ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διπλωματική Εργασία
Τίτλος Εργασίας: «Μελέτη ασφαλείας μικρομεσαίας βιοτεχνικής μονάδας
παραγωγής προϊόντων άρτου».
Εκπόνηση: Μπάμπης Κωνσταντίνος
Επιβλέπων Καθηγητής: Μπακούρος Ιωάννης

ΚΟΖΑΝΗ 2021
1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διπλωματική Εργασία
Τίτλος Εργασίας: «Μελέτη ασφαλείας μικρομεσαίας βιοτεχνικής μονάδας
παραγωγής προϊόντων άρτου».
Εκπόνηση: Μπάμπης Κωνσταντίνος
Επιβλέπων Καθηγητής: Μπακούρος Ιωάννης

ΚΟΖΑΝΗ 2021
2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο επαγγελματικός κίνδυνος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που
συμπεριλαμβάνονται στο γενικό όρο εργασία και στην πραγματικότητα επηρεάζει πολλές
παραμέτρους της. Δίχως τη μελέτη και την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, το
ανθρώπινο δυναμικό κινδυνεύει να πληγεί από αυτόν με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές
να διαπιστωθούν ανεπιθύμητα συμβάντα ή γεγονότα που επιφέρουν συνήθως δύσκολες ή και
άσχημες επιπτώσεις στη σωματική ή/και ψυχική του υγεία. Συνεπώς είναι πολύ σημαντική η
επιμελής μελέτη στον κλάδο της Υγιεινής και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση κινδύνων με τους οποίους μπορεί να
έρθουν αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι μιας μικρομεσαίας βιομηχανικής μονάδας, η οποία έγινε
με τη βοήθεια μετρήσεων, ανάλυσης και επεξεργασίας των ήδη υπάρχοντων δεδομένων της.
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να εντοπιστούν και να περιγραφούν λεπτομερώς,
όσο αυτό είναι δυνατό, οι πηγές των κινδύνων και να προταθούν μέτρα που θα συμβάλουν
στον περιορισμό τους και συνεπώς στον περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων. Αποτέλεσμα
της μελέτης αυτής είναι η δημιουργία του πίνακα επικινδυνότητας και η εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων από αυτόν, καθώς και προτάσεις βελτίωσης των υπαρχόντων μέτρων
πρόληψης.
Αναλυτικότερα, στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην Υγιεινή και Ασφάλεια
στην Εργασία (ΥΑΕ), δίνεται το Νομοθετικό πλαίσιο και παρατίθενται εισαγωγικά στοιχεία για
την ΥΑΕ στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για το ρόλο του Τεχνικού Ασφαλείας. Στο 2 ο
Κεφάλαιο, δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας και περιγράφεται η επιχείρηση και οι
εγκαταστάσεις της. Στο 3ο Κεφάλαιο παρατίθεται η μελέτη επικινδυνότητας που
πραγματοποιήθηκε και στο 4ο παρατίθενται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η
επιχείρηση. Τέλος στο 5ο Κεφάλαιο απαριθμούνται συμπεράσματα και προτάσεις που
αφορούν τον επαγγελματικό κίνδυνο όπως εξετάστηκε και αναλύθηκε σε όλο το εύρος της
εργασίας.
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ABSTRACT
The occupational hazard is one of the most important factors that are included in the general
term of work and in fact, it affects many of its parameters. Without the study and prevention of
occupational hazards, the human factor risks being hurt by it. As a result, most times, unwanted
incidents or incidents that can lead to difficult and bad effects on physical and mental health
take place. Consequently, it is crucial to diligently study in the Health and Safety sector in every
workplace.
The present paper aims at analyzing the underlying risks that people who work in small and
medium enterprises may face, which was carried out by measuring, analyzing and processing
the already existing data of the enterprise. The main purpose is to identify and thoroughly
describe, as far as possible, the sources of the risks, as well as proposing measures for their
limitation and hence the limitation of a possible accident. Having completed the research, the
outcome was the creation of the risk table and the extraction of useful conclusions from it. In
addition, certain suggestions were made, aiming to the improvement of the already existing
preventive measures.
More specifically, Chapter 1 presents a historical review on Health and Safety at Work, the
Legislative framework in Greece and introduces the concept of Health and Safety in Medium
and Small Enterprises (SME) as well as the role of the Safety engineer. Chapter 2 states the
theoretical background of the paper and describes the enterprise and its infrastructure.
Chapter 3 presents the risk study that was conducted and Chapter 4 presents the standards
that the enterprise must meet. Finally, Chapter 5 lists the conclusions made from the study and
the proposals relating to the occupational hazard as discussed and analyzed throughout the
range of this paper.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
1.1. ΚΙΝΗΤΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το εργασιακό περιβάλλον αποτελείται από παράγοντες που καθορίζουν τις συνθήκες υγιεινής
και ασφάλειας των εργαζομένων. Θεωρείται μεγάλης σημασίας η εστίαση κυρίως σε
κινδύνους που μπορούν να εμφανιστούν στους εργασιακούς χώρους και να επιφέρουν
ανεπιθύμητες επιπτώσεις στη ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων καθώς και των ίδιων
των εγκαταστάσεων, καταλήγοντας με αυτόν τον τρόπο μέσα από μελέτη του κλάδου αυτού,
να επιδειχθεί η σημαντικότητά του.
Σήμερα, με τη σύγχρονη τεχνολογία που εισάγει όλο και νεώτερους εξοπλισμούς στους
χώρους εργασίας και τη βιομηχανία, έχουμε την εμφάνιση όλο και περισσότερων νέων
κινδύνων. Όλοι οι χημικοί, φυσικοί, μηχανικοί και βιολογικοί παράγοντες καθώς και οι
ψυχοκοινωνικοί συντελεστές, που σχετίζονται με την εργασία, πρέπει να αναγνωρίζονται
εύκολα, να ελέγχονται ή να εξαλείφονται με τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί βλάβη
της υγείας ή να μεταβληθεί η ασφάλεια οποιουδήποτε.
Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εργασία αποτελεί από τη μία, μία από τις βασικές
ανάγκες για το βιοπορισμό και την ολοκλήρωση του ατόμου και αφετέρου αλλά από την άλλη
ένα ιδιαίτερο κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική του υγεία.
Στα αρτοποιεία και τα ζαχαροπλαστεία, όπως και σε κάθε εργασιακό χώρο, υπάρχουν κίνδυνοι
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων αυτών
οφείλουν, με βάση τη σχετική νομοθεσία, να διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζόμενων που απασχολούν. Εξάλλου, και οι ίδιοι όταν εργάζονται στον ίδιο χώρο,
κινδυνεύουν από τους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος και τις
επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν.
Έτσι επέλεξα ως διπλωματική εργασία την ανάλυση του τομέα ασφαλείας και υγιεινής στους
επαγγελματικούς χώρους της επιχείρησης αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής “Πέτρινος Μύλος”
που βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
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1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την εργασία ως μέσο επιβίωσης από την εμφάνισή του. Στην
αρχή, η εργασία ήταν συνώνυμο της εκμετάλλευσης καθώς οι άνθρωποι δούλευαν πολλές
ώρες και κάτω από αντίξοες συνθήκες. Πολλές φορές έγιναν εξεγέρσεις για τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και της ζωής τους γενικότερα. Η ραγδαία αύξηση της βιομηχανικής
δραστηριότητας και στη συνέχεια η βιομηχανική επανάσταση έφεραν αλλαγές στον τομέα της
εργασίας.
Στην αρχή στους χώρους εργασίας οι λόγοι που υπήρχαν για να ληφθούν κάποια μέτρα για την
αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων ήτα ανθρωπιστικοί και οικονομικοί. Για όσο διάστημα η
εργασία ήταν φθηνή και άφθονη το ανθρώπινο δυναμικό εργαζόταν υπό αντίξοες συνθήκες.
Πολλές ώρες εργασίας την ημέρα, μηδαμινή εκπαίδευση, άθλιες συνθήκες φωτισμού και
αερισμού. Με βάση τα παραπάνω κατέστη απαραίτητο να θεσπιστούν νομοθετικές ρυθμίσεις
για να δοθεί ένα τέλος στον ανεξέλεγκτο αριθμό ατυχημάτων.
Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση που απαγόρευσε την παιδική εργασία στα ορυχεία και στα
εργοστάσια εμφανίστηκε το 1842 στην Αγγλία, ενώ στην ίδια χώρα εισάγεται και ο θεσμός του
Επιθεωρητή Εργοστασίων το έτος 1833. Η αποζημίωση του εργαζομένου από την εργοδοσία
βασιζόταν στην κοινή νομοθεσία που νομοθεσία που ρύθμιζε όλα τα ατυχήματα γενικά. Στην
περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος, για να πάρει αποζημίωση έπρεπε βασικά να αποδείξει στο
δικαστήριο ότι το ατύχημα οφειλόταν σε αμέλεια του εργοδότη. Μια τέτοια όμως τεκμηρίωση
απαιτούσε στοιχεία και μαρτυρίες.
Οι συνάδελφοι βέβαια δεν ήταν πάντα πρόθυμοι να καταθέσουν εναντίον του εργοδότη,
φοβούμενοι ενδεχόμενη απόλυση, ενώ οι δικηγόροι που αναλάμβαναν τέτοιες υποθέσεις δεν
ήταν και οι καλύτεροι, λόγω των χαμηλών μισθών και της μεγάλης χρονικής διάρκειας που
απαιτούσαν αυτές οι υποθέσεις. Για αυτούς τους παραπάνω λόγους, λίγες υποθέσεις έφταναν
στα δικαστήρια και αυτές με αμφίβολη επιτυχία. Η αύξηση όμως των εργατικών ατυχημάτων,
η πίεση της κοινής γνώμης, των εργατικών σωματείων, αλλά και η συνεχής ανάπτυξη των
8

