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 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  : 210 ΩΡΕΣ                                                       
 

Σκοπός 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες 
μεταφοράς των αντικειμένων/εμπορευμάτων στο τόπο προορισμού και η απόκτηση 
βασικών γνώσεων στην εκτέλεση των εργασιών διανομής με φορτηγά 
αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας 
  
Στόχοι  
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  οι συμμετέχοντες θα είναι σε 
θέση: 
 

 Να αναγνωρίζουν τη διαδικασία παραλαβής των αντικειμένων ή 
εμπορευμάτων , που προορίζονται για διανομή 

 

 Να παραδίδουν τα αντικείμενα ή εμπορεύματα σε κάθε σημείο επαφής με τον 
πελάτη κάνοντας σωστή χρήση του φορτηγού 

 

 Να συνεργάζονται και να υιοθετούν τη στάση ενός επαγγελματία  οδηγού 
βαρέων Οχημάτων 

 
 

Επιμέρους στόχοι 
 
Ειδικότερα με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει  να έχουν αποκτήσει τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες:  
 
Γνώσεις 
 

 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες παραλαβής του προγράμματος της 
ημέρας και των απαραίτητων εγγράφων 

 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες παραλαβής των προϊόντων προς διανομή 
από τον αποθηκάριο 

 Να περιγράφουν τη διαδικασία ελέγχου της φόρτωσης των προϊόντων 
σύμφωνα με τους κανόνες 

 Να περιγράφουν τη διαδικασία παράδοσης των εμπορευμάτων με βάση τις 
οδηγίες της εταιρείας 

 Να αναγνωρίζουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της 
παράδοσης – παραλαβής 
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 Να περιγράφουν τη διαδικασία οποιασδήποτε πληρωμής, επιστροφής ή 
απορριφθέντος προϊόντος 

 Να περιγράφουν τις διαδικασίες ελέγχου του φορτηγού στην αρχή της 
βάρδιας 

 Να κατανοούν την κείμενη νομοθεσία  κατά την οδήγηση του φορτηγού 

 Nα αναγνωρίζουν τις διαδικασίες παράδοσης του φορτηγού σε καλή 
κατάσταση 

 Να περιγράφουν  τις βασικές αρχές Υγιεινής και ασφάλειας  στους χώρους 
εργασίας και να διακρίνουν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 

 Να αναγνωρίζουν τα προγράμματα Word, excel και τη διαδικασία σύνδεσης 
στο internet 

 Να κατανοούν την ξένη ορολογία του επαγγέλματος 
Δεξιότητες 
 

 Να παραλαμβάνουν το πρόγραμμα της ημέρας και τα απαραίτητα έγγραφα 

 Να παραλαμβάνουν τα προϊόντα προς διανομή από τον αποθηκάριο 

 Να ελέγχουν τη φόρτωση των προϊόντων σύμφωνα με τους κανόνες 

 Να παραδίδουν τα εμπορεύματα με βάση τις οδηγίες της εταιρείας 

 Να διεκπεραιώνουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκλήρωση 
της παράδοσης – παραλαβής 

 Να παραλαμβάνουν οποιαδήποτε πληρωμή, επιστροφή ή απορριφθέν 
προϊόν 

 Να ελέγχουν το φορτηγό στην αρχή της βάρδιας 

 Να οδηγούν το φορτηγό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

 Να παραδίδουν το φορτηγό σε καλή κατάσταση 

 Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

 Να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα πακέτα πληροφορικής που απαιτούνται για 
το επάγγελμα 

 Να χρησιμοποιούν την ξένη ορολογία που απαιτείται για τις ανάγκες του 
επαγγέλματος 

 
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       
             

 
α/α 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1. Παραλαβή των προς διανομή 
αντικειμένων ή εμπορευμάτων  

18 36 54 

2. Παράδοση των αντικειμένων ή 
εμπορευμάτων σε κάθε σημείο επαφής 
με τον πελάτη 

18 18 36 

3. Σωστή χρήση και  έλεγχος του 
φορτηγού ώστε να είναι πάντα έτοιμο 
προς χρήση 

24 48 72 

4. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας - Μέσα Ατομικής 
Προστασίας 

 
12 

 
- 

 
12 

5. Βασικές γνώσεις υπολογιστών   
  

18 06 24 

6. Ξενόγλωσση Ορολογία 12 - 12 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

 
102 

 
108 

 
210 
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
 
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής 
Κατεύθυνσης, ειδικοτήτων  συναφών με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευτών είναι η επαγγελματική  
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.  
Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις θα προσδιορίζονται στην σχετική προκήρυξη 
πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ                
( 18Θ - 36Π)  54 ώρες 
 
