
 
 

 
Physics 

HIGH ACCESS 
Training courses for work and rescue from heights & Confined Spaces  

 

Εκπαίδευση για εργασίες σε ύψος 
Με συστήματα  Περιορισμού Κίνησης και Συσκευές Ανακοπής Πτώσης  

 

Work at Height Course  

Διάρκεια: 1 ημέρα (8 ώρες) 
 
Αναλογία (Ratio): 1/6 
 
Απαιτήσεις: 

• 18 ετών 
• Καλή φυσική κατάσταση 
• Πιστοποιημένη εκπαί-

δευση στις Α’ Βοήθειες 
 
Απαραίτητα έντυπα: 

• Αίτηση συμμετοχής 
• Μια ψηφιακή φωτογραφία 
• Ιατρική βεβαίωση ή δήλωση 
καλής υγείας 
 
Κόστος: 150 € 

Περιγραφή: 
 

Το πρόγραμμα αυτό αφορά τους εργαζόμενους και επαγγελματίες που 
θα πρέπει να εργαστούν σε ύψος άνω των 2 μέτρων, σε σημεία που δεν 
προσφέρουν προστασία από πτώση (σκεπές, δεξαμενές, κτήρια, οχήματα 
κλπ), ή θα χρησιμοποιήσουν μόνιμες και φορητές κλίμακες (σκάλες), ανυ-
ψούμενες εξέδρες ή κάλαθους εργασίας και ικριώματα.  

Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές πτυχές των εργασιών 
σε ύψος και επικεντρώνεται στην ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προ-
στασίας που θα χρησιμοποιηθούν ανά περίσταση. Οι συμμετέχοντες θα 
εκπαιδευτούν επίσης στην χρήση life lines και στον τρόπο επιλογής κα-
τάλληλων σημείων αγκύρωσης.  
 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, βασικό μέρος της εκπαίδευσης των εργαζομέ-
νων σε ύψος είναι η διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων όπως η διάσωση. 
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τραυματισμό από ανάρτηση σε 
ζώνη εργασίας (suspension trauma) και τις ενέργειες που πρέπει να γί-
νουν για την πρόληψη εμφάνισης της πάθησης και θα εκπαιδευτούν στην 
διάσωση συναδέλφου χρησιμοποιώντας εξοπλισμό διάσωσης (rescue 
kit). 
 

 

Περιεχόμενα εκπαίδευσης: 
 

• Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, 

• Γενικές αρχές για τις εργασίες σε ύψος, 

• Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, 

• Επιλογή ασφαλών μεθόδων εργασίας, 

• Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσης, 

• Αντοχές του εξοπλισμού και πρότυπα, 

• Έλεγχος και επιθεώρηση εξοπλισμού, 

• Συστήματα αγκυρώσεων και life lines, 

• Τοποθέτηση και ρύθμιση του εξοπλισμού, 

• Συντελεστής πτώσης και ανάσχεση πτώσης, 

• Σταθερές και φορητές κλίμακες, 

• Σταθερά και κινητά ικριώματα,  

• Κινητές ανυψωτικές εξέδρες εργασίας, 

• Εισήγηση στο suspension trauma, 

• Πρωτόκολλο διάσωσης και λήψης αποφάσεων, 

• Διάσωση θύματος με χρήση εξοπλισμού διάσω-

σης (Rescue Kit), 

• Διαχείριση θύματος,

 
 

Παρεχόμενος εξοπλισμός και υλικά: 
Η High Access παρέχει όλο τον απαιτούμενο οπτικοακουστικό υλικό εκπαίδευσης, καθώς και τον ατομικό και 
ομαδικό εξοπλισμό. 
 

Πιστοποιήσεις: 
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης για εργασίες σε ύψος με ισχύ 3 έτη. 
 

Εκπαιδευτής: 
Υπεύθυνος ύλης και διοργάνωσης:   
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  
IRATA Rope L3 - HFMC Instructor, 
RTI Authorized Instructor SN:1475 
EOPPEP Adult Trainer RD:EB36056 

 
 

Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ - ΟΑΕΔ 
 

 
Η εκπαίδευση που παρέχει η High Access είναι σύμφωνη με το Βρετανικό σύστημα πιστοποίησης BS 8454:2006 Code of practice for 

the delivery of training  and education for work at height  and  rescue. 
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