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζηνηρείσλ ζπζηεκάησλ 
θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ. 

 
ΚΑ3  Λα θαηαλνείο ηε ιεηηνπξγία δηαθόξσλ 

εηδώλ θίιηξσλ θαη λα γλσξίδεηο ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θίιηξσλ 
άκκνπ αιιά θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
γίλεηαη ε δηήζεζε ζε θίιηξα άκκνπ. 

 
ΚΑ4  Λα ρεηξίδεζαη ζσζηά ηα ρεκηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα απνιύκαλζε 
θαη λα θαηαλνείο ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο 
νπνίνπο γίλεηαη ε δνζνκέηξεζε ησλ 
ρεκηθώλ. 

 
ΚΑ5  Λα θαηαλνείο ηα βαζηθά ηεο ρεκείαο ηνπ 

λεξνύ ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ηνπ. 
  
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηάηαμε/ζηνηρεία  ζπζηεκάησλ 
θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

Αληιία/coarse strainer 
Φίιηξν 
Πσιήλεο παξνρήο /όξγαλα /εμαξηήκαηα (όπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ρνκέα Δξγαζίαο ΓΟ4) 
Γνζνκεηξεηέο (ρισξίλεο, ξπζκηζηέο pH, coagulant) 
Balance tank 
Καλόκεηξα, ζεξκόκεηξα, κεηξεηέο ξνήο  
Πηόκηα παξνρήο, απνξξνήο, θαλάιηα κεηαθνξάο 

 
ΠΔ2  Δίδε θίιηξσλ  

Άκκνπ 
Γηαηνκίηε 
δξναλζξαθίηε 
Κεκβξάλεο 

 
ΠΔ3  Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Γηάκεηξνο 
Single Grade/Multi Grade 
Οπζκόο δηήζεζεο 
Θαηεύζπλζε ξνήο 

 
ΠΔ4  Υεκηθά/ηξόπνη απνιύκαλζεο, ηξόπνη  
δνζνκέηξεζεο  

Βάζεο ρισξίνπ κε δνζνκεηξηθέο αληιίεο ή κέζσ 
θπιίλδξσλ αεξίνπ θαη ξπζκηζηέο θελνύ  
Βάζεο βξσκίνπ κέζσ brominators 
Όδνληνο κέζσ γελλεηξηώλ όδνληνο 
πεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο κέζσ ιακπηήξσλ 

 
ΠΔ5  Πνηόηεηα λεξνύ  

pH  
πνιείκκαηα ρισξίνπ 
Ξεξηεθηηθόηεηα ζε ζηεξεά 
Δπίπεδα βαθηεξηδίσλ 
Γηαύγεηα λεξνύ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ11.2 Ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηε δηάηαμε θαη ηα ζηνηρεία ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηνηρείσλ ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ 

δεμακελώλ. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηα είδε θίιηξσλ θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θίιηξσλ άκκνπ θαη ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηήζεζε ζε θίιηξα άκκνπ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπιάρηζηνλ θάπνηα από ηα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα απνιύκαλζε θαη 

ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε δνζνκέηξεζε ησλ ρεκηθώλ. 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηε ζρέζε απσιεηώλ πίεζεο ιόγσ ηξηβήο ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηάκεηξν ησλ 

ζσιήλσλ, θαζώο θαη ζρέζε ηαρύηεηαο ξνήο λεξνύ ζε ζσιήλεο ζε ζρέζε κε ηνλ όγθν ξνήο 
λεξνύ.  Λα γλσξίδεηο έλλνηεο όπσο ελαιιαγέο λεξνύ αλά ώξα, καλνκεηξηθό ύςνο, πίεζε 
θαηάζιηςεο θιπ. 

 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ηε ρεκεία πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ11 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ11.3 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηνλ ηύπν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ2 Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηύπν εξγαζίαο. 
 
ΚΑ3 Λα δεηάο από ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ζνπ ηα εξγαιεία, 

ηα πιηθά ηηο ζπζθεπέο θαη ηα κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία θαη λα ηα 
εηνηκάδεηο γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο. 

 
ΚΑ4 Λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηα ζρέδηα ησλ 

κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο θνιπκβεηηθήο 
δεμακελήο θαη ηηο νδεγίεο ησλ εγρεηξηδίσλ εγθαηάζηαζεο 
ησλ ζπζθεπώλ πξνηνύ αξρίζεηο ηελ εξγαζία ζνπ. 

 
ΚΑ5 Λα νξγαλώλεηο ην ρώξν εξγαζίαο θαη λα πξνγξακκαηίδεηο 

ηελ ζεηξά εξγαζίαο. Λα δηεπζεηείο γηα ηθαλνπνηεηηθά 
επίπεδα θσηόο ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 
ΚΑ6 Λα επηθνηλσλείο θαη λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνπο ηερληθνύο 

άιισλ εηδηθνηήησλ όπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. γηα παξνρή 
βνεζεηώλ όπσο ζθάςηκν απιαθηώλ, ιάθθσλ (π.ρ. γηα 
ηνπνζέηεζε κεραλνζηαζίνπ) ή ζπλελλόεζε (π.ρ. ζρεηηθά 
κε δηέιεπζε ζσιήλσλ, ζέζε ζπζθεπώλ, θιπ). 

 
ΚΑ7 Λα δηεπζεηείο ηελ παξνπζία κεηαθνξηθώλ κεραλεκάησλ 

όπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. γηα ηε κεηαθνξά βαξηώλ θίιηξσλ). 
 
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξν-ππάξρνπζα δεκηά ζην 

θηίξην ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
εξγαζίαο ζνπ.    

 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Γηεπθξηλίζεηο  

Δίδνο θίιηξνπ 
Θέζε ζπζθεπώλ 
Δίδνο/ρεκηθό απνιύκαλζεο 
Ξαξνρή λεξνύ πξνο κεραλνζηάζην 
δεμακελήο 
Θέκαηα αζθαιείαο ρεκηθώλ νπζηώλ 

 
ΠΔ2  Δξγαιεία 

Θόπηεο ζσιήλσλ 
Ζιεθηξηθά εξγαιεία ρεξηνύ 
Άιια εξγαιεία ρεηξόο 

 
ΠΔ3  Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

Αλαπλεπζηηθέο κάζθεο κε θίιηξα 
πξνζώπνπ 
Γάληηα 
Ξξνζηαηεπηηθά γπαιηά  

 
ΠΔ4  Τιηθά/ζπζθεπέο 

Όπσο ζην ΞΔ1 ηεο εξγαζίαο 
ΓΟ11.2 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ11.3 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηε κέζνδν απιώλ ππνινγηζκώλ γηα παξαγγειία πιηθώλ/ζπζθεπώλ. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξόπνπο παξαγγειίαο πιηθώλ/ζπζθεπώλ/κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο πσο γίλεηαη ε ρξήζε θαη ε ζπληήξεζε εξγαιείσλ. 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο κε πνηα άηνκα ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηείο θαη πνηώλ ηελ βνήζεηα ζα πξέπεη λα 

 δεηήζεηο, γηα εξγαζίεο ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θνιπκβεηηθήο 
 δεμακελήο. 

 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο κεραλνινγηθά ζρέδηα ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

 θαη λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ηππηθή δηάηαμε ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ. 
  

 
 
 
 



116

 
 
 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ11 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ11.4 Δηνηκαζία πιηθώλ 

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

ζπζθεπέο κε ηηο θαζνξηδόκελεο 
δηαδηθαζίεο θαη λα ειέγρεηο όηη είλαη ζσζηά 
γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο. 

 
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο ηα αλαγξαθόκελα  ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζσιήλσλ, νξγάλσλ 
θαη εμαξηεκάησλ πνπ παξαιακβάλεηο. 

 
ΚΑ3 Λα απνζεθεύεηο θαη λα πξνζηαηεύεηο 

θαηάιιεια ηα πιηθά θαη ηηο ζπζθεπέο 
κέρξη ηε ρξήζε/ηνπνζέηεζε ηνπο. 

 
KA4 Λα πξνεηνηκάδεηο ζσζηά ηα πιηθά θαη 

ηηο ζπζθεπέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε. 
 
KA5 Λα θάλεηο ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε γηα ηε 

ζέζε ησλ ζπζθεπώλ θαη ηελ πνξεία ησλ 
ζσιήλσλ. 

 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά/ζπζθεπέο 

Αληιία/coarse strainer 
Φίιηξν 
Πσιήλεο παξνρήο/όξγαλα/εμαξηήκαηα (όπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ρνκέα Δξγαζίαο ΓΟ4) 
Γνζνκεηξεηέο (ρισξίλεο, ξπζκηζηέο pH, 
coagulant) 
Balance tank 
Καλόκεηξα, ζεξκόκεηξα, κεηξεηέο ξνήο  
Πηόκηα εηζξνήο, εθξνήο, θαλάιηα κεηαθνξάο 
Strainers 

 
ΠΔ2  Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Νλνκαζηηθή/εζσηεξηθή/εμσηεξηθή δηάκεηξνο 
ζσιήλσλ 
ιηθό θαηαζθεπήο 
Γηάκεηξνο/είδνο θίιηξνπ 
Δθαξκνδόκελα πξόηππα θαηαζθεπήο, ειέγρνπ, 
θιπ 
Γπλακηθόηεηα (Kw)/παξνρή/καλνκεηξηθό ύςνο 
(αληιίαο) 
Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά δνζνκεηξεηώλ 

 
ΠΔ3  Απνζήθεπζε/πξνζηαζία 

Από ειηαθή αθηηλνβνιία 
Από αθαζαξζίεο/ζθόλεο 
Από θηππήκαηα 
Απνζήθεπζε ρεκηθώλ κε δηαδηθαζίεο αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε 
Ξξνζηαζία δνζνκεηξεηώλ από λεξά 

 
ΠΔ4  Πξνεηνηκαζία 

Έιεγρνο εζσηεξηθώλ ζσιήλσλ γηα αθαζαξζίεο 
Κέηξεζε (απαηηνύκελα ηεκάρηα θαη κήθε 
ζσιήλσλ) 
Θνπή θαη θαζαξηζκόο ζσιήλσλ 
Δηνηκαζία ζπζθεπώλ βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ11.4 Δηνηκαζία πιηθώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πιηθώλ.  
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο απνζήθεπζεο/πξνζηαζίαο πιηθώλ/ζπζθεπώλ. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο  ηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο κείσζεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ θαη ηνπο εκθαλείο 

 ιόγνπο απόξξηςήο ηνπο. 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο κέηξεζεο, θνπήο θαη θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ. 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο παξαιαβήο θαη αζθαιηζκέλεο κεηαθνξάο/απνζήθεπζεο ρεκηθώλ.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ11 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ11.5 Δγθαηάζηαζε πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο θαη λα ζηεξίδεηο θαηάιιεια ηα δηάθνξα 

ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο θνιπκβεηηθήο 
δεμακελήο ζηε ζέζε πνπ ππνδεηθλύεηαη ζρέδηα 
κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
ΚΑ2 Λα δηελεξγείο ζσζηά ηηο δηάθνξεο ζπλδέζεηο κεηαμύ 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ώζηε λα κελ ππάξρνπλ 
δηαξξνέο. 

 
ΚΑ3 Λα εθηειείο ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηεο αληιίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δνζνκεηξεηώλ (κόλν εάλ ζην 
ζεκείν ππάξρεη παξνρή εγθαηεζηεκέλε από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν) θαη εθαξκόδνληαο ηνπο θαλόλεο 
αζθάιεηαο. 

 
KA4 Λα εθηειείο ηελ όιε εγθαηάζηαζε πξνθαιώληαο ηηο 

ειάρηζηεο δεκηέο θαη αθαζαξζίεο ζηελ πεξηνπζία ηνπ 
ηδηνθηήηε. 

 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ηνηρεία ζπζηήκαηνο 
θνιπκβεηηθήο δεμακελήο 

Αληιία/coarse strainer 
Φίιηξν 
Πσιήλεο παξνρήο/όξγαλα/ 
εμαξηήκαηα (όπσο πεξηγξάθνληαη 
ζηνλ Ρνκέα Δξγαζίαο ΓΟ4) 
Γνζνκεηξεηέο (ρισξίλεο, ξπζκηζηέο 
pH, coagulant) 
Balance tank 
Καλόκεηξα, ζεξκόκεηξα, κεηξεηέο 
ξνήο  
Πηόκηα παξνρήο, απνξξνήο, θαλάιηα 
κεηαθνξάο 

 
ΠΔ2  Ηιεθηξνινγηθή ζύλδεζε 

Ξαξνρή ειεθηξηζκνύ ζε αληιία 
Ζιεθηξνινγηθή ζύλδεζε 
δνζνκεηξεηώλ 
Πύλδεζε κε πίλαθα ειέγρνπ   
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ11.5 Δγθαηάζηαζε πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηε δηάηαμε θαη ηα ζηνηρεία ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηα βαζηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηνηρείσλ ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ 

δεμακελώλ. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηα είδε θίιηξσλ θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θίιηξσλ άκκνπ θαη ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηήζεζε ζε θίιηξα άκκνπ. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπιάρηζηνλ θάπνηα από ηα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα απνιύκαλζε θαη 

ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε δνζνκέηξεζε ησλ ρεκηθώλ. 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηε ζρέζε απσιεηώλ πίεζεο ιόγσ ηξηβήο ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηάκεηξν ησλ 

ζσιήλσλ, θαζώο θαη ζρέζε ηαρύηεηαο ξνήο λεξνύ ζε ζσιήλεο ζε ζρέζε κε ηνλ όγθν ξνήο 
λεξνύ.  Λα γλσξίδεηο έλλνηεο όπσο ελαιιαγέο λεξνύ αλά ώξα, καλνκεηξηθό ύςνο, πίεζε 
θαηάζιηςεο θιπ. 

 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ηε ρεκεία πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ. 
 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο εθαξκνγήο θαη ζηήξημεο ζσιήλσλ. 
 
ΑΓ8  Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο ζύλδεζεο ζπζθεπώλ, ζσιήλσλ, εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη νξγάλσλ. 
 
ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο ειεθηξνινγηθήο ζύλδεζεο αληιίαο θαη δνζνκεηξεηώλ από 

πθηζηάκελε παξνρή ειεθηξηζκνύ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΤΓΡ11 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ11.6 Γνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηήκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ 
εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εηδνπνηείο όια ηα ζρεηηθά άηνκα 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε γηα ηελ πξόζεζε 
ζνπ λα δηελεξγήζεηο δνθηκή ζην ζύζηεκα. 

 
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο όηη ην ζύζηεκα είλαη 

αζθαιηζκέλν γηα ηε δηελέξγεηα δνθηκήο. Λα 
δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηηο νδεγίεο ησλ 
εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ησλ ζπζθεπώλ ζρεηηθά κε 
ηε ιεηηνπξγία ηνπο πξηλ ηελ δνθηκή.  

 
ΚΑ3 Λα πιεξνίο κε λεξό ηε δεμακελή θαη ηηο 

ζσιήλεο, λα ελεξγνπνηείο ηελ αληιία θαη ηνπο 
δνζνκεηξεηέο θαη λα πξνβαίλεηο ζηνπο 
απαξαίηεηνπο ειέγρνπο. 

 
ΚΑ4 Λα ξπζκίδεηο ηηο βαιβίδεο ξύζκηζεο γηα λα 

πεηπραίλεηο ηθαλνπνηεηηθή εηζξνή/εθξνή λεξνύ 
από όια ηα ζηόκηα εηζξνήο/εθξνήο.  

 
ΚΑ5 Λα ξπζκίδεηο ηα ζπζηήκαηα δηήζεζεο θαη 

απνιύκαλζεο θαη λα πξνβαίλεηο ζην ρεκηθό 
έιεγρν ηνπ λεξνύ. Λα επαλαξπζκίδεηο ηα 
ζπζηήκαηα δηήζεζεο θαη απνιύκαλζεο θαη λα 
επαλαιακβάλεηο ηνπο ειέγρνπο κέρξη ε 
πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ηεο δεμακελήο λα είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή γηα παξάδνζε ζηνλ ηδηνθηήηε. 

 
ΚΑ6 Λα θαηαγξάθεηο νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο 

έρεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο (εηδηθά όζνλ αθνξά πξνβιήκαηα 
ή κε ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε) θαη λα ηηο 
κεηαθέξεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ. 

 
ΚΑ7 Δθόζνλ είζαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηνπο 

ειέγρνπο, λα παξαδίδεηο ην ζύζηεκα ζηνλ 
ηδηνθηήηε ή ζην αξκόδην άηνκν θαη λα ηνπ 
επεμεγείο ζε ινγηθό βαζκό ηε ιεηηνπξγία θαη 
ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρεηηθά άηνκα  

Ππλάδειθνη 
Ξειάηεο/ηδηνθηήηεο 
Δξγάηεο άιισλ εηδηθνηήησλ 
πεύζπλνη εξγνηαμίνπ  

 
ΠΔ2  Αζθάιεηα 

Δξγαζίεο δηθηύνπ/ζπζηεκάησλ ηειεησκέλεο 
Ζιεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ηειεησκέλεο 

 
ΠΔ3  Έιεγρνη ζπζηήκαηνο 

Πηεγαλόηεηα ζπλδέζκσλ 
Ηθαλνπνηεηηθή ξνή λεξνύ από όια ηα ζεκεία 
εηζξνήο ζηε δεμακελή 
Θόξπβνο/θξαδαζκνί από αληιία 
Πσζηή ιεηηνπξγία δνζνκεηξεησλ 
Γηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θίιηξνπ 

 
ΠΔ4  Υεκηθόο έιεγρνο λεξνύ 

pH 
Αιθαιηθόηεηα 
Πθιεξόηεηα 
Δπίπεδα ειεύζεξεο ρισξίλεο 
Δπίπεδα παξαγώγσλ αληηδξάζεσλ ρισξίλεο 
Δπίπεδα βαθηεξηδίσλ 
Γηαύγεηα λεξνύ 

 
ΠΔ5  Δπεμεγήζεηο 

Βαζηθόο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο 
Σξώκαηα ζσιήλσλ αλάινγα κε ην ζθνπό ηνπο 
Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε βιάβεο/δηαξξνήο 
Ιεηηνπξγία δνζνκεηξεηώλ θαη ρεκηθνί έιεγρνη 
πνηόηεηαο λεξνύ (είδνο/δηαδηθαζία ειέγρνπ, 
ζπρλόηεηα ειέγρσλ θιπ) 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ11.6 Γνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηήκαηνο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε νδεγηώλ δνθηκήο ιεηηνπξγίαο. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο πνηα ζέκαηα επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ζε κηα δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο πνηα άηνκα πξέπεη λα εηδνπνηνύληαη ζε δνθηκέο. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηππηθνί/ζπλεζηζκέλνη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε κηα 

δνθηκή ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ θνιπκβεηηθήο δεμακελήο. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη ξπζκίζεσο ξνήο λεξνύ/γλώζε ηνπ ηη ζπληζηά 

ηθαλνπνηεηηθή ξνή. 
 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα ζέκαηα επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ζε θνιπκβεηηθέο δεμακελέο 

(ξνή λεξνύ, ηθαλόηεηα θίιηξνπ, επίπεδα ρισξίλεο, pH θιπ). 
 
ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη πνηόηεηαο λεξνύ (δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

λεξνύ). 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ12 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ θαη άιισλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ 

κε πγξαέξην 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Νξγάλσζε εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία πιηθώλ θαη εξγαιείσλ θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 
εγθαηάζηαζεο  ζπζηεκάησλ πγξαεξίνπ (π.ρ. ζπζηήκαηα παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ). Έιεγρνο 
θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πγξαεξίνπ. Γλώζε βαζηθώλ αξρώλ αζθάιεηαο 
ρξήζεο πγξαεξίνπ. 
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
12.1  Βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε πγξαεξίνπ   
 
12.2  Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο  
 
12.3  Δηνηκαζία πιηθώλ 
 
12.4  Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
 
12.5  Ξξν-ιεηηνπξγηθόο έιεγρνο, δνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ12 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ θαη άιισλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ κε 

πγξαέξην 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ12.1 Βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε πγξαεξίνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Θαηαλόεζε ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ηνπ πγξαεξίνπ 

(LPG) πνπ δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε ζηελ Θππξηαθή 
αγνξά.  

 
ΚΑ2 Θαηαλόεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πγξαεξίνπ. 
 
ΚΑ3 Θαηαλόεζε ησλ θηλδύλσλ θαη ησλ αηπρεκάησλ πνπ 

κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ από ρξήζε πγξαεξίνπ θαη 
θαηαλόεζε θαη  εθαξκνγή αξρώλ αζθάιεηαο θαηά ηε 
δηάξθεηα δνθηκώλ ζπζηεκάησλ πγξαεξίνπ ή 
επηδηόξζσζεο βιαβώλ ζε ζπζθεπέο/ζπζηήκαηα 
πγξαεξίνπ. 

 
ΚΑ4 Λα θαηαλνείο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία 

ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ δηθηύνπ θαη λα 
γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά  ησλ ζσιήλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά ζε εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ 
πγξαεξίνπ. Λα γλσξίδεηο όηη νη ζπλδέζεηο 
ραιθνζσιήλσλ πξέπεη λα γίλνληαη κόλν κε ζθιεξή 
θόιιεζε (αζεκνθόιιεζε). 

 
ΚΑ5  Λα θαηαλνείο ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπώλ 

πγξαεξίνπ θαη λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηηο 
νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, δνθηκήο, ρξήζεο θαη 
επηδηόξζσζεο βιαβώλ  πνπ πηζαλόλ λα ρξεηαζηεί λα 
εγθαηαζηήζεηο. 