επιστημών και της τεχνολογίας προκάλεσαν την έντονη ανάμιξη του κράτους στα θέματα
υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. Η ανάμιξη αυτή εκδηλώθηκε παγκοσμίως
με την επιβολή και εφαρμογή αυστηρής νομοθεσίας, η οποία αφορά την προστασία των
εργαζομένων από διάφορους εργασιακούς κινδύνους και την αποζημίωσή τους σε περίπτωση
ατυχήματος, καθώς και τον έλεγχο από πλευράς του κράτους της τήρησης και της εφαρμογής
των νόμων.
Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση που ανάγκασε κάθε εργοδότη να προσφέρει οικονομική
αποζημίωση στους εργαζομένους του σε περίπτωση ατυχήματος, εμφανίστηκε το 1911 στις
ΗΠΑ, ενώ σταδιακά άρχισε να εδραιώνεται η αντίληψη ότι η αποφυγή ατυχημάτων πρέπει να
μη βασίζεται μόνο στην ασφαλή χρήση μηχανημάτων, αλλά και στην ανάπτυξη συνείδησης για
ασφάλεια από την πλευρά των εργαζομένων. Ταυτόχρονα οι ειδικοί άρχισαν να ασχολούνται
με την ανάπτυξη προγραμμάτων αποφυγής ατυχημάτων τόσο στο Δημόσιο όσο και στον
Ιδιωτικό Τομέα με αποτέλεσμα το έτος 1913 ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το Εθνικό Συμβούλιο
Ασφάλειας Ατυχημάτων. Αντίστοιχα στην Ελλάδα, ο νόμος που αντιμετωπίζει με πληρότητα
και συστηματικά αυτά τα θέματα θεσπίστηκε το έτος 1985. Με το νόμο αυτό, με αριθμό
1568/1985, εισάγεται ο θεσμός του Τεχνικού Ασφαλείας, της Επιτροπής ή του Αντιπροσώπου
Υγιεινής και Ασφάλειας, η προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς
παράγοντες, καθώς και η υποχρέωση ενημέρωσής τους από τον εργοδότη, η καθιέρωση των
προδιαγραφών για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και το σχεδιασμό των χώρων εργασίας.
Παράλληλα εισάγονται για πρώτη φορά υποχρεώσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων και
προμηθευτών σχετικές με την ασφάλεια χρήσης των μηχανημάτων και γενικά των εργασιακών
μέσων και τη χορήγηση οδηγιών ασφαλούς χρήσης τους. Η σύσταση Επιτροπής Υγιεινής και
Ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων, από τη στιγμή
που ο αριθμός τους ξεπερνά ένα κατώτατο όριο.
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1.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέσα στα χρόνια, διάφορες αρχές, μέθοδοι και θεωρίες έχουν αναπτυχθεί για την εκτίμηση
και τη διαχείριση ρίσκου σε διάφορους χώρους εργασίας, ιδιαίτερα σε μεγάλες βιομηχανικές
μονάδες. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η προσοχή έχει στραφεί και στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Είναι προφανές ότι η εκτίμηση και ο έλεγχος του ρίσκου είναι ιδιαίτερα δύσκολος για τις ΜΜΕ.
Οι περιορισμένοι πόροι (ανθρωπίνου δυναμικού, οικονομικοί, και τεχνολογικοί), η
περιορισμένη γνώση του ιδιοκτήτη σχετικά με τους κινδύνους στην επιχείρηση και οι
ελλείψεις στην οργάνωση αποτελούν συχνά αξεπέραστα εμπόδια στην αποτελεσματική
εκτίμηση κινδύνου. Ένας ακόμη συχνός παράγοντας δυσκολίας είναι η αναντιστοιχία ανάμεσα
στο νομικό πλαίσιο και στις ανάγκες της ΜΜΕ. Μολονότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία τονίζει τη
σημασία της εκτίμησης και της αντιμετώπισης των κινδύνων για την ομαλή λειτουργία της
ΜΜΕ, η ίδια η νομοθεσία απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, αφού δεν λαμβάνει
υπόψιν τις ιδιαιτερότητες μιας ΜΜΕ.
Συνεπώς, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην εκτίμηση των κινδύνων σε
σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο αν παρατηρήσει κανείς τον
αριθμό των εργατικών ατυχημάτων. Οι μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερο αριθμό
ατυχημάτων και σοβαρότερες συνέπειες σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις (EU-OSHA
2009). Να σημειωθεί βέβαια ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν καλύτερα συστήματα
διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία και πραγματοποιούν ποιοτικότερες
εκτιμήσεις κινδύνου.
Το κύριο πρόβλημα που εμφανίζεται στις ΜΜΕ είναι οι λανθασμένες εκτιμήσεις κινδύνου. Από
τη μία, λάθος εκτιμήσεις υψηλού κινδύνου οδηγούν τις ΜΜΕ να αφιερώνουν τους λιγοστούς
πόρους τους σε αποδεκτούς κινδύνους. Από την άλλη, υψηλοί κίνδυνοι που λανθασμένα
θεωρούνται αποδεκτοί εξαιτίας μιας πιο ανεκτικής προσέγγισης μπορεί να οδηγήσει σε
ατυχήματα. Και οι δύο περιπτώσεις είναι σημαντικές αλλά πιο συχνά συναντάται η δεύτερη
δηλαδή η υποτίμηση των κινδύνων. Συχνά αυτό είναι αποτέλεσμα της υπερσυσσώρευσης
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αρμοδιοτήτων στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης και της ΥΑΕ που δεν
αποτελεί πάντα προτεραιότητά τους.

1.4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων κάνουν την
εμφάνισή τους για πρώτη φορά στις αρχές του περασμένου αιώνα στην εργατική νομοθεσία
της Ελλάδος. Συγκεκριμένα οι πρώτες ρυθμίσεις εμφανίζονται περίπου το 1911 και
χαρακτηρίζονται ως ένα καθοριστικής σημασίας γεγονός για την υγεία και την ασφάλεια, της
τότε κυρίως αγροτικής Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν προστεθεί πολλές νέες
οδηγίες και διάφοροι κανονισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους οποίους η
χώρα μας έχει διαμορφώσει τη νομοθεσία της. Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικότεροι
νόμοι και οδηγίες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων, αλλά και θέματα
ασφαλείας των εγκαταστάσεων.


Νόμος 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α) “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων”.



"Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία" (89/391 Οδηγία-πλαίσιο). Προσαρμογή της ελληνική νομοθεσίας περί την ΥΑΕ
στις οδηγίες ΕΕ. Γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων
και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών
κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την
ενημέρωση, διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων
και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών
αυτών αρχών.
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Νόμος 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α) “Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων.” Αποτελεί τον κύριο νόμο για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
στον εργασιακό τους χώρο κατά τη διάρκεια της εργασίας του ο οποίος λόγω της
πρόσφατης υγειονομικής κρίσης έχει τροποποιηθεί από την εξής πράξη νομοθετικού
περιεχομένου:



Π.Ν.Π./ 2020 (ΦΕΚ 68/Ά 20.3.2020) “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.



Η Οδηγία - πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ (εναρμόνιση: ΠΔ 17/96, ΦΕΚ 11/Α, 1996) συνοδεύεται
από πολυάριθμες "θυγατρικές" οδηγίες που αφορούν συγκεκριμένους παράγοντες του
εργασιακού περιβάλλοντος.



"Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία" (89/391 Οδηγία-πλαίσιο). Προσαρμογή της ελληνική νομοθεσίας περί την ΥΑΕ
στις οδηγίες ΕΕ. Γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων
και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών
κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την
ενημέρωση, διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων
και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών
αυτών αρχών.



ΠΔ 176/1977 (ΦΕΚ 150/Α/97) Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στην
βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και
γαλουχουσών εργαζομένων



Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ.
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Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67/Α/ 1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή/
και υγείας στην εργασία”, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ.



Π.Δ. 395/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία σε συμμόρφωση με
την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ.



Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/ Α) Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς
και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/1986
(ΦΕΚ 135/ Α) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 88/642/ΕΟΚ.



Π.Δ. 85/1991 (ΦΕΚ 38/ Α) Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
διατρέχουν λόγω έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.



Π.Δ. 70α/1988 (ΦΕΚ 31/ και 150/ Α) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε
αμίαντο κατά την εργασία.



Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ 241/ Β) Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων.



Π.Δ. 289/1986 (ΦΕΚ 129/ Α) Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε
ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
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1.5. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ

Τα αρτοποιεία συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία η οποία έχει θεσπιστεί ειδικά για
τον κλάδο των αρτοποιείων. Σύμφωνα με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. οι εν λόγω νόμοι είναι οι εξής:



Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/ Ά 17.1.2018) Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις



Υ.Α. Υ1γ/ Γ.Π./οικ 47829/ 2017 (ΦΕΚ 2161/ ΄Β 23.6.2017) Υγειονομικοί όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.



Υ.Α. οικ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/ ΄Β 18.5.2017) Απλούστευση και προτυποποίηση των
διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.



Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.2./1506/2014 (ΦΕΚ/ – 20.1.2014) Απλούστευση και
Προτυποποίηση

των

διοικητικών

διαδικασιών

ίδρυσης

και

λειτουργίας

α)

Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών
(Κατηγορίας ΙΙΙ Υγειονομικής Διάταξης) και β) Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών
Υγειονομικού ενδιαφέροντος- Σύστημα Γνωστοποίησης.


Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/ ΄Β 8.10.2012) Υγειονομικοί όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.



Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ 128529/2009 (ΦΕΚ 2077/ ΄Β 25.9.2009) Συμπλήρωση της υπ αριθμ.
Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/ Β/24.9.1983) Υγειονομικής Διάταξης: “Περί Υγειονομικού
ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και
λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών”, όπως έχει
τροποποιηθεί.



Υ.Α. οικ. 4730/209/Φ.17.1/2008 (ΦΕΚ 1519/ ΄Β 1.8.2008) Καθορισμός δυναμικότητας
παραγωγής

κλιβάνων

παραγωγής

προϊόντων

αρτοποιίας

και

διαδικασίας
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αδειοδότησης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 11 του άρθρου 20
του νόμου 3526/ 2007 “παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς
διατάξεις”.


Υ.Α.

οικ.

12709/859/

Φ17.1/2007

(ΦΕΚ

1026/

΄Β

22.6.2007)

Καθορισμός

δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
πρατηρίων άρτου.


Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/ Ά 9.2.2007) Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και
συναφείς διατάξεις.



Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/ 104/ 2006 (ΦΕΚ 90/ ΄Β 30.1.2006) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας
στις βιομηχανικές- βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες
και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις
του ν. 3325/ 2005 (68/ Α) και σε λοιπές δραστηριότητες.



Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/ Ά 11.3.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.



Υ.Α. 487/2000 (ΦΕΚ 1219/ ΄Β 4.10.2001) Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.



Ν. 2516/1996 (ΦΕΚ 64/ Ά 8.8.1997) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις.



Ν. 2394/1996 (ΦΕΚ 64/ Ά 11.4.1996) Για το χρόνο λειτουργίας των αρτοποιείων.



Υ.Α. 390/1993 (ΦΕΚ 70/ ΄Β 12.2.1993) Καθορισμός εμβαδού χώρων Αρτοποιείων.



Π.Δ. 369/1992 (ΦΕΚ 186/ Ά 2.12.1992) Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών
έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου, αμιγών
κλιβάνων έψησης και κουλουροποιίας και πώλησης άρτου, αρτοπαρασκευασμάτων και
αρτοσκευασμάτων από ζαχαροπλαστεία, γαλακτοκομεία και κάθε είδους μικτά
καταστήματα πώλησης ειδών διατροφής και ζαχαρωδών προϊόντων.



Υ.Α. Α1β/88577/1983 (ΦΕΚ 526/ ΄Β 8.9.1983) Υγειονομικός έλεγχος των αδειών
ιδρύσεως

και

λειτουργίας

των

εγκαταστάσεων

επιχειρήσεων

υγειονομικού

ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των
εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών.
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Ν. 726/1977 (ΦΕΚ 316/ Ά 15.10.1977) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της
κείμενης νομοθεσίας περί αρτοποιείων και πρατηρίων άρτου και άλλων τινών
διατάξεων.



Β.Δ. 3.5/1950 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 25.8.1934 Δ/τος “περί
των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργοστασίων αρτοποιίας και αρτοποιείων εν
γένει”.



Π.Δ. της 25.8/1934 (ΦΕΚ 309/ Ά 13.9.1934) Περί των όρων ίδρυσης και λειτουργίας
εργοστασίων αρτοποιίας και αρτοποιείων εν γένει.

1.6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μια επιχείρηση οφείλει δια νόμου να έχει τεχνικό ασφαλείας (ΤΑ) και αν έχει περισσότερους
από 50 εργαζόμενους ή αν οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε επικίνδυνους παράγοντες
(καρκινογόνους, βιολογικούς παράγοντες κλπ) οφείλει να έχει και γιατρό εργασίας.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή
προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη
των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφαλείας τις καταχωρεί σε
ένα ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την
Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση των υποδείξεων που
καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. Επίσης οι εργοδότες υποχρεούνται να διαθέτουν βιβλίο στο
οποίο να καταγράφουν τα ατυχήματα που συμβαίνουν και να τα αναγγέλλουν σε 48 ώρες στην
Επιθεώρηση Εργασίας. Εφόσον πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο πρέπει να
τηρούνται αμετάβλητα όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν για την
εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος. Αρμόδιοι κρατικοί επιθεωρητές πραγματοποιούν
έρευνα για τη φύση και τα αίτια του εργατικού ατυχήματος και υποδεικνύουν μέτρα για να
αποφευχθεί η επανάληψή του. Σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων, οι επιθεωρητές, αφού
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ακούσουν τις απόψεις των αυτόπτων μαρτύρων, των εκπροσώπων της επιχείρησης και των
εργαζομένων, συντάσσουν την έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Αντίγραφο της έκθεσης
διαβιβάζεται στις ανακριτικές ή εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω εξέταση και καταλογισμό
ευθυνών.

Ειδικότερα, ο Τεχνικός Ασφαλείας συμβουλεύει περί:


σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων,



εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού,



επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των Μέσων Ατομικής Προστασίας,



διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας,



ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη
λειτουργία τους,



επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και
πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊστάμενους
των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Για την πλήρη επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση:


Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής
και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή
τους.



Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.



Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων να αναλύει και να αξιολογεί τα
αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων
ατυχημάτων.
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Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη
διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει
υποχρέωση:


Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει για την αποτροπή του
επαγγελματικού κινδύνου.



Να συμμετέχει στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων.



Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφαλείας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από
τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής
του ως Τεχνικού Ασφαλείας.



Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία
απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον
εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο
καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του Τεχνικού
Ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.



Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Προσόντα που υποχρεούται να διαθέτει ο Τεχνικός Ασφαλείας:


Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος του
εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει
σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης
επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.



Πτυχίο τεχνολογικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των
πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
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Απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης
τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή
άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.



Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση, απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους
τεχνικούς του εδαφίου 1 τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς του εδαφίου 2
τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς του εδαφίου 3 τουλάχιστον οκταετή.



Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά
της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφαλείας.

Τέλος ο Τεχνικός Ασφαλείας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Με προεδρικά
διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας
της Εργασίας, καθορίζεται το συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του Τεχνικού
Ασφαλείας, ανάλογα με των αριθμό των εργαζομένων και το είδος της δραστηριότητας της
επιχείρησης. Έως την έκδοση των διαταγμάτων αυτών ο εργοδότης οφείλει να απασχολεί
Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.
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2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΆΡΤΟΥ

Ένα από τα βασικότερα θέματα στο χώρο εργασίας είναι η υγεία και η ασφάλεια των
εργαζομένων. Σε όλες τις επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ο εργοδότης είναι
υποχρεωμένος να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης για τους
κινδύνους που ενδεχομένως εμφανίζονται στο χώρο εργασίας.

Για την υγεία και την ασφάλεια στην επιχείρηση πρέπει να υπάρχει εφαρμογή κάποιων
γενικών αρχών όπως η πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, προστασία ασφάλειας και υγείας
και εξάλειψη παραγόντων κινδύνου και ατυχημάτων. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζονται
κάποιες δομές και διαδικασίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η ενημέρωση, εκπαίδευση,
κατάρτιση, διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζόμενων σε θέματα ασφάλειας και υγείας
μέσα στην επιχείρηση.
Ξεκινώντας τη μελέτη πρέπει να δοθούν κάποιες βασικές έννοιες ώστε να ξεκαθαριστεί η
αλληλουχία των ενεργειών που ακολουθήθηκαν.

20

2.1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο γενικός όρος επικινδυνότητα (Risk) μπορεί να οριστεί ως εκείνο το χαρακτηριστικό στοιχείο
μιας κατάστασης ή ενέργειας όπου είναι δυνατά δύο ή περισσότερα ενδεχόμενα. Το
ενδεχόμενο που τελικά θα συμβεί δεν είναι γνωστό και τουλάχιστον το ένα από αυτά τα
ενδεχόμενα είναι ανεπιθύμητο.
Ο όρος κίνδυνος (Danger) χρησιμοποιείται συχνά με την ίδια σημασία, αν και ουσιαστικά
σημαίνει την προϋπόθεση ή την προδιάθεση για την πρόκληση κάποιας βλάβης (hazard).
Όταν αναφερόμαστε στον επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων, ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους
βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος.
Ο επαγγελματικός κίνδυνος εκφράζεται συνήθως ως συνώνυμο της επαγγελματικής έκθεσης,
μπορεί όμως να εκφραστεί και ως συνώνυμο της βλάβης που προκλήθηκε από την έκθεση
αυτή. Έτσι στην πρώτη περίπτωση γίνεται αναφορά για κίνδυνο από ακτινοβολία, κίνδυνο από
θόρυβο, κίνδυνο από έκρηξη, εστιάζοντας στην έκθεση του εργαζόμενου στον αναφερόμενο
κίνδυνο, κ.ο.κ., ενώ στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για κίνδυνο καρκίνου, κίνδυνο βαρηκοΐας,
κίνδυνο τραυματισμού από ωστικό κύμα, κ.ο.κ., αντίστοιχα, εστιάζοντας στο αποτέλεσμα της
επαγγελματικής έκθεσης. .
Ο επαγγελματικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα ή τη συχνότητα έκθεσης των
εργαζομένων σε κάποια πηγή κινδύνου που βρίσκεται στον εργασιακό χώρο (πχ θόρυβος,
χημικές ουσίες, απροστάτευτα κινούμενα μέρη μηχανών, βιολογικοί παράγοντες κ.ά.), καθώς
και με τη σοβαρότητα των συνεπειών, δηλαδή τη βιολογική βλάβη που προκαλείται από την
έκθεση αυτή. Η συνθετική λοιπόν προσέγγιση της πιθανότητας έκθεσης και της σοβαρότητας
των συνεπειών εκφράζεται από την έννοια της επικινδυνότητας που προσδιορίζει το βαθμό
του επαγγελματικού κινδύνου.
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Ο βασικός σκοπός της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου είναι η προστασία της υγείας
και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς επίσης και η πρόληψη των συνεπειών των βλαπτικών
παραγόντων του εργασιακού χώρου. Πρόκειται για μια διαδικασία σύνθετη, διαχρονική και
δυναμική η οποία μέσω της ανάλυσης, συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς
εργασιακού περιβάλλοντος προσαρμοσμένο στις ανθρώπινες συνθήκες και δυνατότητες.
Επιπλέον είναι μια συλλογική διαδικασία, υπό την έννοια ότι συμμετέχουν τόσο τα διοικητικά
μέλη όσο και το προσωπικό ώστε να είναι πλήρης και αποτελεσματική.
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2.2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα βασικά στάδια εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου είναι:
1. Εντοπισμός των πηγών Κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που
χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία.
2. Εξακρίβωση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, που
προέρχονται από τις παραγωγικές διαδικασίες.
3. Εκτίμηση του μεγέθους του κινδύνου.
4. Εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
5. Προγραμματισμός των διαδικασιών πρόληψης - Προτάσεις για μείωση των πηγών
κινδύνου.
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2001).
Το σχέδιο εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου μας οδηγεί στις παρακάτω υποθέσεις κινδύνου
για οποιονδήποτε εργασιακό χώρο:
1. Μη παρουσία κινδύνων έκθεσης στον εργασιακό χώρο.
2. Παρουσία κινδύνων “ελεγχόμενης” έκθεσης αναφορικά με τα επίπεδα που ορίζει η
εκάστοτε Νομοθεσία.
3. Παρουσία κινδύνων μη ελεγχόμενης έκθεσης.
Στην πρώτη περίπτωση δεν αναδεικνύονται οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την
παραγωγική διαδικασία. Στη δεύτερη περίπτωση οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την
παραγωγική διαδικασία, μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο με την εφαρμογή των διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με την έρευνα και περισυλλογή στοιχείων σχετικά με την
προστασία και την πρόληψη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Στην τρίτη
περίπτωση πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα οι επεμβάσεις πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου
ανάλογα με το χώρο. (Δρίβας-Ζορμπά-Κουκουλάκη 2003).
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2.3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι κίνδυνοι που πηγάζουν από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα αν και συνήθως δρουν σε
συνδυασμό, για πρακτικούς λόγους ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες που είναι οι παρακάτω:
Κίνδυνοι εργατικού ατυχήματος που οφείλονται σε:
1. Κύριος Μηχανολογικός Εξοπλισμός.
2. Κτιριακές εγκαταστάσεις.
3. Ηλεκτρικό Κίνδυνο.
4. Κίνδυνο πυρκαγιάς-εκρήξεων .
5. Χημικοί παράγοντες.
6. Φυσικοί παράγοντες.
Κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται σε:
1. Χημικούς παράγοντες
2. Φυσικούς παράγοντες
3. Βιολογικούς παράγοντες
Κίνδυνοι εργονομικού χαρακτήρα:
1. Οργάνωση εργασίας
2. Ψυχολογικοί παράγοντες
3. Αντίξοες συνθήκες εργασίας
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2.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η διαδικασία εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου ακολουθεί τις βασικές ενέργειες που
οδηγούν στον εντοπισμό των πηγών κινδύνου, στην εξακρίβωσή τους και στον ποσοτικό και
ποιοτικό προσδιορισμό των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.

Πρώτη φάση: Εντοπισμός των πηγών κινδύνου:
1. Καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και περιγραφή της συντήρησης των μηχανών
και των εγκαταστάσεων.
2. Προορισμός της χρήσης των χώρων εργασίας (εργαστήρια, αποθήκες, εξυπηρέτηση,
κ.ά.).
3. Περιγραφή των κτιριακών χαρακτηριστικών του εργασιακού χώρου (επιφάνεια,
χωρητικότητα, ανοίγματα).
4. Τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων στα υπό εξέταση τμήματα της παραγωγικής
διαδικασίας (αριθμός εργαζομένων, φύλο, βάρδιες εργασίας, εργασιακή ηλικία, κ.ά.).
5. Πληροφορίες που προέρχονται από την ιατρική παρακολούθηση, που σχετίζονται με τα
εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες.

Δεύτερη φάση: Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης:
1. Τρόπος λειτουργίας (πχ χειροκίνητη, αυτοματοποιημένη, μηχανική, μικτή κλπ), και η
μορφή της παραγωγικής δραστηριότητας.
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2. Οργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας στο υπό εξέταση εργασιακό περιβάλλον
(πχ χρόνος

παραμονής

στον εργασιακό χώρο, ταυτόχρονη

ύπαρξη

άλλων

δραστηριοτήτων κλπ).
3. Λήψη ή μη, μέτρων προστασίας και πρόληψης για την υγεία και ασφάλεια των
εργαζομένων.
4. Άποψη των εργαζομένων για τις συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό χώρο στον
οποίο εργάζονται καθώς και αναφορές για τις επιπτώσεις των βλαπτικών παραγόντων
στην υγεία τους.

Τρίτη φάση: Εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης:
1. Έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας (πχ ασφάλεια των εργαλείων,
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, προδιαγραφές μηχανών).
2. Έλεγχος των “αποδεκτών” για την υγεία και την ασφάλεια συνθηκών εργασίας (σχετικά
με τη φύση των κινδύνων, τη χρονική διάρκεια, τον τρόπο υλοποίησης και τη μορφή
των εργασιακών δραστηριοτήτων), αναφορικά με την κείμενη νομοθεσία και τη διεθνή
εμπειρία και πρακτική.
3. Ποσοτικός προσδιορισμός της επικινδυνότητας.
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2.5. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Συνέπειες
Πιθανότητα

Ασήμαντες

Ελάχιστες

Μέτριες

Μεγάλες

Σοβαρές

Σχεδόν
βέβαιη

Β

Γ

Γ

Δ

Δ

Πιθανή

Β

Β

Γ

Γ

Δ

Δυνατή

Α

Β

Β

Γ

Δ

Σπάνια

Α

Β

Β

Β

Γ

Απίθανη

Α

Α

Β

Β

Γ

Πίνακας 1. Πίνακας Επικινδυνότητας (Decision Matrix)

Ο παραπάνω πίνακας μας βοηθά μέσω της χρωματικής κλίμακας που χρησιμοποιείται, να
καταλήξουμε στο πόσο πιθανόν είναι να προκληθεί κάποια βλάβη και έπειτα τι συνέπειες θα
επιφέρει στο εργατικό δυναμικό.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
Πίνακας 2. Χρωματική κλίμακα
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2.6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η συγκεκριμένη μελέτη ανάλυσης κινδύνων αφορά βιοτεχνική μονάδα παραγωγής προϊόντων
άρτου η οποία ιδρύθηκε το 1997 στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Με πολλή προσπάθεια και
καθημερινή δουλειά κατάφερε πλέον να απασχολεί 20 άτομα και συνεργάζεται με δεκάδες
προμηθευτές και συνεργάτες και να κατορθώνει παραγωγή ενός τόνου άρτου τις πιο
πολυσύχναστες μέρες. Η επιχείρηση απασχολεί τόσο εξειδικευμένο προσωπικό στην
παραγωγή όπως οι αρτεργάτες και ο τεχνικός ασφαλείας όσο και πωλητές και συνεργείο
καθαρισμού, οι οποίοι δεν χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση πέραν της εκπαίδευσης
εντός της επιχείρησης. Η παραγωγή της επιχείρησης συμπεριλαμβάνει τα εξής:


Άρτος (λευκό, ολικής αλέσεως, σίκαλης, καλαμποκιού, προζυμένιο).



Αρτοσκευάσματα

(κουλούρια

Θεσσαλονίκης,

ελαικούλουρα,

κασερόψωμο,

σταφιδόψωμο, κ.α.).


Κουλουροειδή.



Είδη Ζαχαροπλαστικής.
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2.7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα αρτοποιεία, αν και παραδοσιακό είδος επιχείρησης, απαιτούν τόσο τεχνογνωσία από τους
αρτεργάτες στην παραγωγή όσο και σύγχρονες τεχνολογικά εγκαταστάσεις καθώς ο κλάδος
έχει βιομηχανοποιηθεί σχεδόν πλήρως. Οι εγκαταστάσεις καλύπτουν συνολική έκταση 400 m2
και λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις εγκαταστάσεις
και τον εξοπλισμό της επιχείρησης περιλαμβάνονται:


Εργαστήριο παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων.



Εργαστήριο παραγωγής σφολιάτων, ζαχαροπλαστικής και κρύας κουζίνας.



Αποθήκη.



Πρατήρια λιανικής πώλησης.



Αποδυτήρια.



Μεταφορικό μέσο.
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2.8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Πρόκειται για το κύριο εργαστήριο της επιχείρησης, εκεί όπου γίνεται η παραγωγή άρτου,
αρτοσκευασμάτων και τα εποχιακά είδη που έχουν μεγάλη ζήτηση στις αντίστοιχες μέρες του
χρόνου (βασιλόπιτες, πασχαλινά τσουρέκια, λαγάνες, κ.ά.). Είναι εγκατεστημένο σε ένα χώρο
συνολικής επιφανείας 76 m2 και καλύπτουν τις προδιαγραφές υγιεινής που απαιτούνται από
το νόμο για την λειτουργία εργαστηρίου αρτοποιίας.
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:


Αρτοκλίβανος



Ταχυζυμωτήριο



Μικρό ζυμωτήριο.



Στόφα.



Ψυγεία.



Εγκαταστάσεις υγιεινής (Λάντζα).

Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις

Εικόνα 1. Κύριο Εργαστήριο

περιλαμβάνουν:


Κλιμακοστάσιο.



Εξαερισμός.



Ηλεκτρολογικός Πίνακας.

Εικόνα 2. Ταχυζυμωτήριο
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2.9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΦΟΛΙΑΤΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Η συνολική επιφάνεια του εργαστηρίου συμπεριλαμβανομένου και του καταψύκτη που
υπάρχει ανέρχεται σε 87 m2. Οι εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες και εξοπλισμένες με πάγκους
εργασίας από εγκεκριμένο υλικό (INOX).
Το εργαστήριο αυτό περιλαμβάνει τον εξής εξοπλισμό:


Σφολιατομηχανή



Ζυμωτήριο



Φριτέζα



Εγκαταστάσεις υγιεινής (Λάντζα, Τουαλέτες)



Ψυγεία



Καταψύκτης.

Εικόνα 3. Εργαστήριο παραγωγής σφολιατών, ζαχαροπλαστικής και κρύας κουζίνας
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2.10. ΑΠΟΘΗΚΗ

Σε αυτό το χώρο συνολικού εμβαδού 113 m2 αποθηκεύονται:


Παραγωγικά προϊόντα που απαιτούν συνθήκες δωματίου (άλευρα, σουσάμια, κ.ά.).



Αναλώσιμα υλικά, απαραίτητα για τη λειτουργία της επιχείρησης (σακούλες, χάρτινα
κουτιά, καθαριστικά, κ.ά.).



Χρήσιμα αντικείμενα για την επιχείρηση (εργαλεία, σκάλες, κ.ά.).



Ανελκυστήρας.

Εικόνα 4. Αποθήκη αναλώσιμων

Εικόνα 5. Αποθήκη αλεύρων και λοιπών υλικών
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2.11. ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η επιχείρηση διαθέτει τρία πρατήρια λιανικής πώλησης, ένα εκ των οποίων συστεγάζεται στο
ίδιο οικόπεδο με την παραγωγή. Οι χώροι αυτοί καταλαμβάνουν 32, 25, 30 m2 αντίστοιχα. Τα
πρατήρια διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και τηρούν τις προδιαγραφές για την λιανική
πώληση άρτου και ειδών αρτοποιίας. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:


Ψυγεία



Θερμοθαλάμους



Κλιματισμός



Ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ταμειακές μηχανές, μηχάνημα POS).

Εικόνα 6. Χώρος εξυπηρέτησης

Εικόνα 7. Χώρος εξυπηρέτησης
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2.12. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι υγειονομικοί όροι ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων για
αρτοποιεία και πρατήρια άρτου ορίζουν χώρους αποδυτηρίων τουλάχιστον 10m2 για
επιχείρηση αρτοποιίας δυναμικότητας μέχρι 3000 κιλά ανά 24ωρο. Η επιχείρηση διαθέτει
σύγχρονες εγκαταστάσεις αποδυτηρίων 10 m2.
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2.13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

Η επιχείρηση διαθέτει ένα επαγγελματικό φορτηγάκι με θερμικά μονωμένο θάλαμο όπως
ορίζει ο νόμος για τις επιχειρήσεις αρτοποιίας και είναι εναρμονισμένο με όλες τις διατάξεις
του υπουργείου μεταφορών για την κατηγορία του.
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3. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΥ

3.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο εργοδότης σε κάθε χώρο εργασίας έχει καθήκον να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζομένων σε κάθε πτυχή της εργασίας. Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
αποτελεί ένα απολύτως απαραίτητο “πληροφοριακό μέσο” για τον εργοδότη, στο σχεδιασμό
και την οργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Ο κύριος στόχος είναι, από την καταγραφή,
εποπτεία και επιτήρηση των ατυχημάτων που έχουν συμβεί να υπάρξει πρόβλεψη και κατά
συνέπεια αποφυγή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

3.2. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, για να είναι επιστημονικά πλήρης και
αποτελεσματική, απαιτεί συγκεκριμένη ακολουθία ενεργειών, κατάλληλα προσαρμοσμένων
σε κάθε εργασιακό χώρο. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν:


Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου.



Εκτίμηση του μεγέθους των κινδύνων και των επιδράσεων στην υγεία και ασφάλεια



Εκτίμηση της συχνότητας εμφάνισης των κινδύνων.



Αξιολόγηση των κινδύνων.



Λήψη κατάλληλων μέτρων, για την πρόληψη των κινδύνων.
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3.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνει την πλήρη περιγραφή και καταγραφή της παραγωγικής
διαδικασίας των εν λόγω χώρων εργασίας. Οι ενέργειες αυτές που πρέπει να γίνουν για τη
φάση αυτή είναι:


Συζήτηση με τα στελέχη των τμημάτων, τον Τεχνικό Ασφαλείας και τους εργαζόμενους,
ώστε να δώσουν τη δική τους εκτίμηση για τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν
σε κάποιο ατύχημα.



Καταγραφή της παραγωγικής ροής, των διαδικασιών συντήρησης των μηχανών και την
εσωτερική ή εξωτερική διακίνηση επικίνδυνων φορτίων.



Καταγραφή των πληροφοριών από την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων και
τυχόν εργατικών ατυχημάτων που έχουν συμβεί.

Για να κάνουμε την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε τις
πηγές των κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα είτε για τους εργαζόμενους είτε
και για τον υλικό εξοπλισμό της επιχείρησης. Οι εκτιμήσεις έγιναν βάσει προσωπικών
επιθεωρήσεων όλων των θέσεων εργασίας, σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν (θόρυβος,
θερμοκρασία, υγρασία, σκόνη), σε ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, σε στατιστικά
στοιχεία των ατυχημάτων καθώς και σε βιβλιογραφικά στοιχεία (βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας).
Μελετώντας την παραγωγική μονάδα του Πέτρινου Μύλου, όσον αφορά τα επίπεδα
επικινδυνότητας που κρύβει ο ίδιος ο χώρος αλλά και η κάθε θέση εργασίας του κάθε
εργαζόμενου ξεχωριστά, θα πραγματοποιηθεί αποτίμηση όλων των κινδύνων με βάση τη
χρωματική κλίμακα διαβάθμισης της επικινδυνότητας και θα παρουσιαστούν τα μέτρα
ασφαλείας που έχουν ήδη παρθεί.

Οι κίνδυνοι που προέκυψαν είναι οι εξής:
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3.4. ΚΥΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο βασικός παραγωγικός εξοπλισμός του αρτοποιείου είναι ο αρτοκλίβανος, τα (ταχυ)ζυμωτήρια, η στόφα, οι σφολιατομηχανές, τα μίξερ, το ζυγοκοπτικό, τα ψυγεία και ο
καταψύκτης.
Στην επιχείρηση, ο αρτοκλίβανος, η στόφα και το ταχυζυμωτήριο διαθέτουν ψηφιακή
τεχνολογία με όλες τις προδιαγραφές (θερμοστάτες, θερμόμετρα, μετρητής στροφών, ρύθμιση
παροχής νερού στο ταχυζυμωτήριο) και οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι πάνω στον
εξοπλισμό. Η συντήρηση του βασικού εξοπλισμού γίνεται τακτικά από ειδικά συνεργεία
(βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας) και τα υπόλοιπα μηχανήματα διαθέτουν τα απαραίτητα
καλύμματα ασφαλείας (ζυμωτήρια, σφολιατομηχανή).Τέλος, γίνεται χρήση των απαραίτητων
ΜΑΠ κοντά στον αρτοκλίβανο (γάντια, φουρνόξυλο).
Πηγές Κινδύνου:


Επικίνδυνες καταστάσεις όπως υπερθέρμανση, πυρκαγιά και έκρηξη από ανεξέλεγκτη
μεταβολή θερμοκρασίας στο φούρνο, επειδή δεν υπάρχουν θερμοστάτες ή
θερμόμετρα για τον έλεγχό της.



Ρύπανση εισπνεόμενου αέρα/ διαρροή καυσαερίου/ έλλειψη οξυγόνου όταν το
σύστημα

απαγωγής

καυσαερίων

δεν

είναι

κατάλληλα

σχεδιασμένο

και

κατασκευασμένο, δεν καθαρίζεται και δεν ελέγχεται τακτικά από εξειδικευμένο
τεχνικό.


Πυρκαγιά σε περίπτωση διαρροής, βλάβης ή κακής λειτουργίας σε αρτοκλίβανο που
δεν διαθέτει σύστημα αυτόματης διακοπής της παροχής.



Εγκλωβισμός εργαζομένων στο εσωτερικό της στόφας.



Αστάθεια μίξερ (ανατροπές, πτώσεις, ανεξέλεγκτες κινήσεις). Εκπομπές σκόνης
αλεύρων στον αέρα.
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Κίνδυνος επαφής των εργαζομένων με τα κινητά μέρη (μαχαίρια, έμβολα, κύλινδροι,
αναδευτήρες) των μηχανών.

Δίχως μέτρα προστασίας:


Πιθανότητα: Πιθανή



Συνέπειες: Μεγάλες



Επικινδυνότητα: Τύπου Γ: Μη επιθυμητή

Με την εφαρμογή των μέτρων:


Πιθανότητα: Σπάνια



Συνέπειες: Ασήμαντες



Επικινδυνότητα: Τύπου Α: Αποδεκτή

Εικόνα 8. Αρτοκλίβανος

Εικόνα 9. Ταχυζυμωτήριο
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Εικόνα 10. Ζυγοκοπτικό
Εικόνα 13. Σφολιατομηχανή

Εικόνα 11. Μίξερ

Εικόνα 14. Ψυγείο

Εικόνα 12. Κατάψυξη
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3.5. ΛΟΙΠΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται ο εξοπλισμός ο οποίος είναι επικουρικός στη διαδικασία
παραγωγής. Περιλαμβάνει την τροχήλατη σκαριέρα, τα εργαλεία κοπής και τα σκεύη,
ζυγαριές, το χειροκίνητο καροτσάκι μεταφοράς υλικών, το παλετοφόρο και το αναβατόριο.
Στην επιχείρηση, οι τροχήλατες σκαριέρες είναι άρτια κατασκευασμένες και τοποθετημένες σε
σωστά σημεία και γίνεται τακτικός έλεγχος όσον αφορά τους τροχούς τους. Το προσωπικό
είναι εκπαιδευμένο στη χρήση των σκευών και κοπτικών εργαλείων.
Πηγές Κινδύνου:


Στάθμευση σκαριέρας στους διαδρόμους κίνησης του προσωπικού, υπερφόρτωσή της,
απουσία πατούρας τέρματος για συγκράτηση λαμαρινών, κακοσυντηρημένα ροδάκια.



Εγκαύματα κατά τη διαχείριση ζεστών σκευών.



Τραυματισμοί από εκτεθειμένα εργαλεία κοπής, από κακή χρήση του χειροκίνητου
καροτσιού, από τα κακοσυντηρημένα παλετοφόρο.

Δίχως μέτρα προστασίας:


Πιθανότητα: Πιθανή



Συνέπειες: Μεγάλες



Επικινδυνότητα: Τύπου Γ: Μη
επιθυμητή

Με την εφαρμογή των μέτρων:


Πιθανότητα: Σπάνια



Συνέπειες: Ελάχιστες



Επικινδυνότητα: Τύπου Β: Αποδεκτή

Εικόνα 15. Σκαριέρα και λαμαρίνες

με ελέγχους
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3.6. ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι ο τόπος στον οποίο εκτελούνται οι καθημερινές παραγωγικές
διαδικασίες του αρτοποιείου. Ο χώρος που στεγάζει την παραγωγή πρέπει να έχει σωστή
δομή, αντοχή και στερεότητα ανάλογα με τη χρήση του και να είναι κατασκευασμένοι
σύμφωνα με τον Κτηριακοδομικό Κανονισμό και όλους τους Δομικούς Κανονισμούς
(Αντισεισμικός, Οπλισμένου Σκυροδέματος, Φορτίσεων κλπ). Οι επιμέρους απαιτήσεις των
κτηριακών εγκαταστάσεων καθορίζονται από το ΠΔ16/1996.
Στην επιχείρηση υπάρχει επαρκής σήμανση όσον αφορά τις εξόδους κινδύνου και τις σκάλες.
Ο φωτισμός είναι επαρκής και όσον αφορά την εσωτερική τοιχοποιία, είναι κατασκευασμένη
από άκαυστο υλικό μέχρι το 1.5m που ορίζει ο νόμος.
Πηγές Κινδύνου:


Οροφή-Εσωτερική Τοιχοποιία-Διαχωριστικά: Τμήματα κτιριακών δομών που δεν είναι
κατασκευασμένα από άκαυστο υλικό, είναι εύθραυστα, δεν είναι στεγανά και
αδιαπότιστα (μέχρι 1.5m ύψος από το δάπεδο).



Πόρτες: Μηχανοκίνητες πόρτες που δεν ανοίγουν χειροκίνητα σε διακοπή ρεύματος και
δεν έχουν κουμπί στοπ. Μη ανεμπόδιστη κίνηση. Μη ασφαλείς γυάλινες πόρτες.



Παράθυρα: Μη εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό που οδηγεί σε κακή κατάσταση όσον
αφορά την καθαριότητα και τη συντήρηση. Μη ασφαλής διέλευση όταν τα παράθυρα
είναι ανοικτά ή σε ανάκληση.



Πατάρι – Υπόγειο: Ανεπαρκής σταθερότητα στο πατάρι σε σχέση με την εργασία που
εκτελείται. Μη επαρκής χώρος κίνησης. Δύσκολη διαφυγή από το υπόγειο σε
περίπτωση ανάγκης. Ανεπαρκής φωτισμός.



Σκάλες: Οι μόνιμες σκάλες δεν είναι ασφαλείς. Οι φορητές σκάλες δε χρησιμοποιούνται
με ασφάλεια.



Έξοδοι κινδύνου- Οδεύσεις διαφυγής: Μη επαρκής σήμανση και φωτισμός ασφαλείας.
Οι πόρτες των εξόδων κινδύνου δεν ανοίγουν προς τα έξω. Μη ανεμπόδιστη κίνηση.
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Δάπεδα: Μη ασφαλή δάπεδα. Απουσία κατάλληλων ανοιγμάτων αποχέτευσης.



Άλλες εγκαταστάσεις: Εγκαταστάσεις εξαερισμού, εγκαταστάσεις ψύξης-θέρμανσης,
εγκαταστάσεις φωτισμού, χώροι υγιεινής, κουτί πρώτων βοηθειών, αποδυτήρια.

Δίχως μέτρα προστασίας:


Πιθανότητα: Πιθανή



Συνέπειες: Μέτριες



Επικινδυνότητα: Τύπου Γ: Μη επιθυμητή

Με την εφαρμογή των μέτρων:


Πιθανότητα: Σπάνια



Συνέπειες: Ελάχιστες



Επικινδυνότητα: Τύπου Β: Αποδεκτή με ελέγχους
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3.7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η επαφή με ηλεκτρικές διατάξεις (καλώδια, πρίζες, πίνακες, ηλεκτρικά μηχανήματα, εργαλεία,
κ.ά.) ενέχει κινδύνους για τη ζωή και την υγεία. Οι κυριότεροι κίνδυνοι από το ηλεκτρικό
ρεύμα είναι η ηλεκτροπληξία, η πυρκαγιά και η έκρηξη. Τα φαινόμενα αυτά προκαλούνται
συνήθως από βραχυκύκλωμα.
Στην επιχείρηση υπάρχει ηλεκτρικός πίνακας με όλες τις προδιαγραφές, οι καλωδιώσεις είναι
καλυμμένες και τοποθετημένες σε ηλεκτρικές σχάρες.
Πηγές Κινδύνου:


Μη ασφαλείς ηλεκτρικοί διακόπτες (σπασίματα, ρωγμές, εκτεθειμένα καλώδια ή
επαφές σύνδεσης, δύσκολη πρόσβαση).



Μη ασφαλείς πρίζες και φις (φθορές λόγω μηχανικών καταπονήσεων, φθορές στη
μόνωση λόγω μηχανικών καταπονήσεων, υψηλών θερμοκρασιών, έκθεση σε σκόνη
αλεύρων).



Μη ασφαλής ηλεκτρικός πίνακας (απουσία ηλεκτροπληξιακού ρελέ, πορτάκι
προστασίας, δύσκολη πρόσβαση).

Δίχως μέτρα προστασίας:




Πιθανότητα: Πιθανή
Συνέπειες: Μεγάλες
Επικινδυνότητα: Τύπου Γ: Μη
επιθυμητή

Με την εφαρμογή των μέτρων:




Πιθανότητα: Σπάνια
Συνέπειες: Μεγάλες
Επικινδυνότητα: Τύπου Β: Αποδεκτή
με ελέγχους

Εικόνα 16. Ηλεκτρολογικός πίνακας
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3.8. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ – ΕΚΡΗΞΕΩΝ
Σε κάθε περίπτωση για την αποφυγή έναρξης, επέκτασης αλλά και κατάσβεσης μιας φωτιάς
πρέπει να εμποδίζεται η συνύπαρξη των τριών παραγόντων που αποτελούν το “τρίγωνο της
φωτιάς”: καύσιμη ύλη, κατάλληλη θερμοκρασία και οξυγόνο. Απαραίτητη είναι η διασφάλιση
τήρησης των κανονισμών πυροπροστασίας.
Στην επιχείρηση υπάρχει πιστοποιητικό πυροπροστασίας και γίνεται τακτική συντήρηση των
πυροσβεστήρων και της πυροσβεστικής μάνικας που δια νόμου διαθέτει ο χώρος παραγωγής.
Πηγές Κινδύνου:


Εύφλεκτα υλικά ή/και εξοπλισμός υπό πίεση με αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης
πυρκαγιάς ή έκρηξης (πχ από κάποιο βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
από κάποιο σπινθήρα σε χώρο όπου υπάρχει εύφλεκτη ατμόσφαιρα).



Εύφλεκτα αέρια που είναι βαρύτερα από τον αέρα (πχ υγραέριο).



Σκόνη του αλευριού που υπό πολύ ειδικές συνθήκες ποσότητας, θερμοκρασίας και
υγρασίας δημιουργεί με τον αέρα εκρηκτικά μίγματα (σπάνια εμφάνιση).

Δίχως μέτρα προστασίας:


Πιθανότητα: Πιθανή



Συνέπειες: Μεγάλες



Επικινδυνότητα: Τύπου Γ: Μη επιθυμητή

Με την εφαρμογή των μέτρων:


Πιθανότητα: Σπάνια



Συνέπειες: Μεγάλες



Επικινδυνότητα: Τύπου Β: Αποδεκτή με ελέγχους
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Εικόνα 17. Υπάρχουσα Πυρασφάλεια

Εικόνα 18. Υπάρχουσα πυρασφάλεια

Εικόνα 19. Υπάρχουσα πυρασφάλεια
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3.9. ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Εξετάζεται κυρίως η έκθεση των εργαζομένων σε χημικούς παράγοντες όπως η σκόνη του
αλευριού. Οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε σκόνη σίτου, βρώμης, σίκαλης, κριθαριού και σόγιας
και είναι πιθανόν να εμφανίσουν βρογχικό άσθμα και σοβαρές παθήσεις στα χέρια. Το άσθμα
των αρτοποιών είναι η κύρια επαγγελματική ασθένεια του κλάδου. Δεν αποκλείεται η
εμφάνιση ρινίτιδας, επιπεφυκίτιδας ή και συμπτωμάτων όπως δύσπνοια, βήχας και
φτερνίσματα. Επιπλέον οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν χημικές ουσίες για την εκτέλεση
διαφόρων εργασιών, είτε στην παραγωγή (πχ προσθήκη μαγιάς ή/και σόδα σε χαρτομάζα),
είτε σε βοηθητικές εργασίες (πχ καθαριότητες).
Πηγές Κινδύνου:


Δεν υπάρχει μέριμνα για την πιθανότητα ύπαρξης αμιάντου στο κτήριο και την
προστασία των εργαζομένων.



Μεγάλη συγκέντρωση της σκόνης των αλεύρων και των χημικών ουσιών στο χώρο. Οι
μικρότεροι κόκκοι οι οποίοι εισπνέονται μπορεί να φτάσουν ως τους πνεύμονες
προκαλώντας ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος, άσθμα και βρογχίτιδα.



Απουσία Δελτίου Δεδομένου Ασφαλείας (ΔΔΑ) στις ετικέτες των συσκευασιών των
πρώτων υλών.

Στην επιχείρηση, όλες οι πρώτες ύλες που εισέρχονται διαθέτουν ΔΑΑ, βάσει νόμου. Επίσης
υπάρχει σύστημα εξαερισμού στο χώρο της παραγωγής για απαγωγή σκόνης και γίνεται
καθημερινός καθαρισμός του χώρου παραγωγής για να μην υπάρχει συγκέντρωση αλευριού.

Δίχως μέτρα προστασίας:


Πιθανότητα: Δυνατή



Συνέπειες: Μέτριες



Επικινδυνότητα: Τύπου Β: Αποδεκτό με ελέγχους
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Με την εφαρμογή των μέτρων:


Πιθανότητα: Σπάνια



Συνέπειες: Ασήμαντες



Επικινδυνότητα: Τύπου Α: Αποδεκτή
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3.10. ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ

Οι παράγοντες του μικροκλίματος ενός χώρου εργασίας είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, η
ταχύτητα του αέρα καθώς και η θερμική ακτινοβολία (πχ φούρνος). Η θερμοκρασία πρέπει να
είναι τέτοια ώστε να δημιουργεί συνθήκες άνεσης στους εργαζόμενους. Για αυτό και πρέπει να
λαμβάνονται μέτρα πρόληψης της θερμικής καταπόνησης σε περιόδους υψηλών ή χαμηλών
θερμοκρασιών. Ο κλιματισμός συμβάλλει στη διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου
εργασίας σε κατάλληλα επίπεδα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η προστασία των
εργαζομένων επιτυγχάνεται και με οργανωτικά μέτρα, όπως αποφυγή βαριάς εργασίας σε
περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας, συχνά διαλείμματα, κ.ά. Στην επιχείρηση και ιδιαίτερα
κατά την παραγωγή, λαμβάνονται οργανωτικά μέτρα όπως συχνά διαλείμματα και μέτρα
πρόληψης όπως κλιματισμός και εξαερισμός.
Πηγές Κινδύνου:


Πολύωρη εργασία δίπλα στο φούρνο που ακτινοβολεί θερμότητα.



Παρατεταμένη παραμονή σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.



Ανεπαρκή ΜΑΠ.

Δίχως μέτρα προστασίας:


Πιθανότητα: Πιθανή



Συνέπειες: Μεγάλες



Επικινδυνότητα: Τύπου Γ: Μη επιθυμητή

Με την εφαρμογή των μέτρων:


Πιθανότητα: Σπάνια



Συνέπειες: Μεγάλες



Επικινδυνότητα: Τύπου Β: Αποδεκτή με ελέγχους
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3.11. ΘΟΡΥΒΟΣ

Οι εργαζόμενοι μπορεί να εκτεθούν σε υψηλά επίπεδα θορύβου για πολλές ώρες, λόγω της
ταυτόχρονης λειτουργίας πολλών μηχανημάτων σε περιορισμένο χώρο. Η συνεχής έκθεση στο
θόρυβο μπορεί να προκαλέσει βαρηκοΐα, που αναγνωρίζεται ως επαγγελματική ασθένεια.
Επιπλέον υπάρχουν μη ακουστικές επιδράσεις (πχ στο νευρικό σύστημα, στο κυκλοφορικό, στο
γαστρεντερικό, στο ενδοκρινικό, κ.ά.). Οι εκτιθέμενοι στο θόρυβο συχνά παρουσιάζουν
υπέρταση, διαταραχές στον ύπνο, ταχυκαρδία, πεπτικές διαταραχές, δυσκολία στη
συγκέντρωση, ημικρανίες, σωματική κόπωση, υπερένταση και άγχος. Γενικά εκτιμάται ότι στα
αρτοποιεία είναι εξαιρετικά σπάνιο να εμφανιστούν επίπεδα θορύβου που να προσεγγίζουν
τα παρακάτω όρια. Συγκεκριμένα οι μετρήσεις που έγιναν έδειξαν ότι με όλο τον εξοπλισμό σε
λειτουργία, ο θόρυβος δεν ξεπερνά τα 65dB.
Σύμφωνα με το Π.Δ.149/2006, ο θόρυβος στον οποίο εκτίθεται μέσα στο οκτάωρό του ο
εργαζόμενος δεν πρέπει να ξεπερνά τις εξής οριακές τιμές:


80dB, κατώτερη τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης.



85dB, ανώτερη τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης.



