
Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Ασφαλής Χρήση Οχημάτων Βαρέως Τύπου

Σε ποιους 
απευθύνεται

Σε χειριστές οχημάτων βαρέως τύπου.

Στόχος Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις ασφαλείς πρακτικές κατά το χειρισμό 
διαφόρων οχημάτων Β.Τ. και να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που διατρέχουν 
οι ίδιοι και οι συνάδελφοί τους από τη χρήση τους.

Ενδεικτική 
Θεματολογία

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ενώ καλύπτει 
τα εξής θέματα:

• Δεξιότητες και γνώσεις χειριστών μηχανημάτων έργων:
– Βασικές διατάξεις και ικανότητα λειτουργίας και συντήρησης βαρέων

μηχανημάτων 
– Αδιαπραγμάτευτοι έλεγχοι να αναφορές πριν την εργασία
– Παραμετροποίηση και γνώση διαφορετικών τύπων συνημμένων εκσκαφής
– Γνώση ασφαλών εργασιακών πρακτικών και κανονισμών υγείας και 

ασφάλειας
– Δυνατότητα ανάγνωσης GPS, σχεδίων, διαγραμμάτων και σχεδίων.

• Επίδειξη χρήσης από τον εκπαιδευτή
• Πρακτική εξάσκηση εργαζομένου ανά όχημα
• Τελική αξιολόγηση οδηγού
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Διά Ζώσης (με φυσική παρουσία)

8 ώρες 

Τρόπος 
υλοποίησης, 

διάρκεια
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Εισηγητές Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι καταρτισμένοι και έμπειροι συνεργάτες της 
Ergonomia με αναγνωρισμένη πορεία στο χώρο τους και άριστες κριτικές 
επίδοσης.

Εκπαιδευτικό 
υλικό

Με την ολοκλήρωση των περισσότερων σεμιναρίων, αποστέλλονται στους 
συμμετέχοντες οι βασικές πληροφορίες της εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική 
μορφή, ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτές ανά πάσα ώρα και στιγμή 
και σε ορισμένες περιπτώσεις εξειδικευμένα εγχειρίδια οδηγιών.

Αριθμός 
εκπαιδευόμενων

15 άτομα/ ομάδα εκπαίδευσης

Θεματολογία Η θεματολογία κάθε σεμιναρίου είναι ενδεικτική και υπάρχει η δυνατότητα 
πλήρους προσαρμογής στις ανάγκες του κάθε συνεργάτη.

Βεβαίωση 
παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, εκδίδεται «Πιστοποιητικό 
Παρακολούθησης» για τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.

Αξιολόγηση 
σεμιναρίων

Μοναδικός μας στόχος είναι η σωστή ενημέρωση και η ικανοποίηση των 
συνεργατών μας, γι' αυτό και μετά το πέρας των σεμιναρίων αποστέλλεται 
έντυπο αξιολόγησης σε κάθε συμμετέχοντα. Συγκεντρώνουμε όλες τις 
απόψεις και προτάσεις και τις λαμβάνουμε υπόψη μας για να βελτιωνόμαστε 
συνεχώς.

Επιδότηση Τόσο οι δια ζώσης όσο και οι εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις δύνανται να 
επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ.

Τεχνική 
υποστήριξη

Για τις εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις παρέχεται η απαραίτητη τεχνική 
υποστήριξη και καθοδήγηση σε όσους συνεργάτες τη χρειάζονται.

Μέτρα 
προφύλαξης 

Covid-19

Σε όλες μας τις εκπαιδεύσεις πληρούνται πλήρως οι απαραίτητες 
προυποθέσεις για την προστασία έναντι της Covid-19. Προτεραιότητα μας 
είναι πάντα η ασφάλεια των ανθρώπων μας και η δική σας. 

Με φυσική παρουσία Webinars
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