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ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΝΗ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

1 Οι πθγζσ κινδφνου είναι : Σα εργαλεία , τα 

μθχανιματα , οι διάφοροι χώροι αποκικευςθσ 

εφφλεκτων υλικών , οι διάφορεσ εςτίεσ 

κερμότθτασ , οι θλεκτρικοί πίνακεσ ρεφματοσ. 

2 Κινδυνεφει οποιεςδιποτε εργαηόμενοσ ο οποίοσ 

κάνει χριςθ εργαλείων ι μθχανιματα , χωρίσ τθν 

εφαρμογι των κανόνων αςφάλειασ , τθν ανάλογθ 

εκπαίδευςθ , τθ μθ χριςθ μζτρων προςταςίασ  

3 Οι κίνδυνοι που ίςωσ υπάρξουν είναι : 

Σραυματιςμόσ εργαηομζνου από ατφχθμα όπωσ 

να χτυπιςει το χζρι του. 

Ηλεκτροπλθξία ι κάνατοσ από αυτό 

Κίνδυνοσ φωτιάσ 

Κίνδυνοσ πλθμμφρασ  



Οι κίνδυνοι αυτοί μποροφν να αποτραποφν με τον 

ζλεγχο των κανόνων αςφαλείασ , τον ζλεγχο και 

τθν ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων , τθν 

εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ,  τθν τοποκζτθςθ 

των αφιςών ςε διάφορα ςθμεία , τθν χριςθ 

μζτρων προςταςίασ 

4 Δεν υπιρχε ςχζδιο ζκτατθσ ανάγκθσ ςε 

περίπτωςθ πλθμμφρασ. 

Μζτρα 

Σο μζτρο που πρζπει να πάρω είναι θ 

προετοιμαςία ςχεδίου ζκτατθσ ανάγκθσ ςε 

περίπτωςθ πλθμμφρασ και θ άμεςθ ενθμζρωςθ – 

εκπαίδευςθ του προςωπικοφ , κακώσ επίςθσ και θ 

τοποκζτθςθ αφιςών ςτα ςθμεία που κρζνεται 

απαραίτθτο . 

5 Μετά από ζλεγχο για τθν ανακεώρθςθ τθσ 

εκτίμθςθσ διαπίςτωςα ότι χρειάηεται ςυντιρθςθ 

του ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ  

 

   

 

 



 

 

ΜΠΙΚΟΣΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PRIMA 

 

υνκικεσ υγιεινισ ςε εργοςτάςιο 

παραγωγισ μπιςκότων 

Οι κανονιςτικζσ/νομοκετικζσ ρυκμίςεισ για τθν 

Τγιεινι των εργαηομζνων ιςχφουν εδώ και πολλζσ 

δεκαετίεσ . Επίςθσ ζχουν προςτεκεί πολλζσ νζεσ 

οδθγίεσ και κανονιςμοί τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ 

(ΕΕ) με τισ οποίεσ θ χωρά μασ είναι ςφμφωνθ .  

Οι οδθγίεσ/κανονιςμοί είναι οι εξισ : 

  1.Εφαρμογι μζτρων που προβλζπουν βελτίωςθ 

τθσ υγείασ κατά τθν εργαςία των εγκφων και 

άλλων εργαηομζνων που βρίςκονται ςε μια 

περίπλοκθ κατάςταςθ. 

2. Για τθν προςταςία των εργαηομζνων από 

φυςικοφσ ,χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ. 

3 .Προςταςία των εργαηομζνων από τουσ 

κινδφνουσ που διατρζχουν λόγω τθσ ζκκεςθσ τουσ 

ςτον κόρυβο κατά τθν εργαςία. 



4  Κακοριςμόσ μζτρων και περιοριςμών για 

τθν αντιμετώπιςθ κινδφνων από ατυχιματα 

μεγάλθσ ζκταςθσ που περικλείουν 

οριςμζνεσ βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 

 

 

 

 

 

 


