Μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης του «εργασιακού περιβάλλοντος» και
εργασιακής ασφάλειας και υγείας των χειριστών περονοφόρων οχημάτων,
επιβάλλεται η ενημέρωση και κατάρτιση των χειριστών για την ασφαλή
χρήση και συντήρηση ανυψωτικών περονοφόρων οχημάτων.

Ασφαλή οδήγηση Ανυψωτικών
Περονοφόρων Οχημάτων
Στόχοι του προγράμματος:

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνική

Με τη συμπλήρωση του προγράμματος οι
συμμετέχοντες θα αποκτήσουν:
·
γνώσεις σε θέματα πρόληψης
ατυχημάτων στο χώρο εργασίας
·
γνώσεις για τις τεχνικές και
πρακτικές που συνοδεύουν την
αμυντική οδήγηση
·
γνώσεις για την καλύτερη
συμπεριφορά στο οδήγημα προς
όφελος τόσο των ιδίων , όσο και
των άλλων χρηστών των χώρων
εργασίας
·
καλύτερη επίγνωση των τρόπων
αντιμετώπισης πιθανής
κυκλοφοριακής συμφόρησης και
των διάφορων δυσκολιών στο
οδήγημα
·
γνώσεις για την υιοθέτηση
πρακτικών ασφαλούς οδήγησης
·
γνώσεις για τους τρόπους
προληπτικής συντήρησης και
προστασίας των οχημάτων τους,
αλλά και των ιδίων
·
καλύτερη επίγνωση των συνθηκών
προληπτικής συμπεριφοράς στο
οδήγημα προς αποφυγή
ανεπιθύμητων περιστατικών
·
ενίσχυση της συνείδησης τους
«άριστου οδηγού» και του ρόλου
τους στην αύξηση της
παραγωγικότητας της Εταιρίας
Σε ποιους απευθύνεται:

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε
Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων και
Υπεύθυνοι Ασφάλειας και Υγείας

Περιεχόμενα:

Μέρος Α: Εισαγωγή
·
Προβολή βίντεο με ατυχήματα
·
·
·
·
·
·
·

φορκλιφτ
Χρήση ανυψωτικών περονοφόρων
οχημάτων
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
μηχανήματος
Τραυματισμοί
Μέτρα μείωσης κινδύνου ατυχημάτων
Παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν
σε ατύχημα
Κατηγορίες οχημάτων
Εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές

Μέρος Β
·
Σταθερότητα οχήματος

·

Κέντρο βάρους
Φόρτωση υλικών
Μεταφορά υλικών
Εκπαίδευση
Άλλοι παράγοντες
Οδήγημα
Περονοφόρα
Ταχύτητα
Τιμόνι
Επιφάνειες / Δάπεδα
Ορατότητα
Φορτωμένο / μη φορτωμένο

Μέρος Γ: Χώροι διακίνησης
· Διάδρομοι
· Σήμανση
· Εξαερισμός
· Θόρυβος
· Τακτοποίηση / Στοίβαγμα
Μέρος Δ: Ανεφοδιασμός
· Περονοφόρων οχημάτων ντίζελ
· Περονοφόρων οχημάτων βενζίνης
· Περονοφόρων οχημάτων υγραέριο
· Περονοφόρων ηλεκτρικών οχημάτων
Μέρος Ε: Έλεγχοι
·
Συντήρηση
·
Αναγκαίος εξοπλισμός οχήματος
·
Προσόντα χειριστή
·
Ιατρικές εξετάσεις
·
Μέσα ατομικής προστασίας
·
Προβολή ταινίας για Ασφαλή Χρήση
Περονοφόρων Οχημάτων

Μεθοδολογία:
Παρουσίαση με Power point, σημειώσεις,
συζήτηση, παραδείγματα

Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών, Τηλέφωνο: 77 77 72 52, Φαξ: 22466635
Email: kem@editc.com, Ιστοσελίδα: http://kem.editc.eu

Ασφαλή οδήγηση
Ανυψωτικών Περονοφόρων Οχημάτων
Κωδικός Σεμιναρίου: K19A02
Ημερομηνία Έναρξης: Δευτέρα 18/02/2019

Συνολικό
Κόστος

Επιχορήγηση
ΑνΑΔ

Καθαρό
Κόστος
Συμμετοχής

€ 280

€ 120

€ 160

Ημερομηνία Λήξης: Τρίτη 19/02/2019
Μικρές/Μεσαίες και Μεγάλες
Επιχειρήσεις

Διάρκεια: 10 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής:
EDITC & MMC Conference Centre,
Ίμβρου 16
1055 Λευκωσία

Για Ανέργους και Φοιτητές

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Συνολικό Κόστος Σεμιναρίου: € 280
Περιλαμβάνει την παρακολούθηση του
σεμιναρίου, σημειώσεις, διαλείμματα για καφέ
και πιστοποιητικό.
Ημέρες και ώρες Διεξαγωγής
Ημερομηνίες

Ώρες Διεξαγωγής

Δευτέρα 18/02/2019

08:15-13:30

Τρίτη 19/02/2019

08:15-13:30

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου
Ο κύριος Ξένιος Αντωνίου είναι κάτοχος του τίτλου BSc Industrial and System Engineering
στο University of Toronto, εγκεκριμένος σύμβουλος από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να διεξάγει δραστηριότητες προστασίας
και πρόληψης των κινδύνων και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλους εργοδότες, πλήρες
μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ETEK) και του Συνδέσμου
Ασφάλειας & Υγείας Κύπρου. Εργάστηκε στον βιομηχανικό τομέα ως Quality Assurance
Manager και συντέλεσε στην επιτυχή εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Από το Φεβρουάριο
2003 εργάζεται σαν Σύμβουλος Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην εφαρμογή Συστημάτων
Διαχείρισης της Ποιότητας και Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση πολλών
μελετών, εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Έχει επίσης συμμετάσχει
ως εκπαιδευτής σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα ασφάλειας και υγείας για επιχειρήσεις
τόσο στον βιομηχανικό όσο και στον κατασκευαστικό τομέα.

Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών, Τηλέφωνο: 77 77 72 52, Φαξ: 22466635
Email: kem@editc.com, Ιστοσελίδα: http://kem.editc.eu

Δήλωση Συμμετοχής
Κωδικός — Τίτλος Σεμιναρίου: K19A02- Ασφαλή οδήγηση
Ανυψωτικών Περονοφόρων Οχημάτων

Ημερομηνία Έναρξης: 18/02/2019

Α. Στοιχεία Οργανισμού (αν εφαρμόζεται)
□Μικρή

□Μεσαία

Εταιρία/Οργανισμός:

Μέγεθος:

Οικονομική Δραστηριότητα:

Τηλέφωνο:

Φαξ:

Διεύθυνση:

Ταχ. Τομέας:

Ταχ.
Θυρίδα:

Υπεύθυνος για την εγγραφή και
τίτλος θέσης:

Email:

□Μεγάλη

Απευ. Τηλέφωνο:

Β. Στοιχεία Συμμετέχοντα (1)

□Κος □Κα

Όνομα

Επίθετο

Τίτλος/Θέση Εργασίας:

Email:

Περιγραφή Καθηκόντων:

Τηλέφωνο/Κινητό:

Φαξ:

Λόγοι για τους οποίους είναι
επιθυμητή η συμμετοχή στο
πρόγραμμα:
Παρακαλώ σημειώστε αν υπάρχουν προτιμήσεις στο φαγητό που θα προσφερθεί (ισχύει μόνο στη περίπτωση όπου στο σεμινάριο
περιλαμβάνεται μεσημεριανό)
□Νηστίσιμα □Χορτοφάγος

□

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν πέραν του ενός συμμετέχοντα. (Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώστε και την επόμενη σελίδα)

Γ. Επένδυση Εκπαίδευσης
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ (τουλάχιστον 3 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου)
Παρακαλώ τιμολογήστε

□Τον συμμετέχοντα □Την εταιρία

Αρ. Πιστωτικού Πελάτη (αν υπάρχει):

□

Για δικαιούχους επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ):

€160

□

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ):

€280

□

Για άνεργους που πληρούν τα κριτήρια της ΑΝΑΔ:

€0

Επιταγές εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας EDITC Ltd. Πληρωμή μπορεί να γίνει με απευθείας κατάθεση στον λογαριασμό
Account Name: EDITC LTD
ΙΒΑΝ:CY19 0050 0115 0001 1501 0686 9601

Account Number: 115-01-068696-01
SWIFT/BIC:HEBACY2N

Δ. Όροι συμμετοχής σε προγράμματα της εταιρίας EDITC
1. H εταιρία λαμβάνει εγγραφές στα σεμινάρια της μέχρι 5 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου. Η εταιρία δεν δεσμεύεται ότι θα
αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 5 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου
2. Γραπτές ακυρώσεις 5 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρό
το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοουμένου ότι οι
αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
3. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μία μέρα πριν από την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές
για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους πελάτες.
4. Με εξαίρεση του πιστωτικούς πελάτες, όλες οι άλλες εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και η εταιρία δεν θα αποδέχεται την είσοδο των
συμμετεχόντων στην τάξη αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις
5. Με την λήψη της αίτησης συμμετοχής θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικώς για την παραλαβή της αίτησης. Γραπτή επιβεβαίωση για την υλοποίηση του
εκπαιδευτικού προγράμματος θα αποσταλεί από 5 μέχρι 3 μέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Σε έκτακτες περιπτώσεις γραπτή επιβεβαίωση μπορεί
να σταλεί και μία μέρα πριν την έναρξη του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρία σε περίπτωση που
δεν έχουν λάβει σχετική επιβεβαίωση.
6. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να
καταβάλουν και το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
7. Σε περίπτωση προγραμμάτων επιχορηγημένων από την ΑΝΑΔ όλα τα έντυπα της ΑΝΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στην εταιρία EDITC πριν από την
έναρξη του σεμιναρίου
8. Πιστοποιητικά συμμετοχής θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοουμένου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές
υποχρεώσεις και υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑΝΑΔ. Σε άλλη περίπτωση αυτά θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι
πιο πάνω προϋποθέσεις

□Αποδεχόμαστε όλους τους πιο πάνω όρους συμμετοχής
Υπογραφή:

Σφραγίδα (σε περίπτωση εταιρίας):

Ημερομηνία:

Δήλωση Συμμετοχής
Β. Στοιχεία Συμμετέχοντα (2)

□Κος □Κα

Όνομα

Επίθετο

Τίτλος/Θέση Εργασίας:

Email:

Περιγραφή Καθηκόντων:

Τηλέφωνο/Κινητό:

Φαξ:

Λόγοι για τους οποίους είναι
επιθυμητή η συμμετοχή στο
πρόγραμμα:
Παρακαλώ σημειώστε αν υπάρχουν προτιμήσεις στο φαγητό που θα προσφερθεί (ισχύει μόνο στη περίπτωση όπου στο σεμινάριο
περιλαμβάνεται μεσημεριανό)
□Νηστίσιμα □Χορτοφάγος

Β. Στοιχεία Συμμετέχοντα (3)

□Κος □Κα

Όνομα

Επίθετο

Τίτλος/Θέση Εργασίας:

Email:

Περιγραφή Καθηκόντων:

Τηλέφωνο/Κινητό:

Φαξ:

Λόγοι για τους οποίους είναι
επιθυμητή η συμμετοχή στο
πρόγραμμα:
Παρακαλώ σημειώστε αν υπάρχουν προτιμήσεις στο φαγητό που θα προσφερθεί (ισχύει μόνο στη περίπτωση όπου στο σεμινάριο
περιλαμβάνεται μεσημεριανό)
□Νηστίσιμα □Χορτοφάγος

Β. Στοιχεία Συμμετέχοντα (4)

□Κος □Κα

Όνομα

Επίθετο

Τίτλος/Θέση Εργασίας:

Email:

Περιγραφή Καθηκόντων:

Τηλέφωνο/Κινητό:

Φαξ:

Λόγοι για τους οποίους είναι
επιθυμητή η συμμετοχή στο
πρόγραμμα:
Παρακαλώ σημειώστε αν υπάρχουν προτιμήσεις στο φαγητό που θα προσφερθεί (ισχύει μόνο στη περίπτωση όπου στο σεμινάριο
περιλαμβάνεται μεσημεριανό)
□Νηστίσιμα □Χορτοφάγος

Β. Στοιχεία Συμμετέχοντα (5)

□Κος □Κα

Όνομα

Επίθετο

Τίτλος/Θέση Εργασίας:

Email:

Περιγραφή Καθηκόντων:

Τηλέφωνο/Κινητό:

Φαξ:

Λόγοι για τους οποίους είναι
επιθυμητή η συμμετοχή στο
πρόγραμμα:
Παρακαλώ σημειώστε αν υπάρχουν προτιμήσεις στο φαγητό που θα προσφερθεί (ισχύει μόνο στη περίπτωση όπου στο σεμινάριο
περιλαμβάνεται μεσημεριανό)
□Νηστίσιμα □Χορτοφάγος

□Αποδεχόμαστε όλους τους πιο πάνω όρους συμμετοχής
Υπογραφή:
Σφραγίδα (σε περίπτωση εταιρίας):

Ημερομηνία:

