
Επιβλέποντες µηχανικοί

Τεχνικοί Ασφαλείας

Εργάτες

Εργοδηγοί

Σε ποιους απευθύνεται

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Νοµοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

   Νόµος 3850/2010 “Κύρωση του κώδικα για την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζοµένων”

    Π.∆. 305/1996  Ελάχιστες προδιαγραφές για την Υ&Α στα εργοτάξια

    Π.∆. 57/2010 Μηχανήµατα έργου

Μέσα ατοµικής προστασίας

Χρήση εργαλείων και µηχανηµάτων.

Εκσκαφές

Θερµές εργασίες – Ηλεκτροσυγκόλληση – Οξυγονοκόλληση

Χρήση τροχού κοπής

Ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός 

Προστασία στις εργασίες σε ύψος (Ικριώµατα − Φορητές Κλίµακες) 

Ανυψωτικά µηχανήµατα − Μηχανήµατα έργων 

Εργασία σε κλειστούς χώρους 

Συµπεριφορά σε περίπτωση Πυρκαγιάς - Χρήση πυροσβεστήρα - 
Πυρασφάλεια

Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

Κατεδαφίσεις

∆ιακίνηση υλικών 

Θόρυβος 

∆ονήσεις

Χηµικά στο χώρο εργασίας

Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύµα

Σηµάνσεις
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Περιεχόµενα Προγράµµατος

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
επιλέγονται εισηγητές καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση 
και εµπειρία στο χώρο της Υγείας και Ασφάλειας. Οι 
µέθοδοι διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται 
περιλαµβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και 
οµαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό οι 
συµµετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν 
οµαδικές και ατοµικές ασκήσεις και εργασίες καθώς και 
Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, οµαδικό 
πνεύµα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα ερωτηµατολόγιο 
ικανοποίησης διανέµεται στους συµµετέχοντες µε 
σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της 
εκπαίδευσης τους και της επίτευξης των σκοπών της.

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. 

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα έχουν αποκοµίσει τις βασικές γνώσεις σχετικά µε:
- την νοµοθεσία Υγείας & Ασφάλειας για τα εργοτάξια τεχνικών έργων
- τους ρόλους των συντελεστών του έργου
- τους κινδύνους κατά την εργασία σε εργοτάξια και τους τρόπους αντιµετώπισής τους 
  (λήψη µέτρων ασφαλείας, χρήση µέσων ατοµικής προστασίας)
- την διαχείριση των ατυχηµάτων/εκτάκτων αναγκών στα εργοτάξια

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   2 Ηµέρες
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Η εκπόνηση ενός τεχνικού έργου αποτελεί κάθε φορά µία 
πρόκληση ανεξαρτήτως του µεγέθους και της 

πολυπλοκότητάς αυτού. Το συνεχώς µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον εργασίας ενός τεχνικού έργου, η συνύπαρξη 

πολλών παραγόντων και οι ιδιαίτερες συνθήκες στο χώρο του 
εργοταξίου κάνουν επιτακτική την ανάγκη ουσιαστικής 

ενηµέρωσης και πρόληψης σε θέµατα σχετικά µε την 
ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ


