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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΟΑΕΔ 
 

 
 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΡΚ  
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 240 ΩΡΕΣ                                                             

 
Σκοπός 

 
Σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα χειρισμού 
μηχανημάτων κλάρκ με ασφάλεια αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας 
 
Στόχοι 

 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 
 

 Να αναγνωρίζουν το σύστημα χειρισμού του μηχανήματος, τις λειτουργίες και τις δυνατότητές  
του σύμφωνα με  τις προδιαγραφές του  κατασκευαστή 

 

 Να χειρίζονται  με ασφάλεια το μηχάνημα, να  τροφοδοτούν και να εφαρμόζουν τους 
κανονισμούς ασφαλείας 

 

 Να συνεργάζονται και να υιοθετούν τη στάση ενός επαγγελματία χειριστή μηχανημάτων κλαρκ 
 

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

 Να αναγνωρίζουν το σύστημα χειρισμού του μηχανήματος και τις ενδείξεις των οργάνων 
χρησιμοποιώντας τη βασική ξένη ορολογία 

 Να διακρίνουν τα κατάλληλα αναλώσιμα και να περιγράφουν τις τεχνικές συμπλήρωσης και 
ελέγχους επάρκειας 

 Να περιγράφουν τη διαδικασία εκκίνησης /επανεκκίνησης του μηχανήματος και τον κανονισμό 
ασφαλείας κυκλοφορίας του μηχανήματος 

 Να αναγνωρίζουν τις πιθανές βλάβες και να περιγράφουν τα συμπτώματα 
 Να αναγνωρίζουν τα συστήματα ασφαλείας  του μηχανήματος  
 Να περιγράφουν τους κανονισμούς ασφαλείας 
 Να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες του μηχανήματος και να διακρίνουν τους επαγγελματικούς 

κινδύνους 
 Να αναγνωρίζουν και να επισκοπούν το περιβάλλον εργασίας του μηχανήματος  
 Να περιγράφουν τη λειτουργία  του μηχανήματος σύμφωνα με τα βασικά χαρακτηριστικά των  

εργοταξιακών χώρων και  των απαιτήσεων έργου 
 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες εκκίνησης – επανεκκίνησης και  ασφάλισης – απασφάλισης 

του μηχανήματος 
 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 ιντερνετ 
 Να κατανοούν την ξένη ορολογία του επαγγέλματος 
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Δεξιότητες 
 

 Να χειρίζονται τα διάφορα όργανα του μηχανήματος 

 Να τροφοδοτούν το μηχάνημα με τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά 

 Να οδηγούν το μηχάνημα χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα συστήματα 

 Να πραγματοποιούν καθημερινή  προληπτική συντήρηση και έλεγχο ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του μηχανήματος 

 Να δοκιμάζουν και να ελέγχουν τα συστήματα ασφαλείας του μηχανήματος 

 Να εφαρμόζουν τους κανονισμούς ασφαλείας 

 Να χειρίζονται το μηχάνημα λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές του 

 Να χειρίζονται το μηχάνημα λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον εργασίας 

 Να προσαρμόζουν τη λειτουργία του μηχανήματος ανάλογα με τις δυνατότητές του, τις 
συνθήκες και τις απαιτήσεις του έργου 

  Να παραδίδουν σωστά το μηχάνημα 

  Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές Υγιεινής και ασφάλειας  στους χώρους εργασίας 

  Να εφαρμόζουν τους κανόνες ατομικής προστασίας  

 Να χειρίζονται τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε βασικό επίπεδο και σε προχωρημένο  
            επίπεδο 

 
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
α/α 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1. Ασφαλής χρήση – χειρισμός μηχανήματος  16 52 68 

2. Δοκιμές - έλεγχοι & χρήση συστημάτων ασφαλείας 14 34 48 

3. Προσαρμογή του μηχανήματος ανάλογα με τις συνθήκες 
του έργου 

 
14 

 
62 

 
76 

4. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας 
- Μέσα ατομικής προστασίας     

 
12 

 
- 

 
12 

5. Βασικές γνώσεις υπολογιστών    18 06 24 

6. Ξενόγλωσση Αγγλική Ορολογία 12 - 12 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

 
86 

 
154 

 
240 

 
 
 
 
 
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. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Ασφαλής χρήση / χειρισμός μηχανήματος  (16Θ – 52Π)     68 ώρες 
 

1.1  Βασική ορολογία / εξοικείωση με σήμανση και εντολές/χειρισμός των διαφόρων οργάνων 
του  μηχανήματος (4Θ – 18Π) 

       -  Βασικές αρχές  Μηχανολογίας,  
       -  Συστήματα χειρισμού μηχανημάτων έργου και προδιαγραφών 

       -  Συστήματα οδήγησης μηχανημάτων έργου 
-  Βασική αγγλική ορολογία 

       -  Ειδικοί κανονισμοί ασφαλείας κυκλοφορίας οχημάτων έργου-ΚΟΚ 
       -  Διαδικασία εκκίνησης – επανεκίννησης 
       -  Μέθοδοι προσαρμογής σε διάφορους εργοταξιακούς χώρους 
       -  Μέθοδοι εκτίμησης πραγματικών συνθηκών 
       -  Λειτουργία – όργανα –μοχλοί –ενδείξεις 
       -  Εγχειρίδιο κατασκευαστή 
 
1.2 Τροφοδοσία μηχανήματος με τα απαραίτητα αναλώσιμα(2Θ – 6Π) 

