Τα ανυψωτικά συστήµατα αποτελούν ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
στις µέρες µας µια επιµέρους
κατηγορία του ευρύτερου τοµέα των ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ
µεταφορικών συστηµάτων που ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
βρίσκουν εφαρµογή και χρήση σε ένα
µεγάλο πλήθος παραγωγικών
δραστηριοτήτων, όπως στη
βιοµηχανία, στις κάθε είδους
κατασκευές, στις λιµενικές
εγκαταστάσεις, στις µεταφορές, κλπ.

Τα ανυψωτικά συστήµατα συνιστούν µια από τις πιο σύνθετες µηχανολογικές ή ηλεκτροµηχανολογικές διατάξεις. Το γεγονός αυτό συµβαίνει
γιατί αποτελούνται από µια σειρά πολλαπλών µηχανισµών οι οποίοι περιλαµβάνουν µια µεγάλη γκάµα στοιχείων µηχανών, σιδηρών
κατασκευών αλλά και ηλεκτρικών διατάξεων. Με τον όρο ανυψωτικό µηχάνηµα περιλαµβάνονται: οι γερανογέφυρες, τα περονοφόρα
οχήµατα, τα καλαθοφόρα οχήµατα, τα γερανοφόρα οχήµατα (αυτοκινούµενοι & οικοδοµικοί γερανοί), τα βαρούλκα σε τροχιές, δικόλωνα &
τετρακόλωνα ανυψωτικά συνεργείων κλπ.
Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (ΦΕΚ 1186 B/25.08.2003) “περί προσόντων
προσώπων που διενεργούν επιθεωρήσεις και περί της Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ανυψωτικών Μηχανηµάτων”. Σκοπός του εκπαιδευτικού
προγράµµατος είναι να δοθεί στους συµµετέχοντες µια πολύπλευρη θεωρητική εκπαίδευση στον Τοµέα Επιθεώρησης Ανυψωτικών
Μηχανηµάτων.
∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 2 Ηµέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Περιεχόµενα Προγράµµατος

Μηχανικούς Ασφαλείας

i

Παρουσίαση όλων των τύπων ανυψωτικών µηχανηµάτων

Eγκαταστάτες, συντηρητές, χειριστές και λειτουργούς Ανυψωτικών
Μηχανηµάτων Aνεξάρτητους µηχανικούς

ii

Κατάταξη των ανυψωτικών µηχανηµάτων ως προς την
επικινδυνότητα

Μεθοδολογία εκπαίδευσης
Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων επιλέγονται
εισηγητές καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση και εµπειρία στο χώρο του
ελέγχου ανυψωτικών µηχανηµάτων. Οι µέθοδοι διδασκαλίας που
χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών
παραδειγµάτων και οµαδική συµµετοχή.

iii Έλεγχοι και περιοδικότητα ελέγχων
iv Κρίσιµα σηµεία ασφάλειας που ελέγχονται κατά την
επιθεώρηση ανυψωτικών µηχανηµάτων
v

Στοιχεία Μηχανολογίας (συρµατόσχοινα, αλυσίδες,
τροχαλίες, συγκολλήσεις ρουλεµάν, ιµάντες κ.λπ.)

vi Πιστοποιητικά Καταλληλότητας
vii Ισχύουσα νοµοθεσία και πρότυπα
viii Μεθοδολογία επιθεώρησης όλων των τύπων
Ανυψωτικών
Μηχανηµάτων
(Λιµενικοί
Γερανοί,
Οικοδοµικοί Γερανοί, Γερανογέφυρες, Καλαθοφόρα,
Αυτοκινούµενοι Γερανοί, Περονοφόρα, Αλυσοβαρούλκα
κ.α.)

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της BQC µπορούν να επιδοτηθούν µέσω του ΟΑΕ∆ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕ∆ παρέχει στις εταιρίες την δυνατότητα
εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκµεταλλευόµενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο
site του ΟΑΕ∆ http://laek.oaed.gr. Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,24%, µπορεί να γίνει το αργότερο 5 εργάσιµες πριν την
έναρξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος.
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