
Υπάρχει ανάγκη για απόκτηση γνώσεων που αφορούν αφ' ενός την ασφαλή χρήση περονοφόρων οχηµάτων στους χώρους εργασίας 
και αφ' εταίρου τα βασικά µηχανολογικά στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει ο χειριστής. Επιβάλλεται διεθνώς η χρήση των 
περονοφόρων οχηµάτων να πραγµατοποιείται από καταρτισµένους (στις περισσότερες χώρες της ΕΕ αδειούχους) χειριστές, ώστε να 
αποφεύγονται ατυχήµατα που προκαλούνται από κακή χρήση και ελλιπή εκπαίδευση.

Μετά το πέρας του προγράµµατος οι συµµετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες χειρισµού στα ακόλουθα: 

- Να χειρίζονται µε ασφάλεια περονοφόρα οχήµατα

- Να φορτώνουν και ξεφορτώνουν τα περονοφόρα µε όλους τους κανόνες ασφάλειας, τόσο για τον ίδιο τον χειριστή, όσο και για αυτούς 
που εργάζονται στον ίδιο χώρο

- Να χρησιµοποιούν τα οχήµατα µε βάση τις αρχές του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στους χώρους εργασίας

- Να διενεργούν ελιγµούς µε ασφάλεια και γενικά να έχουν σωστή οδική συµπεριφορά 

Επίσης να αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές τεχνικές γνώσεις που αφορούν:

- Τις αρχές λειτουργίας των µηχανών εσωτερικής καύσης

 - Τα συστήµατα τροφοδοσίας

- Τα υδραυλικά συστήµατα στα περονοφόρα οχήµατα

 - Τα ελαστικά των περονοφόρων και τις φθορές τους

Τα περονοφόρα οχήµατα αποτελούν, κατά 
κοινή οµολογία, τα συνηθέστερα 

χρησιµοποιούµενα ανυψωτικά µηχανήµατα και 
επιπλέον πολύτιµα εργαλεία που βρίσκουν 

εφαρµογή και χρήση σε ένα µεγάλο πλήθος 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως στη 

βιοµηχανία, στις κάθε είδους κατασκευές, στις 
λιµενικές εγκαταστάσεις, στις µεταφορές, κλπ. 

Χειριστές περονοφόρων οχηµάτων

Σε όσους εµπλέκονται στην λειτουργία 
των περονοφόρων οχηµάτων 
(υπεύθυνοι αποθηκών, εργαζόµενοι σε 
αποθήκες, σε συνεργεία, σε εργοτάξια 
κ.τ.λ) 

Σε όσους εµπλέκονται µε την ασφάλεια 
στην εργασία (τεχνικοί ασφαλείας, 
εργοδηγοί κλπ).

Σε ποιους απευθύνεται

Στόχοι εκπαιδευτικού προγράµµατος

Γενική παρουσίαση

Ειδικές οδηγίες

Ασφαλής χειρισµός των περονοφόρων 
οχηµάτων

Αρχές λειτουργίας

Βασικές οδηγίες συντήρησης χειριστή

Εντοπισµός βλαβών

Επίλυση αποριών
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Μεθοδολογία εκπαίδευσηςΠεριεχόµενα Προγράµµατος

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. 
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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. 

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   2 Ηµέρες