1.1 Παραλαβή του προγράμματος της ημέρας και των απαραίτητων εγγράφων 
 

-  Διαδικασία ανάγνωσης Οδικών και γεωγραφικών χαρτών  
-  Βασικά Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας 
-  Βασικοί κανόνες και διαδικασίες εξωτερικής/ εσωτερικής παραλαβής και  
   αποστολής 

      -  Βασικές αρχές Χαρτοφυλακίου     Προϊόντων της Επιχείρησης 
      -  Βασικοί κανόνες και διαδικασίες είσπραξης και κλεισίματος Ταμείου 

 
1.2 Παραλαβή των προϊόντων προς διανομή από τον αποθηκάριο 

-  Βασικά Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας 
-  Βασικοί κανόνες και διαδικασίες εξωτερικής/ εσωτερικής παραλαβής και  
   αποστολής 

      -  Βασικές αρχές Χαρτοφυλακίου     Προϊόντων της Επιχείρησης 
     -  Γνώση ασφαλούς και ορθής φόρτωσης 
      -  Διαδικασία χειρισμού παλετοφόρου μηχανήματος 
 
1.3 Έλεγχος στη φόρτωση των προϊόντων σύμφωνα με τους κανόνες 

 
-  Διαδικασία ανάγνωσης Οδικών και γεωγραφικών χαρτών  
-  Βασικά Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας 
-  Βασικοί κανόνες και διαδικασίες εξωτερικής/ εσωτερικής παραλαβής και  
   αποστολής 
-  Βασικές αρχές Χαρτοφυλακίου     Προϊόντων της Επιχείρησης 
-  Γνώση ασφαλούς και ορθής φόρτωσης 
-  Γνώση χειρισμού παλετοφόρου μηχανήματος 

 
2Η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ 
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ  (18Θ  -18Π)     36  ώρες 
 

2.1 Παράδοση των εμπορευμάτων με βάση τις οδηγίες της εταιρείας 
-  Διαδικασία ανάγνωσης Οδικών και γεωγραφικών χαρτών  
-  Βασικά Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας 
-  Βασικοί κανόνες και διαδικασίες εξωτερικής/ εσωτερικής παραλαβής και  
   αποστολής 
-  Βασικές αρχές Χαρτοφυλακίου     Προϊόντων της Επιχείρησης 
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-  Διαδικασίες χειρισμού παλετοφόρου μηχανήματος 
 
2.2 Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την 
ολοκλήρωση της παράδοσης - παραλαβής 

-  Βασικά Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας 
-  Βασικοί κανόνες και διαδικασίες εξωτερικής/ εσωτερικής παραλαβής και  
   αποστολής 
-  Βασικές αρχές Χαρτοφυλακίου     Προϊόντων της Επιχείρησης 

      -  Βασικοί κανόνες και διαδικασίες είσπραξης και κλεισίματος Ταμείου 
 
2.3 Παραλαβή οποιαδήποτε πληρωμής, επιστροφής ή απορριφθέντος 
προϊόντος 

-  Βασικά Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας 
-  Βασικοί κανόνες και διαδικασίες εξωτερικής/ εσωτερικής παραλαβής και  
   αποστολής 
-  Βασικές αρχές Χαρτοφυλακίου     Προϊόντων της Επιχείρησης 

      -  Βασικοί κανόνες και διαδικασίες είσπραξης και κλεισίματος Ταμείου 
      -  Γνώση ασφαλούς και ορθής φόρτωσης 

-  Διαδικασίες χειρισμού παλετοφόρου μηχανήματος 
 

3Η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
 
ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ 
ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ  (24Θ  - 48Π)   72 ώρες 
 
3.1   Έλεγχος του φορτηγού στην αρχή της βάρδιας 

- Βασικά Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας 
- Βασικοί κανόνες Κ.Ο.Κ 
- Τρόποι Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών 
- Γνώση ασφαλούς και ορθής φόρτωσης 
- Βασικές αρχές και κανόνες Μηχανολογίας 

 
3.2   Οδήγηση του φορτηγού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

- Βασικά Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας 
- Βασικοί κανόνες Κ.Ο.Κ 
- Βασικές αρχές και κανόνες Μηχανολογίας 
-  

3.3 Παράδοση του φορτηγού σε καλή κατάσταση  
- Βασικά Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας 
- Βασικοί κανόνες Κ.Ο.Κ 
- Τρόποι Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών  
- Βασικές αρχές και κανόνες Μηχανολογίας 

 

4. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας - Μέσα  
ατομικής προστασίας    (12Θ)  12 ώρες 
 
4.1  Κανόνες Υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας 
4.2. Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
 

5. Βασικές γνώσεις υπολογιστών   (18Θ- 6Π)  24ώρες 
5.1 Προγράμματα Word, excel, internet 
 

6. Ξενόγλωσση Αγγλική Ορολογία  (12Θ)  12 ώρες 
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6.1 Βασική  ξένη ορολογία του επαγγέλματος 


