
Για την υλοποίηση των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
επιλέγονται εισηγητές καταξιωµένοι, 
µε πολυετή εµπειρία στην κατάρτιση 
εργαζοµένων σε ύψος και σε θέµατα 
Υγιεινής και Ασφάλειας. Οι µέθοδοι 
διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται 
περιλαµβάνουν διαλέξεις και χρήση 
απτών παραδειγµάτων. 

Οι πτώσεις από ύψος είναι από τους πιο 
σοβαρούς επαγγελµατικούς κινδύνους. 
Στην Ελλάδα, αποτελούν δε την πρώτη 

αιτία θανατηφόρων ατυχηµάτων (30%). Η 
εργασία σε ύψος µπορεί να διεξαχθεί µε 

απόλυτη ασφάλεια αν και εφόσον οι 
εργαζόµενοι είναι σωµατικά κατάλληλοι, 
διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό και 

έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς στη χρήση του. 

Εγκαταστάτες/συντηρητές 
φωτοβολταϊκών

Ηλεκτρολόγους

Άτοµα που διενεργούν οικοδοµικές 
εργασίες, επισκευές σκεπών, αλλαγή 
πανέλων, τοποθέτηση τεντών και 
λοιπές εργασίες σε ύψος

Σε ποιους απευθύνεται
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Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Περιεχόµενα Προγράµµατος

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ κα Πανοπούλου Νίκη | Τ 2112213726 | training@bqc.gr

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. 

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράµµατος, κάθε εκπαιδευόµενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει τους βασικούς κινδύνους που 
διατρέχει κατά την εργασία του και τον τρόπο να τους ελέγχει καθώς και πως να επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισµό για εργασία σε ύψος.  
Επίσης,  οι εκπαιδευόµενοι θα  µάθουν πώς να ελέγχουν τον εξοπλισµό πριν εργασθούν σε ύψος και να µπορούν να προλαµβάνουν 
δυσάρεστες καταστάσεις εξαιτίας εξωγενών παραγόντων (π.χ. καιρικές συνθήκες).

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   3 ώρες

Σύντοµη αναφορά στις γενικές διατάξεις για την ΑΥΕ και ειδικότερα στο ν. 3850/2010 «Κύρωση 
του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων»

Π.∆. 395/1994 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση 
εξοπολισµού εργασίας από τους εργαζόµενους»

Π.∆.155/2004 «Τροποποίηση του π.δ 395/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 2001/45/ΕΚ»

Π.∆. 396/1994 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία του Συµβουλίου 89/656/EOK»

Υ.Α. οικ. Β. 4373/1205/1993 «Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την οδηγία 
89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για την προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέσα ατοµικής προστασίας» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει

Π.∆.  70/1990 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες»

Π.∆. 778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών»

Κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 16440/Φ.10.4/445/93 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης 
στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και 
χρήση µεταλλικών σκαλωσιών»

Μη δεσµευτικός οδηγός καλής πρακτικής για την εφαρµογή της οδηγίας 2001/45/ΕΚ (εκτέλεση 
εργασιών σε ύψος) – καλές πρακτικές