 
ΚΑ6  Λα θαηαλνείο πνηα είλαη ηα παξάγσγα ηεο θαύζεο 

πγξαεξίνπ θαη ηελ απαίηεζε γηα επαξθή παξνρή αέξα 
γηα ηθαλνπνηεηηθή θαύζε. Λα γλσξίδεηο ηα πξνβιήκαηα 
πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από κε ηθαλνπνηεηηθή θαύζε. 

 
ΚΑ7  Λα θαηαλνείο ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ 

από ζπκπύθλσζε θαπλαεξίσλ (νμείδσζε ιέβεηα θαη 
θνπγάξνπ). 

 
 
 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Υεκηθή ζύζηαζε πγξαεξίνπ 

Ξξνπάλην 
Βνπηάλην 
Νζκνγόλνο νπζία 

ΠΔ2  Ιδηόηεηεο 
Άνζκν (ρσξίο ηελ πξνζζήθε 
νζκνγόλνπ νπζίαο)  
Άρξσκν  
Ξπθλόηεηα πεξίπνπ ηε κηζή από 
ηνπ λεξνύ ζε πγξή κνξθή 
Αέξηαο κνξθήο ζε πίεζε θαη 
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 
Αλαθιέμηκν θαη εθξήμηκν ζε 
ζπγθεθξηκέλν πεδίν ζπγθέληξσζεο 
ζηνλ αέξα θαη ζηελ παξνπζία πεγήο 
έλαπζεο. Κε εύθιεθην ζε πγξή 
θάζε  
Ξην βαξεηό από ηνλ αέξα ζε αέξηα 
κνξθή. 
Τπθηηθέο ηδηόηεηεο 

ΠΔ3  Κίλδπλνη/αηπρήκαηα  
Θάλαηνο από αζθπμία  ιόγσ 
εηζπλνήο ζε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο 
γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα 
Φσηηά/έθξεμε ζε ζπγθεθξηκέλν 
πεδίν ζπγθέληξσζεο ζηνλ αέξα 
(2%-10%) θαη ζηελ παξνπζία 
πεγήο έλαπζεο 
Τπθηηθά εγθαύκαηα 
Γειεηεξίαζε από δηαθπγή 
θαπλαεξίσλ ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο 

ΠΔ4  Αξρέο αζθάιεηαο 
Σξήζε κέζσλ ππξόζβεζεο 
Απνκάθξπλζε πεγώλ αλάθιεμεο 
από ζεκεία ζηα νπνία κπνξεί 
ππάξμνπλ δηαξξνέο. Απαγνξεύεηαη 
ην θάπληζκα 
Απνκάθξπλζε θνηλνύ θαηά ηε 
δηάξθεηα εξγαζηώλ  
Απνθπγή ρξήζεο δηαθνπηώλ 
ειεθηξηζκνύ ζε πεξίπησζε 
δηαξξνήο θαη γεληθά θνληά ζε 
εξγαζίεο δνθηκήο ζπζηεκάησλ ή 
επηδηόξζσζεο βιαβώλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ12 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ θαη άιισλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ κε 

πγξαέξην 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ12.1 Βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε πγξαεξίνπ 

   
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  πζθεπέο/εμαξηήκαηα 

Γεμακελέο/θηάιεο  
Οπζκηζηέο/επηηεξεηέο πίεζεο 
Αζθαιηζηηθέο βαιβίδεο 
αλαθνύθηζεο πίεζεο  
Ζιεθηξνκνλσηηθνί ζύλδεζκνη  
Αηζζεηήξεο πγξαεξίνπ  
Βαιβίδεο απηόκαηεο απνθνπήο 
Δηδηθνί θαηαλεκεηέο 
Φνπξέιηα δηέιεπζεο  
Φίιηξα πγξαεξίνπ 

ΠΔ6  Υαξαθηεξηζηηθά ζσιήλσλ 
Δηδηθέο γηα πγξαέξην  
Σάιθνζσιήλεο ή ραιπβδνζσιήλεο 
κέζα ζην θηίξην (αέξηα θάζε), 
εηδηθέο πιαζηηθέο/εύθακπηεο (έμσ 
από ην θηίξην θαη πγξή θάζε) 
Δηδηθό (θίηξηλν) πεξίβιεκα γηα 
ράιθηλεο ζσιήλεο  
Ξην κεγάιν πάρνο ζσιήλσλ ραιθνύ 
από όηη ζε άιιεο ρξήζεηο 

ΠΔ7  πζθεπέο πγξαεξίνπ 
Θεξκαληήξεο λεξνύ ρξήζεο κε 
απνζήθεπζε 
Καγεηξηθέο ζπζθεπέο 
Θεξκαληήξεο ρώξνπ 
Θεξκαληήξεο λεξνύ ξνήο 
(ηαρπζεξκνζίθσλεο) 
Αεξνιέβεηεο πγξαεξίνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ12.1 Βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε πγξαεξίνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1    Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ πγξαεξίνπ (LPG) πνπ δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε 

ζηελ Θππξηαθή αγνξά. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πγξαεξίνπ. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θίλδπλνη θαη ηη αηπρήκαηα κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ από ρξήζε 

πγξαεξίνπ θαη ηη βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο πξέπεη λα εθαξκόδεηο θαηά ηε δηάξθεηα δνθηκώλ 
ζπζηεκάησλ πγξαεξίνπ ή επηδηόξζσζεο βιαβώλ ζε ζπζθεπέο/ζπζηήκαηα πγξαεξίνπ. 

 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ιεηηνπξγία ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ θαη 

πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά  ησλ ζσιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά ζε εγθαηαζηάζεηο 
ζπζηεκάησλ πγξαεξίνπ.  Λα γλσξίδεηο όηη νη ζπλδέζεηο ραιθνζσιήλσλ πξέπεη λα γίλνληαη 
κόλν κε ζθιεξή θόιιεζε (αζεκνθόιιεζε). 

 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ζπζθεπώλ πγξαεξίνπ θαη λα θαηαλνείο ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, 

δνθηκήο, ρξήζεο θαη επηδηόξζσζεο βιαβώλ. 
 
ΑΓ6  Λα γλσξίδεηο ηα παξάγσγα θαύζεο πγξαεξίνπ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα επαξθή παξνρή αέξα γηα 

ηθαλνπνηεηηθή θαύζε θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από κε 
ηθαλνπνηεηηθή θαύζε. 

 
ΑΓ7  Λα γλσξίδεηο ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ από ζπκπύθλσζε θαπλαεξίσλ 

(νμείδσζε ιέβεηα θαη θνπγάξνπ). 
 
ΑΓ8  Λα γλσξίδεηο ηνπο λόκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 

Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε θαη ρξήζε πγξαεξίνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ12 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ θαη άιισλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ κε 

πγξαέξην 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ12.2 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 
 

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

ηηο νδεγίεο/πξνδηαγξαθέο θαη λα βεβαηώλεζαη όηη 
αληηιακβάλεζαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία πνπ ζα 
εθηειέζεηο. 

 
ΚΑ2   Λα κειεηάο θαη λα θαηαλνείο ηα εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο 

ησλ ζπζθεπώλ πγξαεξίνπ πνπ ζα εγθαηαζηήζεηο. 
 
KA3  Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ4    Λα δεηάο από ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ζνπ ηα πιηθά, ηηο 

ζπζθεπέο δηθηύνπ θαη ηα εξγαιεία  πνπ απαηηνύληαη 
γηα ηελ εξγαζία. 

 
ΚΑ5    Λα ζπληεξείο θαη λα εηνηκάδεηο θαηάιιεια ηα εξγαιεία 

θαη λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ6   Λα δηεπζεηείο ηελ παξνπζία κεηαθνξηθώλ κεραλεκάησλ 

όπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. γηα ηε κεηαθνξά ζεξκαληήξσλ ή 
δεμακελώλ πγξαεξίνπ). 

  
ΚΑ7    Λα νξγαλώλεηο ην ρώξν εξγαζίαο θαη λα πξνγξακκαηίδεηο 

ηε ζεηξά εξγαζίαο. Λα δηεπζεηείο γηα ηθαλνπνηεηηθά 
επίπεδα θσηόο ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 
ΚΑ8  Λα επηθνηλσλείο θαη λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνπο ηερληθνύο 

άιισλ εηδηθνηήησλ όπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. γηα παξνρή 
βνεζεηώλ όπσο ράξαμε ηνίρσλ ή ζπλελλόεζε ζρεηηθά κε 
δηέιεπζε ζσιήλσλ). 

 
ΚΑ9  Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξν-ππάξρνπζα δεκηά ζην 

θηίξην ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
εξγαζίαο ζνπ.    

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρεηηθά εξγαζίαο  

Δίδνο ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ 
ζύλδεζεο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ (πιαζηηθέο, 
ραιθνύ, ραιύβδηλεο) 
Θέζε ζπζθεπώλ 
Ξνξεία ζσιήλσλ/δηέιεπζε από 
όξνθν ζε όξνθν θαη κέζα από 
ηνίρνπο, αγσγνύο, θιπ) 
Πηήξημε ζσιήλσλ 
Θέκαηα αζθάιεηαο 

 
ΠΔ2  Τιηθά/ζπζθεπέο δηθηύνπ 

Αληιία/coarse strainer 
Φίιηξν 
Πσιήλεο παξνρήο/όξγαλα/ 
εμαξηήκαηα (όπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ρνκέα 
Δξγαζίαο ΓΟ4) 
Γνζνκεηξεηέο (ρισξίλεο, 
ξπζκηζηέο pH, coagulant) 
Balance tank 
Καλόκεηξα, ζεξκόκεηξα, 
κεηξεηέο ξνήο  
Πηόκηα παξνρήο, απνξξνήο, 
θαλάιηα κεηαθνξάο 

 
ΠΔ3  πζθεπέο πγξαεξίνπ 

Θεξκαληήξεο λεξνύ ρξήζεο κε 
απνζήθεπζε 
Καγεηξηθέο ζπζθεπέο 
Θεξκαληήξεο ρώξνπ 
Θεξκαληήξεο λεξνύ ξνήο 
(ηαρπζεξκνζίθσλεο) 
Αεξνιέβεηεο πγξαεξίνπ 

 
ΠΔ4  Δξγαιεία 

Δξγαιεία ρεξηνύ (π.ρ. εξγαιεία 
κέηξεζεο, θνπήο, θαζαξηζκνύ, 
θάκςεο, ζύζθηγμεο θιπ)  
Ζιεθηξηθά εξγαιεία ρεξηνύ (π.ρ. 
ηξππάλη, ζκπξίιην) 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ12.2 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε κέζνδν δηελέξγεηαο απιώλ ππνινγηζκώλ γηα παξαγγειία πιηθώλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε κέζνδν παξαγγειίαο πιηθώλ. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ρξήζεηο πιηθώλ. 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε εξγαιείσλ. 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηελ ηππηθή δηάηαμε κεραλνινγηθώλ ζρεδίσλ ζπζηεκάησλ πγξαεξίνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ12 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ θαη άιισλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ κε 

πγξαέξην 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ12.3 Δηνηκαζία πιηθώλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα παξαιακβάλεηο ηα πιηθά θαη ηηο ζπζθεπέο δηθηύνπ 

κε ηηο θαζνξηδόκελεο δηαδηθαζίεο θαη λα ειέγρεηο όηη είλαη 
ζσζηά γηα ηελ εξγαζία (π.ρ. θαηάιιεια γηα πγξαέξην) πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

 
ΚΑ2   Λα ειέγρεηο ηα αλαγξαθόκελα  ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά   

ησλ ζπζθεπώλ, ζσιήλσλ, νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ 
παξαιακβάλεηο. 