- Βασικές αρχές Ηλεκτρολογίας,  
       - Βασικά ηλεκτρικά συστήματα μηχανημάτων έργου,  
       - Βασικοί ηλ/κοί αυτοματισμοί και ηλεκτρονικά όργανα μηχανημάτων έργου, 
       - Χρήση Δικτύων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτρικών δικτύων και καυσίμων 
       - Προδιαγραφές αναλώσιμων και ελαστικών και απαιτήσεων σε αέρα ανάλογα με το μηχάνημα  
         και τις συνθήκες 
       - Τεχνικές συμπλήρωσης αναλώσιμων και ελέγχων επάρκειας 
       - Ειδικοί κανονισμοί ασφαλείας 
 
1.3 Οδήγηση χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα συστήματα του μηχανήματος – οχήματος 
      (6Θ – 22Π) 
       - Κανόνες οδικής κυκλοφορίας- ειδικές διατάξεις-Εσωτερικοί Κανονισμοί , που διέπουν το  
          εργοτάξιο ή τον εργασιακό χώρο 
       - Συστήματα παραγωγής έργου ανά κατηγορία μηχανήματος 
       - Συστήματα εκκίνησης – Διεύθυνσης -Στάσης 
 
1.4  Ημερήσιος έλεγχος και προληπτική συντήρηση ανάλογα με τις απαιτήσεις του     
       Μηχανήματος (4Θ – 6Π) 
       - Βασικές αρχές Μηχανολογίας 
       - Αρχές ομαδικής εργασίας 
       - Βασικές αρχές πρόληψης ατυχημάτων –  
       - Χρήση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)  
       - Βασικά χαρακτηριστικά μηχανημάτων έργου ανά κατηγορία 
       - Χρήση τεχνικών βιβλίων 
       - Καθαρισμός μηχανήματος 
       - Διαδικασία συμπλήρωσης δελτίο ελέγχου και λειτουργίας μηχανήματος 
       - Διαδικασία συντήρησης μηχανήματος έργου 
       - Διαδικασία εντοπισμού βλαβών και ερμηνεία συμπτωμάτων 
       - Αναλώσιμα υλικά και  βασικά ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου 
        

2. Δοκιμές - έλεγχοι & χρήση συστημάτων ασφαλείας  (14Θ –34Π)     48 ώρες 
 

2.1 2.1. Δοκιμές και έλεγχοι των συστημάτων ασφαλείας του μηχανήματος(4Θ – 10Π) 
 
       - Βασικές αρχές μηχανολογίας, 
       - Γενικοί κανονισμοί ασφάλειας- λειτουργίας μηχανημάτων έργου, 
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       - Διαδικασία δοκιμών και ελέγχου 
       - Διαδικασία ελέγχου οπτικών και ηχητικών σημάτων, ηλεκτρονικών οργάνων και ενδείξεων 
       - Χρήση εγχειριδίου 
 
2.2. Εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας(4Θ -10Π) 
       - Βασικές αρχές μάθησης 
       - Βασικές αρχές οργάνωσης εργασίας και ασφάλειας – πρόληψης ατυχημάτων, 
       - Γενικοί κανονισμοί ασφάλειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου 
       - Ειδικοί κανονισμοί ασφαλείας 
       - Μέθοδοι προσαρμογής σε διαφορετικούς εργοταξιακούς χώρους και σε διάφορα μηχανήματα 
       - Μέθοδοι αναγνώρισης βασικών χαρακτηριστικών εργοταξιακών χώρων και απαιτήσεων έργου 
       - Μέθοδοι εκτίμησης πραγματικών συνθηκών 
       - Μέθοδοι αναγνώρισης επαγγελματικού  κινδύνου 
 
2.3  Αναγνώριση των δυνατοτήτων του μηχανήματος και χειρισμός με ιδιαίτερη προσοχή (6Θ 
– 14Π) 

 - Προδιαγραφές του μηχανήματος σχετικά με τις διαστάσεις, την ιπποδύναμη, τη χωρητικότητα,     
το ωφέλιμο βάρος, τις αντιμετωπιζόμενες κλίσεις, τις δυνατότητες ελιγμών, τις δυνατότητες  
κίνησης (επιτρεπόμενεςκλίσεις κλπ) και τις δυνατότητες παραγωγής έργου με βάση τις συνθήκες. 
-Κατηγορίες μηχανημάτων -Τεχνολογικά μέσα 
 

3. Προσαρμογή του μηχανήματος ανάλογα με τις συνθήκες του έργου  
(14Θ – 62Π)     76ώρες  
 
3.1 Αναγνώριση και επισκόπηση του περιβάλλοντος εργασίας του μηχανήματος 
         (4Θ -20Π) 
       - Διαστάσεις μηχανήματος με την έκταση του χώρου 
       - Χώροι εργασίας-Προϊόντα -Υπηρεσίες 
       - Εντοπισμός ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών του χώρου 
       - Αντιμετώπιση δύσκολων και έκτακτων καταστάσεων 
       - Σήματα προειδοποίησης κατά τη λειτουργία του μηχανήματος 
 
3.2. Προσαρμογή της λειτουργίας του μηχανήματος ανάλογα με τις δυνατότητές του, τις   
       συνθήκες και   τις απαιτήσεις του έργου (6Θ- 22Π) 
       -Χειρισμός παρελκόμενων εργαλείων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του έργου και τις οδηγίες  
        Του  κατασκευαστή 
 
3.3. Σωστή παράδοση του μηχανήματος (4Θ – 20Π) 
      - Διαδικασία ασφαλούς στάθμευσης του μηχανήματος 
      - Δελτίο λειτουργίας του μηχανήματος( παραχθέν έργο, καταναλώσεις , ώρες λειτουργίας) 
      - Δελτίο απόδοσης και παραγωγής 
      - Κανόνες συμπεριφοράς επαγγελματία χειριστή μηχανημάτων έργου 
        

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 
 
6.1 Βασική  ξένη ορολογία του επαγγέλματος 