 
ΚΑ3   Λα απνζεθεύεηο θαη λα πξνζηαηεύεηο θαηάιιεια ηα  

πιηθά θαη ηηο ζπζθεπέο κέρξη ηε ρξήζε/ηνπνζέηεζε 
ηνπο. 

 
KA4   Λα πξνεηνηκάδεηο ζσζηά ηα πιηθά θαη ηηο ζπζθεπέο γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε. 
 
KA5  Λα θάλεηο ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε γηα ηε ζέζε ησλ 

ζπζθεπώλ θαη ηελ πνξεία ησλ ζσιήλσλ. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά/ζπζθεπέο δηθηύνπ 

Γεμακελέο/θηάιεο  
Οπζκηζηέο/επηηεξεηέο πίεζεο 
Αζθαιηζηηθέο βαιβίδεο 
αλαθνύθηζεο πίεζεο  
Ζιεθηξνκνλσηηθνί ζύλδεζκνη  
Αηζζεηήξεο πγξαεξίνπ  
Βαιβίδεο απηόκαηεο απνθνπήο 
Δηδηθνί θαηαλεκεηέο 
Φνπξέιηα δηέιεπζεο  
Φίιηξα πγξαεξίνπ 
ιηθά θαη εξγαιεία ζθιεξήο 
θόιιεζεο ραιθνζσιήλσλ 
Πσιήλεο  
Δηδηθά ηεκάρηα (γσληέο) 
Πύλδεζκνη 

 
ΠΔ2  Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά    

Γηάκεηξνο 
ιηθό θαηαζθεπήο 
Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 
Ζιεθηξηθή ηξνθνδνζία 
ζπζθεπώλ 

 
ΠΔ3  Απνζήθεπζε/πξνζηαζία 

Ζιηαθή αθηηλνβνιία 
Πθόλεο/αθαζαξζίεο 
Θηππήκαηα 
Λεξά/πγξαζία 

 
ΠΔ4  Πξνεηνηκαζία 

Έιεγρνο εζσηεξηθνύ ζσιήλσλ 
γηα αθαζαξζίεο 
Κέηξεζε (απαηηνύκελα ηεκάρηα 
θαη κήθε ζσιήλσλ) 
Θνπή θαη θαζαξηζκόο ζσιήλσλ 
Ξξνεηνηκαζία ζπζθεπώλ βάζεη 
ηνπ  εγρεηξηδίνπ ρξήζεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ12.3 Δηνηκαζία πιηθώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηε κέζνδν παξαιαβήο πιηθώλ. 
 
ΑΓ2    Λα θαηαλνείο ηα αλαγξαθόκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθώλ ζσιήλσλ, νξγάλσλ εμαξηεκάησλ. 
 
ΑΓ3    Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο απνζήθεπζεο/πξνζηαζίαο πιηθώλ/ζπζθεπώλ. 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηνπ βαζηθνύο ιόγνπο κείσζεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ θαη εκθαλείο ιόγνη 

 απόξξηςήο ηνπο. 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο θνπήο, θαζαξηζκνύ, κέηξεζεο θαη θάκςεο ζσιήλσλ θαη 

πξνεηνηκαζίαο ζπζθεπώλ, νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ12 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ θαη άιισλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ κε 

πγξαέξην 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ12.4 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ηνπνζεηείο ηηο ζπζθεπέο δηθηύνπ θαη ηηο 

ζπζθεπέο πγξαεξίνπ ζηε ζέζε ηνπο. 
ΚΑ2 Λα θαηαζθεπάδεηο ην δίθηπν παξνρήο πγξαεξίνπ 

ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα κεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη δηαηεξώληαο ηηο ειάρηζηεο 
απνζηάζεηο από ζσιήλεο λεξνύ θαη ειεθηξηζκνύ 
βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ. 

ΚΑ3 Λα εθαξκόδεηο ζσζηά ηηο κεζόδνπο απνθπγήο 
ζπγθέληξσζεο πγξαεξίνπ ζε αγσγνύο. 

ΚΑ4 Λα δηελεξγείο ζσζηά ηελ εγθαηάζηαζε 
απαγσγήο θαπζαεξίσλ. 

ΚΑ5 Λα πξνζδίδεηο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο ζπζθεπέο 
αζθάιεηαο ζην δίθηπν, ζηε δεμακελή θαη ζην 
ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηεο δεμακελήο πγξαεξίνπ. 

ΚΑ6 Λα δηελεξγείο ζσζηά ηηο ζπλδέζεηο όπσο 
απαηηνύληαη από ηηο νδεγίεο ζνπ ή από ηηο 
πξνδηαγξαθέο. 

ΚΑ7 Λα δηελεξγείο ζθιεξή θόιιεζε ζσιήλσλ ραιθνύ 
ρξεζηκνπνηώληαο ζσζηά θξάκαηα θαη ζεξκνθξαζίεο. 

ΚΑ8 Λα εληνπίδεηο θαλεξά ιάζε ή παξαιείςεηο πνπ ηπρόλ 
ππάξρνπλ ζηε δηάηαμε ηνπ δηθηύνπ παξνρήο 
πγξαεξίνπ θαη λα ηα αλαθέξεηο ζηνλ πξντζηάκελν 
ζνπ. 

KA9 Λα ζπλδέεηο ην δίθηπν παξνρήο πγξαεξίνπ κε ηηο 
ζπζθεπέο πγξαεξίνπ. 

 
ΚΑ10 Λα εθηειείο ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ησλ 

ζπζθεπώλ πγξαεξίνπ (κόλν εάλ ζην ζεκείν 
ππάξρεη παξνρή εγθαηεζηεκέλε από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν) θαη εθαξκόδνληαο ηνπο θαλόλεο 
αζθάιεηαο. Λα γεηώλεηο ηε δεμακελή πγξαεξίνπ 
θαηάιιεια. 

KA11 Λα εθηειείο ηελ εγθαηάζηαζε πξνθαιώληαο ηηο 
ειάρηζηεο δεκηέο θαη αθαζαξζίεο ζηελ πεξηνπζία ηνπ 
ηδηνθηήηε. 

ΚΑ12 Λα πξνβαίλεηο ζε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
πγξαεξίνπ κόλν βάζε κειέηεο κεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ ή εάλ έρεηο ζαθείο νδεγίεο από ηνλ 
πξντζηάκελν ζνπ ζρεηηθά κε ην είδνο ζσιήλσλ/ 
εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη ηηο ζπλδέζεηο ηνπο, ηηο 
δηακέηξνπο/πάρε ησλ ζσιήλσλ θαη ηηο δηαηάμεηο 
αζθάιεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζώο επίζεο θαη 
ζαθείο νδεγίεο γηα ηε δηάηαμε απαγσγήο 
θαπλαεξίσλ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πζθεπέο δηθηύνπ θαη πγξαεξίνπ 

Γεμακελέο/θηάιεο  
Οπζκηζηέο/επηηεξεηέο πίεζεο 
Αζθαιηζηηθέο βαιβίδεο αλαθνύθηζεο 
πίεζεο  
Ζιεθηξνκνλσηηθνί ζύλδεζκνη  
Αηζζεηήξεο πγξαεξίνπ  
Βαιβίδεο απηόκαηεο απνθνπήο 
Δηδηθνί θαηαλεκεηέο 
Φνπξέιηα δηέιεπζεο  
Φίιηξα πγξαεξίνπ 
Θεξκαληήξεο λεξνύ ρξήζεο κε 
απνζήθεπζε 
Καγεηξηθέο ζπζθεπέο 
Θεξκαληήξεο ρώξνπ 
Θεξκαληήξεο λεξνύ ξνήο 
(ηαρπζεξκνζίθσλεο) 
Αεξνιέβεηεο πγξαεξίνπ 

ΠΔ2  Μέζνδνη απνθπγήο 
ζπγθέληξσζεο πγξαεξίνπ ζε αγσγνύο 

Θιίζε αγσγώλ 
Γέκηζκα αγσγώλ κε άκκν 
Αλνίγκαηα ζε αγσγνύο 

ΠΔ3  σζηή εγθαηάζηαζε απαγσγήο  
θαπζαεξίσλ 

Απνζηάζεηο από θαπζηά πιηθά 
Ξεξίβιεκα θνπγάξνπ από άθαπζην πιηθό  
Απνζηάζεηο από αλνίγκαηα, άιια 
θνπγάξα, ηνίρνπο θιπ) 

ΠΔ4  Γίθηπν παξνρήο πγξαεξίνπ 
Γεμακελή πγξαεξίνπ 
Ππζθεπέο αζθάιεηαο 
Πσιήλεο 
Δμαξηήκαηα (όπσο επεμεγνύληαη ζηελ 
εξγαζία ΓΟ4.2) 
Θαηαλεκεηέο 
Φνπξέιηα δηέιεπζεο 

ΠΔ5  πζθεπέο αζθάιεηαο  
Βαιβίδεο αλαθνύθηζεο 
πίεζεο/ππεξβνιηθήο ξνήο 
Βαιβίδεο απηόκαηεο απνθνπήο 
Αηζζεηήξεο πγξαεξίνπ 
Βαιβίδεο απνθνπήο ζε πεξίπησζε 
ζεηζκνύ 
Ζιεθηξνκνλσηηθνύο ζπλδέζκνπο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ12 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ θαη άιισλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ κε 

πγξαέξην 
ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ12.4 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ  

   
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  πλδέζεηο  

Κε ζθιεξή θόιιεζε (ραιθνζσιήλεο) 
Ππλδέζεηο κεηαμύ εύθακπησλ ζσιήλσλ 
θαη ζπζθεπώλ 
Ιπόκελεο ζπλδέζεηο (θιαληδσηέο, κε 
ζπείξσκα θιπ) 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ12.4 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζεκαζία ζπζθεπώλ αζθάιεηαο ζην δίθηπν, ζηε δεμακελή θαη ζην 

ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηεο δεμακελήο πγξαεξίνπ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη κέζνδνη ζύλδεζεο ζσιήλσλ πγξαεξίνπ. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηα θξάκαηα, ηηο ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε 

ζθιεξή θόιιεζε. 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο ζύλδεζεο δηθηύνπ παξνρήο πγξαεξίνπ κε ζπζθεπέο πγξαεξίνπ. 
 
ΑΓ5   Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο ειεθηξνινγηθήο ζύλδεζεο ζπζθεπώλ πγξαεξίνπ (εάλ ζην ζεκείν 

ππάξρεη παξνρή εγθαηεζηεκέλε από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν) θαη λα γλσξίδεηο ηε κέζνδν 
γείσζεο  δεμακελήο πγξαεξίνπ. 

 
ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πγξαεξίνπ ζε πεξίπησζε  δηαξξνήο θαη πνηεο 

είλαη νη κέζνδνη απνθπγήο ζπγθέληξσζεο πγξαεξίνπ ζε αγσγνύο. 
 
ΑΓ7   Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμύ ζσιήλσλ πγξαεξίνπ από ζσιήλεο 

λεξνύ θαη ειεθηξηζκνύ εληόο θαη εθηόο θηηξίνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ12 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ (ή θαη άιισλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ κε 

πγξαέξην) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ12.5 Ξξν-ιεηηνπξγηθόο έιεγρνο, δνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, 
ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα εηδνπνηείο όια ηα ζρεηηθά άηνκα αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε γηα ηε πξόζεζε ζνπ λα δηελεξγήζεηο 
έιεγρν/δνθηκή ζην ζύζηεκα. 

 
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο όηη ην ζύζηεκα είλαη αζθαιηζκέλν 

γηα ηε δηελέξγεηα δνθηκήο.  
 
ΚΑ3 Λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηηο νδεγίεο ησλ 

εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ησλ ζπζθεπώλ ζρεηηθά κε ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο πξηλ ηε δνθηκή.  

 
ΚΑ4 Λα θαζαξίδεηο κε ηε ζσζηή δηαδηθαζία ηηο 

ζσιήλεο ηνπ δηθηύνπ από μέλα ζώκαηα κε 
πεπηεζκέλν αέξα. 

 
ΚΑ5   Λα δηελεξγείο έιεγρν αληνρήο θαη έιεγρν 

ζηεγαλόηεηαο ζηνπο αγσγνύο ρξεζηκνπνηώληαο 
ηε ζσζηή δηαδηθαζία. 

 
ΚΑ6  Λα  θξνληίδεηο γηα ηελ πιήξσζε ηεο δεμακελήο 

πγξαεξίνπ. 
 
ΚΑ7    Λα ειέγρεηο εάλ έρνπλ γίλεη/αλ ππάξρνπλ ηα 

θαηάιιεια αλνίγκαηα/κεραληζκνί αεξηζκνύ 
ηνπ ρώξνπ θαη εάλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

  
ΚΑ8  Λα πιεξνίο ην δίθηπν κε πγξαέξην κε ηε ζσζηή 

δηαδηθαζία. 
 
ΚΑ9 Λα ειέγρεηο κε ζαπνπλόλεξν όζα εμαξηήκαηα 

ζύλδεζεο δελ έρνπλ ειεγρηεί ζηνλ έιεγρν 
ζηεγαλόηεηαο. 

 
ΚΑ10 Λα ελεξγνπνηείο, λα ξπζκίδεηο θαη λα ειέγρεηο ηηο 

ζπζθεπέο πγξαεξίνπ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΚΑ11 Λα θαηαγξάθεηο νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο έρεηο 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (εηδηθά 
όζνλ αθνξά πξνβιήκαηα ή κε ηθαλνπνηεηηθή 
απόδνζε) θαη λα ηηο κεηαθέξεηο ζηνλ πξντζηάκελν 
ζνπ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ρεηηθά άηνκα  

Ππλάδειθνη 
Ξειάηεο/ηδηνθηήηεο 
Δξγάηεο άιισλ εηδηθνηήησλ 
πεύζπλνη εξγνηαμίνπ  

 
ΠΔ2  Αζθάιεηα 

Δξγαζίεο δηθηύνπ/ζπζηεκάησλ 
ηειεησκέλεο 
Ζιεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ηειεησκέλεο 

 
ΠΔ3  Γηαδηθαζία θαζαξηζκνύ 

Κε πεπηεζκέλν αέξα πίεζεο 3 bar 
Από κηθξέο πξνο κεγαιύηεξεο 
δηακέηξνπο 
Από ηνλ πην θνληηλό ζηελ έμνδν θιάδν 
πξνο ηνλ πην απνκαθξπζκέλν 

 
ΠΔ4  Γηαδηθαζία ειέγρνπ αληνρήο 
θαη ζηεγαλόηεηαο 

Πσζηή πίεζε ειέγρνπ 
Θαηάιιειν αέξην (όρη νμπγόλν), λεξό 
γηα πηέζεηο >2 bar 
Έιεγρνο κεηά ηε ζεξκνθξαζηαθή 
εμηζνξξόπεζε 
Αθξίβεηα νξγάλνπ κέηξεζεο 
Κέηξεζε από δύν καλόκεηξα ζε 
ζσζηή ζέζε 
Σξόλνη ειέγρνπ  
 

ΠΔ5  Αλνίγκαηα/κεραληζκνί 
αεξηζκνύ ρώξνπ 

Αλνίγκαηα 
Ξεξζίδεο 
Αεξαγσγνί 
Αλεκηζηήξεο 

 
ΠΔ6  Γηαδηθαζία πιήξσζεο δηθηύνπ 

Έιεγρνο όηη δελ ππάξρνπλ αλνηθηά 
άθξα 
Πθξαγηζκέλα κε ηάπν αλνίγκαηα 
θαζαξηζκνύ 
Έθπιπζε δηθηύνπ από αέξα ή αέξηα 
δνθηκήο 
Κέηξα αζθάιεηαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ12 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ (ή θαη άιισλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ κε 

πγξαέξην) 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ12.5 Ξξν-ιεηηνπξγηθόο έιεγρνο, δνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
ΚΑ12 Δθόζνλ είζαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηνπο ειέγρνπο, 

λα παξαδίδεηο ην ζύζηεκα ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζην 
αξκόδην άηνκν θαη λα ηνπ επεμεγείο ζε ινγηθό 
βαζκό ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ7  Έιεγρνη ζπζθεπώλ 

Ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε 
Πσζηόο έιεγρνο έλαξμεο/παύζεο 
ιεηηνπξγίαο 
Ηθαλνπνηεηηθόο έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 
ρώξνπ/λεξνύ 
Έιεγρνο δηαξξνήο πγξαεξίνπ από 
ζπζθεπή 

 
ΠΔ8  Δπεμεγήζεηο 

Βαζηθόο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπήο 
Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε δηαξξνήο 
πγξαεξίνπ 
Ππρλόηεηα ζπληήξεζεο/ππεύζπλνο 
ζπληήξεζεο 
Βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ12.5 Ξξν-ιεηηνπξγηθόο έιεγρνο,  δνθηκή θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 
 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1     Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα ζρεηηθά άηνκα πνπ πξέπεη λα εηδνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ 

 πεξίπησζε γηα ηελ πξόζεζε δηελέξγεηαο ειέγρνπ/δνθηκήο ζην ζύζηεκα. 
 
ΑΓ2      Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα είλαη αζθαιηζκέλν ην ζύζηεκα γηα ηε 

 δηελέξγεηα δνθηκήο θαη λα θαηαλνείο ηηο νδεγίεο ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ησλ ζπζθεπώλ 
ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο πξηλ ηελ δνθηκή. 

  
ΑΓ3      Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ ηνπ δηθηύνπ από μέλα ζώκαηα κε 

 πεπηεζκέλν αέξα. 
 
ΑΓ4    Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ αληνρήο θαη ειέγρνπ ζηεγαλόηεηαο ζηνπο 

 αγσγνύο. 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζεκαζία θαηάιιεισλ αλνηγκάησλ/κεραληζκώλ αεξηζκνύ ηνπ 

 ρώξνπ θαη πνην είλαη ην ηππηθό είδνο/κέγεζνο αλνηγκάησλ. 
  
ΑΓ6    Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δηαδηθαζία πιήξσζεο δηθηύνπ κε πγξαέξην. 
 
ΑΓ7     Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ κε ζαπνπλόλεξν όζσλ εμαξηεκάησλ ζύλδεζεο 

 δελ έρνπλ ειεγρηεί ζηνλ έιεγρν ζηεγαλόηεηαο. 
  
ΑΓ8   Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο ελεξγνπνίεζεο, ξύζκηζεο θαη ειέγρνπ ζπζθεπώλ 

 πγξαεξίνπ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
ΤΓΡ13 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   
 
Νξγάλσζε εξγαζίαο, πξνεηνηκαζία πιηθώλ θαη εξγαιείσλ. Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ γηα 
εγθαηάζηαζε ζσιελώζεσλ θαη θαηαηνλεηήξσλ (sprinklers). Ξξνεηνηκαζία ρώξνπ γηα 
εγθαηάζηαζε θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο  αληιηώλ θαη ινηπώλ εμαξηεκάησλ 
ζπζηήκαηνο  ππξαζθάιεηαο κε ρξήζε λεξνύ.  Έιεγρνο θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο. 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
13.1 Ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο 
 
13.2 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 
 
13.3 Δηνηκαζία πιηθώλ 
 
13.4 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
 
13.5 Έιεγρνο θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ13 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΤΓΡ13.1 Ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
  
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηα ζηνηρεία θαη ηε ζπλεζηζκέλε δηάηαμε 

ζπζθεπώλ ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο. 
 
ΚΑ2  Λα θαηαλνείο ηα βαζηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζηνηρείσλ ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο. 
 
ΚΑ3  Λα θαηαλνείο γηα ηελ ύπαξμε θαη ηηο δηαθνξέο ησλ 

δηαθόξσλ εηδώλ ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο. 
 
ΚΑ4  Λα θαηαλνείο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο θαηαηνλεηήξσλ 

πνπ ππάξρνπλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
 
ΚΑ5  Λα θαηαλνείο όηη νη θαηαηνλεηήξεο θαηεγνξηνπνηνύληαη 

βάζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη όηη ην 
ρξώκα ηνπ βνιβνύ ή ηνπ εύηεθηνπ ζπλδέζκνπ 
αληηπξνζσπεύεη απηή ηε ζεξκνθξαζία.  

 
ΚΑ6  Λα θαηαλνείο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο δηάηαμεο θαη 

ηνπο νξηζκνύο γηα ηηο ζσιήλεο παξνρήο λεξνύ. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  ηνηρεία/δηάηαμε 
ζπζθεπώλ ζπζηεκάησλ 
ππξόζβεζεο 

Γεμακελέο απνζήθεπζεο λεξνύ 
Αληιίεο θαη είδνο θηλεηήξα 
(Ζιεθηξνθίλεηνη ή κεραλήο 
εζσηεξηθήο θαύζεο)/πηεζηηθά 
δνρεία αληιηώλ 
Πσιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα, όξγαλα 
απνθνπήο, βαιβίδεο 
αληεπηζηξνθήο, εμαξηήκαηα 
ζύλδεζεο, εμαξηήκαηα ζηήξημεο 
ζσιήλσλ 
Βαιβίδα δηαθνπήο 
Βαιβίδα ζπλαγεξκνύ 
Βαιβίδα ειέγρνπ ξνήο 
δξνθίλεην θνπδνύλη 
Όξγαλα έλδεημεο 
Θαηαηνλεηήξεο 

ΠΔ2  Γηάθνξα είδε ζπζηεκάησλ  
ππξόζβεζεο  

γξά 
Μεξά 
Δλαιιαζζόκελα πγξά θαη μεξά 
Ππζηήκαηα θαηαθιπζκνύ 

ΠΔ3  Γηαθνξέο ζε είδε 
ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο 

Λεξό πάλσ από βαιβίδα δηαθνπήο 
Ξεπηεζκέλνο αέξαο από βαιβίδα 
δηαθνπήο 
Δλαιιαζζόκελα λεξό θαη αέξαο  
Ραπηόρξνλε ξνή λεξνύ ζε 
νιόθιεξε δώλε 

ΠΔ4  Σύπνη θαηαηνλεηήξσλ 
Ππκβαηηθνί 
Νκπξέιαο 
Νξνθήο 
Όξζηαο ζέζεο 
Αλεζηξακκέλεο ζέζεο 
Αθξνθύζηα κεγάιεο ηαρύηεηαο 
Πηεγλνύ ηύπνπ 
Κε ζηαζεξό δίζθν εθηξνπήο 
Κε θηλεηό δίζθν εθηξνπήο 
Ξιεπξηθνί 
Βνιβνύ 
Δύηεθηνπ ζπλδέζκνπ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ13 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΤΓΡ13.1 Ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο 
   

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Σύπνη δηάηαμεο 

Κνλόπιεπξα κε θεληξηθή 
ηξνθνδόηεζε 
Κνλόπιεπξα κε αθξαία 
ηξνθνδόηεζε 
Ακθίπιεπξα κε θεληξηθή 
ηξνθνδόηεζε 
Ακθίπιεπξα κε αθξαία 
ηξνθνδόηεζε 

ΠΔ6  Οξηζκνί ζσιήλσλ παξνρήο 
λεξνύ 

Θιάδνο 
Πσιήλαο δηαλνκήο 
Πηήιε δηαλνκήο  
Βξαρίνλαο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ13.1 Ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα ζηνηρεία θαη πνηα είλαη ε δηάηαμε ζηνηρείσλ ζπζηεκάησλ 

ππξόζβεζεο. 
 
ΑΓ2   Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ζηνηρείσλ ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηελ ύπαξμε θαη ηηο δηαθνξέο εηδώλ ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο. 
 
ΑΓ4   Λα γλσξίδεηο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο θαηαηνλεηήξσλ πνπ ππάξρνπλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
 
ΑΓ5    Λα γλσξίδεηο όηη νη θαηαηνλεηήξεο θαηεγνξηνπνηνύληαη βάζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο 

 ηνπο θαη ην ρξώκα ηνπ βνιβνύ ή ηνπ εύηεθηνπ ζπλδέζκνπ αληηπξνζσπεύεη απηή ηε 
 ζεξκνθξαζία.  

 
ΑΓ6    Λα γλσξίδεηο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο δηάηαμεο θαη ηνπο νξηζκνύο ζσιήλσλ παξνρήο λεξνύ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ13 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ13.2 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηα ζρέδηα κεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ πξνηνύ αξρίζεηο ηελ εξγαζία ζνπ. 
 
ΚΑ2 Λα επηθνηλσλείο κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν γηα δηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία. 
 
ΚΑ3 Λα δεηάο από ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ζνπ ηα εξγαιεία 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία θαη λα ηα εηνηκάδεηο γηα 
ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο. 

 
ΚΑ4 Λα νξγαλώλεηο ην ρώξν εξγαζίαο θαη λα πξνγξακκαηίδεηο 

ηελ ζεηξά εξγαζίαο θαη λα δηεπζεηείο γηα ηθαλνπνηεηηθά 
επίπεδα θσηόο ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 
ΚΑ5 Λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνπο άιινπο πδξαπιηθνύο πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εξγαζία γηα ζπληνληζκό ελεξγεηώλ θαη 
γηα ζέκαηα αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ6 Λα επηθνηλσλείο θαη λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνπο ηερληθνύο 

άιισλ εηδηθνηήησλ όπνπ ρξεηάδεηαη.  
 
ΚΑ7 Λα δηεπζεηείο ηελ παξνπζία αλπςσηηθώλ ή κεηαθνξηθώλ 

κεραλεκάησλ όπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. γηα ηε κεηαθνξά 
δεμακελώλ λεξνύ ή γηα ηελ αλύςσζε βαξηώλ ζσιήλσλ). 

 
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο νπνηαδήπνηε πξν-ππάξρνπζα δεκηά ζην 

θηίξην, ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο 
ζνπ.    

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Καηαλόεζε ζρεδίσλ  

Ρύπνο/δηάκεηξνη ζσιήλσλ/ 
εηδηθώλ ηεκαρίσλ 
Ρξόπνο ζηήξημεο ζσιήλσλ 
Ρξόπνη παξνρήο λεξνύ 
Αξηζκόο θαη είδνο θηλεηήξσλ 
αληιηώλ 
Αξηζκόο θαη ηύπνο 
θαηαηνλεηήξσλ 
Δίδνο δηάηαμεο ζσιήλσλ/ 
δηέιεπζε ζσιήλσλ 

 
ΠΔ2  Δξγαιεία 

Δξγαιεία ρεξηνύ  
Ζιεθηξηθά εξγαιεία ρεξηνύ  

 
ΠΔ3  Δπηθνηλσλία/ 
ζπλεξγαζία 

Δηδνπνίεζε έλαξμεο εξγαζηώλ 
Κέηξα αζθάιεηαο θαηά ηελ 
ηνπνζέηεζε βαξηώλ ζσιήλσλ 
ζε ύςνο 
Ππλελλόεζε ζρεηηθά κε 
δηέιεπζε ζσιήλσλ 
Ρνπνζέηεζε θαηαηνλεηήξσλ 
ζε ςεπδνξνθέο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ13.2 Βαζηθή νξγάλσζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ ηππηθή δηάηαμε ζρεδίσλ κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ 

ππξόζβεζεο. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα κεραλήκαηα, ηα πιηθά θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θάζε 

εξγαζία. 
 
ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηελ νξγάλσζε εξγαζίαο όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ εξγαζία ΓΟ2.2. 
 
ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα θαηά ηελ αλύςσζε θαη εγθαηάζηαζε 

ζσιήλσλ. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζπληνληζκόο θαη ζπλεξγαζία κε 

άιινπο πδξαπιηθνύο ή εξγάηεο άιισλ εηδηθνηήησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ13 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ13.3 Δηνηκαζία πιηθώλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα παξαιακβάλεηο ηα πιηθά θαη ηηο ζπζθεπέο δηθηύνπ κε 

ηηο θαζνξηδόκελεο δηαδηθαζίεο θαη λα ειέγρεηο όηη είλαη 
ζσζηά γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο. 

 
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο ηα αλαγξαθόκελα  ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά   

ησλ ζπζθεπώλ, ζσιήλσλ, νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ 
παξαιακβάλεηο. 

 
ΚΑ3 Λα απνζεθεύεηο θαη λα πξνζηαηεύεηο θαηάιιεια ηα  

πιηθά θαη ηηο ζπζθεπέο κέρξη ηε ρξήζε/ηνπνζέηεζε ηνπο. 
 
KA4 Λα πξνεηνηκάδεηο ζσζηά ηα πιηθά θαη ηηο ζπζθεπέο γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε. 
 
KA5 Λα θάλεηο ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε γηα ηε ζέζε ησλ 

ζπζθεπώλ θαη ηελ πνξεία ησλ ζσιήλσλ. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Τιηθά/ζπζθεπέο δηθηύνπ 

Γεμακελέο απνζήθεπζεο λεξνύ 
Αληιίεο θαη είδνο θηλεηήξα 
(Ζιεθηξνθίλεηνη ή κεραλήο 
εζσηεξηθήο θαύζεο)/πηεζηηθά 
δνρεία αληιηώλ 
Πσιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα, 
όξγαλα απνθνπήο, βαιβίδεο 
αληεπηζηξνθήο, εμαξηήκαηα 
ζύλδεζεο, εμαξηήκαηα ζηήξημεο 
ζσιήλσλ 
Βαιβίδα δηαθνπήο 
Βαιβίδα ζπλαγεξκνύ 
Βαιβίδα ειέγρνπ ξνήο 
δξνθίλεην θνπδνύλη 
Όξγαλα έλδεημεο 
Θαηαηνλεηήξεο 
Ζιεθηξηθά θαιώδηα θαη κνλάδεο 
ειέγρνπ θηλεηήξσλ αληιηώλ 
Δμαξηήκαηα ζηήξημεο ζσιήλσλ 
(βίδεο θιπ) 

ΠΔ2  Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά    
Γηάκεηξνη ζσιήλσλ 
ιηθό θαηαζθεπήο/ πξόηππα  
Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 
Ζιεθηξηθή ηξνθνδνζία 
ζπζθεπώλ 

ΠΔ3  Απνζήθεπζε/πξνζηαζία 
Ζιηαθή αθηηλνβνιία 
Πθόλεο/αθαζαξζίεο 
Θηππήκαηα 
Λεξά/πγξαζία 
Ξξνζηαζία θαηαηνλεηήξσλ από 
θηππήκαηα θαη ςειέο 
ζεξκνθξαζίεο  

ΠΔ4  Πξνεηνηκαζία 
Έιεγρνο εζσηεξηθνύ ζσιήλσλ 
γηα αθαζαξζίεο 
Κέηξεζε (απαηηνύκελα ηεκάρηα 
θαη κήθε ζσιήλσλ) 
Θνπή θαη θαζαξηζκόο ζσιήλσλ 
Θαηαζθεπή ζπεηξσκάησλ όπνπ 
ρξεηάδεηαη 
Θαζαξηζκόο ζπζθεπώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ13.3 Δηνηκαζία πιηθώλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1  Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο παξαιαβήο πιηθώλ κε ηηο θαζνξηδόκελεο δηαδηθαζίεο. 
 
ΑΓ2  Λα γλσξίδεηο ηα ζπλεζηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζσιήλσλ, νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ. 
 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο απνζήθεπζεο/πξνζηαζίαο πιηθώλ/ζπζθεπώλ. 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο κείσζεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ θαη ηνπο εκθαλείο 

ιόγνπο απόξξηςήο ηνπο. 
 
ΑΓ5  Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο κέηξεζεο, θνπήο θαη θαζαξηζκνύ ζσιήλσλ θαη πξνεηνηκαζίαο 

ζπζθεπώλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΤΓΡ13 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ13.4 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαη λα ηνπνζεηείο ηηο ζσιήλεο θαη ηνπο 

θαηαηνλεηήξεο ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα κεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

 
ΚΑ2 Λα θαζαξίδεηο πξώηα θαη κεηά λα ζπλδέεηο ζσζηά ηηο ζσιήλεο 

κεηαμύ ηνπο θαη κέζσ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαηαζθεπάδνληαο ην 
δίθηπν ηνπ ζπζηήκαηνο ππξόζβεζεο. 

 
ΚΑ3 Λα ηνπνζεηείο ηηο ζπζθεπέο θαη λα ηηο ζπλδέεηο κε ην δίθηπν 

ηνπ ζπζηήκαηνο ππξόζβεζεο. 
 
ΚΑ4 Λα εθηειείο ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ησλ αληιηώλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο (κόλν εάλ ζην ζεκείν ππάξρεη παξνρή 
εγθαηεζηεκέλε από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν) θαη εθαξκόδνληαο 
ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο. 

 
ΚΑ5 Λα εθηειείο ηελ εγθαηάζηαζε πξνθαιώληαο ηηο ειάρηζηεο 

δεκηέο θαη αθαζαξζίεο ζηελ πεξηνπζία ηνπ ηδηνθηήηε. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Δπηινγή ζσιήλσλ 

Βάζε δηακέηξνπ 
Κήθνπο 

ΠΔ2  Σνπνζέηεζε ζσιήλσλ/ 
θαηαηνλεηήξσλ 

Απνζηάζεηο κεηαμύ ζσιήλσλ 
Απνζηάζεηο κεηαμύ 
θαηαηνλεηήξσλ 
Πσζηή θιίζε ζσιήλσλ γηα 
άδεηαζκα 
Δίδνο/απόζηαζε ζηεξηγκάησλ 
Ξξνζηαζία από δηάβξσζε 
Όρη ζε δνκηθά ζηνηρεία 
Γηέιεπζε όρη από κε 
ππξνπξνζηαηεπόκελνπο 
ρώξνπο (εάλ δελ είλαη 
δπλαηόλ ηόηε λα 
εγθηβσηίδνληαη ζε άθαπζηα 
νηθνδνκηθά πιηθά) 

ΠΔ3  πζθεπέο 
Γεμακελέο λεξνύ 
Αληιίεο/Θηλεηήξεο αληιηώλ/ 
πηεζηηθά δνρεία αληιηώλ  
Βαιβίδεο ειέγρνπ/ 
ζπλαγεξκνύ 
δξνθίλεηα θνπδνύληα 

ΠΔ4  Ηιεθηξνινγηθή 
ζύλδεζε 

Ξαξνρή ειεθηξηζκνύ ζε 
αληιίεο 
Πύλδεζε κε πίλαθα ειέγρνπ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ13.4 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο ηνπνζέηεζεο, ζύλδεζεο θαη ζηήξημεο ζσιήλσλ. 
 
ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο ζύλδεζεο ζπζθεπώλ ζπζηήκαηνο κε δίθηπν. 
 
ΑΓ3  Λα γλσξίδεηο ηηο κεζόδνπο ειεθηξνινγηθήο ζύλδεζεο ησλ ζπζθεπώλ (εάλ ζην ζεκείν 

ππάξρεη παξνρή εγθαηεζηεκέλε από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν). 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  
 
ΤΓΡ13 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΤΓΡ13.5 Έιεγρνο θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλόηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: 
 
ΚΑ1 Λα ειέγρεηο όηη ην ζύζηεκα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζύκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα κεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ππξόζβεζεο. 

 
ΚΑ2 Λα εηδνπνηείο όια ηα ζρεηηθά άηνκα αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε γηα ηε πξόζεζε ζνπ λα δηελεξγήζεηο δνθηκή ζην 
ζύζηεκα. 

 
ΚΑ3 Λα ειέγρεηο νπηηθά όηη ην ζύζηεκα είλαη αζθαιηζκέλν γηα 

ηε δηελέξγεηα δνθηκήο. Λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηηο 
νδεγίεο ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ησλ ζπζθεπώλ (αληιηώλ) 
ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο πξηλ ηε δνθηκή. 

 
ΚΑ4 Λα ππνβάιιεηο ην ζύζηεκα ζε έιεγρν αληνρήο πίεζεο (κε 

λεξό θαη αέξα) κε βάζε ηηο νδεγίεο ζνπ θαη λα ειέγρεηο όιεο 
ηηο ζπλδέζεηο θαη βαιβίδεο γηα νξαηέο δηαξξνέο. 

 
ΚΑ5 Λα δηνξζώλεηο ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ δηαξξνή. 
 
ΚΑ6 Λα ειέγρεηο ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  
 
ΚΑ7 Όηαλ ηθαλνπνηεζείο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

λα εηνηκάδεηο ην ζύζηεκα γηα παξάδνζε.   
 
ΚΑ8 Λα θαηαγξάθεηο νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο έρεηο ζρεηηθά κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (εηδηθά όζνλ αθνξά 
πξνβιήκαηα ή κε ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε) θαη λα ηηο 
κεηαθέξεηο ζηνλ πξντζηάκελν ζνπ. 

 
ΚΑ9 Δθόζνλ είζαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηνπο ειέγρνπο, λα 

παξαδίδεηο ην ζύζηεκα ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζην αξκόδην άηνκν 
θαη λα ηνπ επεμεγείο ζε ινγηθό βαζκό ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 
ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
 
 
 
 
 
.  
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  πκθσλία ζπζηήκαηνο 

Γηέιεπζε/δηάκεηξνη ζσιήλσλ 
Αξηζκόο/ζέζε/είδνο 
θαηαηνλεηήξσλ 
Γηαηάμεηο ειέγρνπ 
Αληιίεο, θηλεηήξεο, παξνρή 
λεξνύ θιπ) 

ΠΔ2  ρεηηθά άηνκα  
Ππλάδειθνη 
Ξειάηεο/ηδηνθηήηεο 
Δξγάηεο άιισλ εηδηθνηήησλ 
πεύζπλνη εξγνηαμίνπ  

ΠΔ3  Οπηηθόο έιεγρνο 
Δξγαζίεο δηθηύνπ/ 
ζπζηεκάησλ ηειεησκέλεο 

ΠΔ4  σζηή ιεηηνπξγία  
Βαιβίδσλ δηαθνπήο θαη 
αληεπηζηξνθήο 
Βαιβίδαο ζπλαγεξκνύ 
δξνθίλεησλ θνπδνπληώλ 
Αληιηώλ θαη θηλεηήξσλ θαη 
απηνκαηηζκώλ ηνπο 
Κεηαβίβαζε ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο 
αληιηώλ 

ΠΔ5  Δηνηκαζία ζπζηήκαηνο 
γηα παξάδνζε 

Ξιήξσζε δηθηύνπ κε λεξό 
Θιείδσκα ζε αλνηθηή ζέζε ηεο 
θπξίαο βαιβίδαο δηαθνπήο 
Πύλδεζε όισλ ησλ 
απηνκαηηζκώλ 
Θέζε ζε εηνηκόηεηα όισλ ησλ 
θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ πεγώλ 
ελέξγεηαο 

ΠΔ6  Δπεμεγήζεηο 
Βαζηθόο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο 
ζπζηήκαηνο 
Ππρλόηεηα/ππεύζπλνο 
ζπληήξεζεο/δνθηκώλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 
 
ΤΓΡ13.5 Έιεγρνο θαη παξάδνζε ζπζηεκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 
 
ΑΓ1   Λα  γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα ζρεηηθά άηνκα πνπ πξέπεη λα εηδνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε γηα ηελ πξόζεζε δηελέξγεηαο ειέγρνπ/δνθηκήο ζην ζύζηεκα. 
 
ΑΓ2    Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα είλαη αζθαιηζκέλν ην ζύζηεκα γηα ηε 

δηελέξγεηα δνθηκήο. Θαηαλόεζε νδεγηώλ ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ησλ ζπζθεπώλ ζρεηηθά κε 
ηε ιεηηνπξγία ηνπο πξηλ ηε δνθηκή. 

 
ΑΓ3   Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε έιεγρν αληνρήο πίεζεο. 
 
ΑΓ4  Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δηαδηθαζία θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ειεγρηνύλ γηα ζσζηή 

ιεηηνπξγία ζην ζύζηεκα. 
 
ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δηαδηθαζία εηνηκαζίαο ζπζηήκαηνο γηα παξάδνζε. 
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ΓΛΩΑΡΙΟ 
 
Νη αθόινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 
πξόηππν: 
 

Αλαξξόθεζε αληιίαο Ζ πιεπξά ηεο αληιίαο ζηε νπνία εηζέξρεηαη ην λεξό. 

Aληηδνλεηηθή βάζε Βάζε από θειιό (ζπλήζσο) πνπ απνξξνθά ηνπο θξαδαζκνύο 
ηεο αληιίαο. 

Αεξνιέβεηεο πγξαεξίνπ Ππζθεπέο νη νπνίεο δεζηαίλνπλ αέξα θαη ζηε ζπλέρεηα ην 
δηνρεηεύνπλ ζην θηίξην γηα ζέξκαλζε ρώξνπ. 

Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο Sensors. 

Απνζθιεξπληέο λεξνύ Ππζθεπέο πνπ αθαηξνύλ δηάθνξα άιαηα από ην λεξό ώζηε λα 
κεηώλεηαη ε παξνπζία πέηξαο. 

Βξώκην Σεκηθό κε ηδηόηεηεο παξόκνηεο κε ην ριώξην. 

Γαιβαληθή νμείδσζε  Ζ νμείδσζε πνπ παξαηεξείηαη όηαλ ζσιήλεο από δηαθνξεηηθά 
κέηαιια είλαη ελσκέλεο κεηαμύ ηνπο. 

Γαιβαληζκέλνο ράιπβαο Αηζάιη κε πξνζηαηεπηηθό ζηξώκα ςεπδάξγπξνπ (νη γλσζηέο 
ζσιήλεο 'γαιβαληδέ'). 

Γηαζηνιή Ζ αύμεζε ζηνλ όγθν θάπνηνπ πγξνύ ή ζηεξενύ ιόγσ αύμεζεο 
ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. 

Γηαζηνιηθόο ζύλδεζκνο Πύλδεζκνο εηδηθόο ζην λα παξαιακβάλεη δηαζηνιέο ζηηο 
ζσιήλεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε απηόλ. 

Γηάηαμε ζσιήλσλ Ν ηξόπνο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο θαη ζπλδεδεκέλεο νη 
ζσιήλεο ζε κία εγθαηάζηαζε. 

Γηαθνξηθόο ζεξκνζηάηεο/ 
ειεγθηήο 

(Differential Temperature Controller) Ζιεθηξνληθή ζπζθεπή 
πνπ ειέγρεη ηνλ θπθινθνξεηή ηνπ λεξνύ κέζα από ηα ειηαθά 
πιαίζηα αλάινγα κε ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ 
ζηνπο ειηαθνύο ζπιιέθηεο θαη ηνλ θύιηλδξν δεζηνύ λεξνύ 
ρξήζεο. 

Γηήζεζε Φηιηξάξηζκα. 

Γνρεία δηαζηνιήο 
Γνρεία πνπ πεξηέρνπλ αέξα ζε ζπγθεθξηκέλε αξρηθή πίεζε θαη 
πνπ έρνπλ ζθνπό λα απνξξνθνύλ ηνλ απμεκέλν (ιόγσ 
αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο) όγθν λεξνύ. 

Γνρεία πηέζεσο 
Γνρεία πνπ πεξηέρνπλ αέξα ζε ζπγθεθξηκέλε αξρηθή πίεζε θαη 
πνπ έρνπλ ζθνπό λα πεξηνξίδνπλ ηε ζπρλόηεηα 
εθθίλεζεο/παύζεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο.  

Γπζκελείο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο Γπλαηνί άλεκνη, θαηαηγίδεο, ραιαδνπηώζεηο. 

Δύηεθηνο ζύλδεζκνο Πύλδεζκνο ν νπνίνο ιεηώλεη εύθνια ζηελ παξνπζία ςειώλ 
ζεξκνθξαζηώλ, ελεξγνπνηώληαο ηνλ θαηαηνλεηήξα. 
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Θεξκνθξαζία ζε βαζκνύο 
Κέιβηλ 

Θιίκαθα κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο όπνπ ην ζεκείν ζην νπνίν 
ην λεξό παγώλεη αληηζηνηρεί κε 273 βαζκνύο Θέιβηλ. 

Θεξκνθξαζία ζε βαζκνύο 
Κειζίνπ 

Ζ ζπλεζηζκέλε θιίκαθα κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο όπνπ ην 0 
αληηζηνηρεί κε ην ζεκείν πνπ ην λεξό παγώλεη θαη ην 100 ην 
ζεκείν πνπ ην λεξό εμαηκίδεηαη. 

Θεξκνζηθσληθή 
θπθινθνξία 

Θπθινθνξία πνπ βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ην δεζηό λεξό 
είλαη ιηγόηεξν ππθλό από ην θξύν θαη άξα θηλείηαη πξνο ηα 
πάλσ θαη αληηθαζίζηαηαη από θξύν λεξό. 

Θεξκνζηάηεο Ππζθεπή ε νπνία κε βάζε ηε ζεξκνθξαζία ζε θάπνην ζεκείν, 
ειέγρεη θάπνηα ζπζθεπή π.ρ. θπθινθνξεηή. 

Θέζε αλάλεςεο 
Ζ πιάγηα ζέζε πνπ δηαηεξεί αλνηθηό ην δξόκν ηνπ αέξα ελώ 
πξνζηαηεύεη ηνλ αζζελή από ηελ πηζαλόηεηα λα πληγεί από 
ηα εκέζκαηα ηνπ. 

Καζνξηδόκελεο δηαδηθαζίεο Γηεπζεηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζην εξγνηάμην γηα θάπνην ζέκα, 
όπσο παξαιαβή πιηθώλ θιπ. 

Καζζίηεξνο Νξπθηό από ην νπνίν παξάγεηαη ην κέηαιιν (Tin  Sn) ην 
νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θόιιεζε ραιθνύ. 

Καηάζιηςε αληιίαο Ζ πιεπξά ηεο αληιίαο ζηε νπνία εμέξρεηαη ην λεξό κε πίεζε. 

Καηαηνλεηήξεο Ρα γλσζηά sprinklers πνπ ππάξρνπλ ζηελ νξνθή ή ζηνπο 
ηνίρνπο θαη πνπ έρνπλ ζθνπό λα βξέρνπλ κε λεξό ηε θσηηά. 

Καηαλεκεηήο Πεκείν πνπ ηξνθνδνηείηαη κε λεξό θαη από ην νπνίν μεθηλνύλ 
νη παξνρέο γηα πνιιά ζεκεία ιήςεο λεξνύ. 

Κξάκα Κείγκα κεηάιισλ. 

Κπθινθνξεηήο Κηθξή αληιία πνπ θπθινθνξεί ην λεξό ζε έλα θύθισκα (π.ρ. 
ζε θπθιώκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο λεξνύ). 

Ληπνπαγίδα Ππζθεπή πνπ δηαρσξίδεη ηα ιίπε από ηα λεξά απνρέηεπζεο. 

Μαλνκεηξηθό ύςνο 

Καλνκεηξηθό ύςνο ζε έλα ζεκείν κίαο ζσιήλαο είλαη ην ύςνο 
ζην νπνίν ζα έθηαλε ην λεξό εάλ ελώλακε κίαλ άιιε κεγάιε 
θάζεηε ζσιήλα ζε εθείλν ην ζεκείν θαη εμαξηάηαη από ηελ 
πίεζε. 

Μαλόκεηξν Όξγαλν κέηξεζεο πίεζεο. 

Μείσζε ζηε πνηόηεηα ησλ 
πιηθώλ 

Αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ κε απνηέιεζκα ην 
πιηθό λα έρεη κεησκέλε απόδνζε ή λα είλαη αθαηάιιειν γηα 
ρξήζε. 

Μνύθα Άθξν ζσιήλα κε ειαθξώο κεγαιύηεξε δηάκεηξν γηα λα 
κπνξεί λα ζπλδεζεί κε άιιε ζσιήλα. 

Μπαηαξίεο αλάκεημεο Mixers. 

Όδνλ Σεκηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απνιύκαλζε λεξνύ ζε 
θνιπκβεηηθέο δεμακελέο. 
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Ομείδσζε Ρν γλσζηό 'άγησκα'. 

Οζκνγόλνο νπζία Νπζία πνπ πξνζηίζεηαη ζην πγξαέξην γηα λα έρεη κπξσδηά 
ώζηε λα γίλεηαη αληηιεπηή ε παξνπζία ηνπ. 

Οζκνπαγίδεο Ρα γλσζηά 'ζίγκα' ή 'ζηθώληα' ζηα νπνία ελώλνληαη νη 
πδξαπιηθνί ππνδνρείο (κπάληα, ηνπαιέηεο, θιπ). 

Πίεζε Ζ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηα ηνηρώκαηα ελόο δνρείνπ από ην 
ξεπζηό πνπ ππάξρεη κέζα. 

Πξν-πίεζε δνρείνπ Ζ πίεζε ε νπνία δηνρεηεύεηαη από ην εξγνζηάζην θαηά ηελ 
θαηαζθεπή. 

Ραθόξ Πύλδεζκνη γλσζηνί θαη σο compression fittings ή unions. 

Ρνή λεξνύ Ξόζα ιίηξα λεξνύ πεξλνύλ από έλα ζεκείν αλά κνλάδα 
ρξόλνπ. 

ρέδην Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο  

Κειέηε εηδηθά ζε ζρέζε κε αζθάιεηα θαη πγεία ζε εξγνηάμηα 
πνπ εηνηκάδεηαη από εμεηδηθεπκέλνπο εκπεηξνγλώκνλεο 
εγθεθξηκέλνπο από ην πνπξγείν Δξγαζίαο. 

ρέζε πίεζεο κε ύςνο 
ζηήιεο λεξνύ  

Όηη δειαδή ε πίεζε κεηώλεηαη πεξίπνπ 1 Bar γηα θάζε 10 
κέηξα πνπ αλεβαίλνπκε ζε κία ζσιήλα λεξνύ. 

σιήλεο απνξξνήο Πσιήλεο απνρεηεύζεσο ζηηο νπνίεο ζπλδένληαη νη 
νζκνπαγίδεο ησλ εηδώλ απνξξνήο. 

σιελώζεηο ζύλδεζεο Πσιήλεο απνρεηεύζεσο ζηηο νπνίεο ζπλδένληαη νη ζσιήλεο 
απνξξνήο. 

Σαρπζεξκαληήξεο/ 
Σαρπζεξκνζίθσλεο λεξνύ 

Ππζθεπέο νη νπνίεο δεζηαίλνπλ ην λεξό θαηά ηε ξνή ηνπ κέζα 
από ηε ζπζθεπή γηα άκεζε ρξήζε. 

Σξηρνεηδέο θαηλόκελν 
Ζ ηδηόηεηα πγξώλ λα εηζξνθνύληαη θαη λα γεκίδνπλ ην δηάθελν 
κεηαμύ δύν ζσιήλσλ όηαλ ε κία είλαη κέζα ζηελ άιιε θαη ε 
δηαθνξά δηακέηξσλ ηνπο είλαη κηθξή. 

Σύπνο εξγαζίαο Δίδνο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα εθηειεζηεί, κέζα ζηα πιαίζηα κηαο 
κεγαιύηεξεο εξγαζίαο. 

Τδξαπιηθόο ππνδνρέαο Δίδνο πγηεηλήο ν νπνίνο δέρεηαη πγξά πνπ πξννξίδνληαη γηα 
απνρέηεπζε (κπάληα, ληπηήξεο, WC θιπ). 

Τδξνθίλεην θνπδνύλη Θνπδνύλη πνπ ιεηηνπξγεί όηαλ πεξλά λεξό από κέζα ηνπ. 

Τςνκεηξηθή δηαθνξά Γηαθνξά ζε ύςνο δύν ζεκείσλ. 

Φέξσλ νξγαληζκόο Πθειεηόο νηθνδνκήο ζπλήζσο από κπεηόλ. 

Φινηεξνδηαθόπηεο 

Ππζθεπή πνπ ειέγρεη αληιία βάζεη ηεο θίλεζεο ηεο όηαλ 
γεκίδεη/αδεηάδεη δεμακελή (ε ζπζθεπή αθνινπζεί ηε ζηάζκε 
ηνπ πγξνύ θαη θιείλεη ή αλνίγεη αλάινγα δηαθόπηε ηεο 
αληιίαο). 

Φξεάηην επηζεώξεζεο  Ξαξαδεμάκελν. 
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Anti-scald valve Βαιβίδα πνπ απνηξέπεη ηελ πηζαλόηεηα πξόθιεζεο 
εγθαπκάησλ θαηά ηε ρξήζε δεζηνύ λεξνύ. 

Balance Tank Κηθξή δεμακελή κε ζθνπό λα δέρεηαη ην λεξό πνπ μερεηιίδεη 
από ηε θνιπκβεηηθή δεμακελή. 

Coagulant Σεκηθό ην νπνίν θάλεη κηθξά ζσκαηίδηα λα θνιινύλ κεηαμύ 
ηνπο θαη άξα λα κπνξνύλ λα θηιηξαξηζηνύλ από ην θίιηξν. 

Coarse Strainer Φίιηξν ζηελ είζνδν αληιηώλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ. 

C-PVC Chlorinated PVC Σισξηνκέλν PVC. 

HDPE High Density 
PolyEthelene Τειήο Ξπθλόηεηαο Ξνιπαηζπιέλην. 

LPG Liquified Petroleum Gas (γξνπνηεκέλν αέξην πεηξειαίνπ). 

o-ring Ξιαζηηθόο δαθηύιηνο πνπ ηνπνζεηείηαη κεηαμύ ζσιήλσλ γηα 
ζθνπνύο ζηεγαλόηεηαο. 

PB PolyButelene Ξνιπβνπηπιέλην. 

pH Power of Hydrogen, Γύλακε πδξνγόλνπ. Αξηζκόο ζρεηηθόο κε 
ηε ζπγθέληξσζε πδξνγόλνπ ζην λεξό.  

PP PolyPropelene Ξνιππξνππιαίλην. 

PVC PolyVinylChloride Ξνιπβηλπινρισξίδην. 

Pressure Controller θαη 
Pressure switch 

Ππζθεπή πνπ ειέγρεη ηελ έλαξμε θαη παύζε ιεηηνπξγίαο κηαο 
αληιίαο βάζεη ηεο πίεζεο πνπ ππάξρεη ζηε ζσιήλα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ 
         EΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 
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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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