87dB, ανώτερη οριακή τιμή έκθεσης (συνυπολογίζοντας τη μείωση του θορύβου που
επιτυγχάνεται από τα ΜΑΠ).

Πηγές Κινδύνου:


Η συνομιλία στο χώρο εργασίας δεν είναι εφικτή με κανονική ένταση φωνής.

Δίχως μέτρα προστασίας:


Πιθανότητα: Σπάνια



Συνέπειες: Ασήμαντες



Επικινδυνότητα: Τύπου Α: Αποδεκτή
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3.12. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Τα αρτοποιεία-ζαχαροπλαστεία σύμφωνα με τη νομοθεσία εντάσσονται στις επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος δηλαδή στις επιχειρήσεις που παρέχουν
υπηρεσίες που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία (Υπ.Απ.Υ1γ/
Γ.Π./ οικ. 96967/2012). Σύμφωνα με την Υπ.Απ.Υ1γ/ Γ.Π./ οικ. 35797/2012, όσοι
απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας. Στο πιστοποιητικό υγείας βεβαιώνεται
ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από
μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του. Για την απόκτηση του
πιστοποιητικού υγείας οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτός
από την ιατρική κλινική εξέταση, υποβάλλονται τα υποχρεωτικά σε ακτινογραφία θώρακος.
Όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων από βιολογικούς παράγοντες,
σημειώνεται ότι στα άλευρα των σιτηρών εντοπίζονται διάφοροι μύκητες και αρθρόποδα, τα
οποία είναι αλλεργιογόνα για το αναπνευστικό σύστημα αλλά και το δέρμα.
Πηγές Κινδύνου:


Οι εργαζόμενοι δεν είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας.



Οι επιφάνειες δεν είναι από μη απορροφητικό υλικό και δεν καθαρίζονται εύκολα.



Δεν τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής.



Δεν γίνεται συστηματικά απολύμανση-απεντόμωση των χώρων εργασίας.

Στην επιχείρηση δια νόμου όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πιστοποιητικό υγείας και λαμβάνουν
υπόψιν όλα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ακολουθούν λόγω της πρόσφατης
υγειονομικής κρίσης του Covid-19 (χρήση μάσκας, διατήρηση αποστάσεων, αντισηπτικά
διαλύματα) τόσο στην παραγωγή, όσο και στην εξυπηρέτηση. Γίνονται τακτικές απεντομώσεις
στο χώρο καθόλη τη διάρκεια του έτους.
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Δίχως μέτρα προστασίας:


Πιθανότητα: Πιθανή



Συνέπειες: Σοβαρές



Επικινδυνότητα: Τύπου: Μη αποδεκτή Δ

Με την εφαρμογή των μέτρων:


Πιθανότητα: Δυνατή



Συνέπειες: Μέτριες



Επικινδυνότητα: Τύπου Β: Αποδεκτή με ελέγχους
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3.13. ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Εργονομικοί παράγοντες είναι αυτοί που σχετίζονται με τα ανθρωπομετρικά δεδομένα ενός
εργαζομένου (πχ ύψος, βάρος) ή τα χαρακτηριστικά του (πχ ηλικία, φύλο). Η εργονομία,
λαμβάνοντας υπόψιν τις διαφορές στις ανθρώπινες ικανότητες, έχει ως στόχο το σχεδιασμό
θέσεων και μεθόδων εργασίας, εξοπλισμού και εργαλείων προσαρμοσμένων στον εργαζόμενο.
Ο καλός σχεδιασμός μιας θέσης εργασίας έχει μεγάλη σημασία για την άνεση του
εργαζόμενου και την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων. Στο Ν.3850/2010 αναφέρεται ότι η
εργασία πρέπει να προσαρμόζεται στον άνθρωπο και να μειώνεται, κατά το δυνατόν η
μονότονη και επαναλαμβανόμενη εργασία. Επιπλέον πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η
νομοθεσία για τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων (ΠΔ 397/1994).
Στην επιχείρηση έχουν παρθεί προληπτικά μέτρα όπως ρύθμιση των πάγκων στην παραγωγή
σε κατάλληλα ύψη, προσεκτική ρύθμιση του προγράμματος βαρδιών και κατασκευή πάγκων
εργασίας στην εξυπηρέτηση στο κατάλληλο ύψος ώστε να μην υπάρχει συνεχής εργασία με τα
χέρια στο ύψος των ώμων ή πάνω από το ύψος των ώμων.

Πηγές Κινδύνου:


Καταπόνηση και φθορά της σπονδυλικής στήλης εξαιτίας της χειρωνακτική διακίνηση
φορτίων μεγάλου βάρους ή όγκου (ανύψωση σακιών με αλεύρι, λαμαρινών με
προϊόντα).



Καταπόνηση στον αυχένα, τους ώμους, τη μέση και την πλάτη εξαιτίας επίπονης
στάσης εργασίας (στάσεις με τα χέρια πάνω από το ύψος των ώμων (ψηλά ράφια), στο
ύψος των ώμων (εργασία στον πάγκο εξυπηρέτησης πελατών), με τους βραχίονες και
τον κορμό τεντωμένους μπροστά (εργασία με λαμαρίνες, πάγκος εξυπηρέτησης)).



Καταπόνηση στα ισχία, στα γόνατα, στα άκρα των ποδιών και στην οσφυϊκή μοίρα της
σπονδυλικής στήλης εξαιτίας της επαναλαμβανόμενης εργασίας με λυγισμένα γόνατα.
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Οσφυαλγία, πρήξιμο στα πόδια, προβλήματα κυκλοφορίας και μυϊκή κόπωση λόγω της
παρατεταμένης εργασίας σε ορθοστασία.



Άσκηση έντονης δύναμης κατά την εργασία, π.χ. κατά το ζύμωμα.



Μυοσκελετική καταπόνηση λόγω του σκυψίματος στη εργασία (άδειασμα ζύμης από
ταχυζυμωτήριο, τοποθέτηση λαμαρινών σε χαμηλά ράφια και άλλες εργασίες).

Δίχως μέτρα προστασίας:


Πιθανότητα: Σχεδόν βέβαιη



Συνέπειες: Μεγάλες



Επικινδυνότητα: Τύπου Δ: Μη αποδεκτή

Με την εφαρμογή των μέτρων:


Πιθανότητα: Δυνατή



Συνέπειες: Μέτριες



Επικινδυνότητα: Τύπου Β: Αποδεκτή με ελέγχους
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3.14. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας (νυχτερινή εργασία, άτακτα ωράρια, υπερωρίες,
υπερβολικός φόρτος και έντονος ρυθμός εργασίας, απουσία διαλειμμάτων κλπ) μπορεί να
οδηγήσει σε στρες και προβλήματα. Μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα τραυματισμού από
εργατικό ατύχημα. Η επαφή με τους πελάτες ενδέχεται να προκαλέσει καταστάσεις έντονης
ψυχολογικής φόρτισης και στρες. Κίνδυνος για την ψυχική υγεία των εργαζομένων είναι και ο
εκφοβισμός που μπορεί να ασκηθεί από τους υπεύθυνους της. Στρες και ένταση μπορεί να
προκληθεί μεταξύ συναδέλφων. Επίσης, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες εργασίας, οι
εργαζόμενοι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο ληστείας.
Ωστόσο, η επιχείρηση φροντίζει για τον σωστό προγραμματισμό των βαρδιών εβδομαδιαίως
με στόχο την ομαλότερη λειτουργία, λαμβάνοντας υπόψιν την ελάχιστη ανάπαυση 11 συνεχών
ωρών μεταξύ βαρδιών. Επίσης το πλήθος των εργαζομένων σε κάθε βάρδια καθορίζεται με τον
όγκο της απαιτούμενης παραγωγής και εξυπηρέτησης για να αποφεύγεται ο έντονος ρυθμός
εργασίας. Τέλος, έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τυχόν ληστείες κατά τις
νυχτερινές ώρες.
Πηγές κινδύνου:


Μη επαρκής ημερήσιος χρόνος ανάπαυσης. Αυτό συμβαίνει είτε λόγω υπέρβασης του
ορίου των 48 ωρών, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών είτε λόγω κακού
προγραμματισμού από την πλευρά της διοίκησης. Σε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη
ανάπαυση είναι 11 συνεχείς ώρες (Οδηγία 2003/88/ΕΚ, διόρθωση με το Ν.4093/2012).



Σωματική και ψυχική καταπόνηση του εργαζομένου εξαιτίας απουσίας τακτικών
διαλειμμάτων.



Καταπόνηση του εργαζομένου λόγω έντονου ρυθμού εργασίας.



Κίνδυνος σωματικής βίας ή παρενόχλησης για τους εργαζομένους.



Ύπαρξη συνθηκών εκφοβισμού και δημιουργίας στρες στους εργαζομένους.
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Δίχως μέτρα προστασίας:


Πιθανότητα: Σχεδόν βέβαιη



Συνέπειες: Μέτριες



Επικινδυνότητα: Τύπου Γ: Μη επιθυμητή

Με την εφαρμογή των μέτρων:


Πιθανότητα: Σπάνια



Συνέπειες: Μέτριες



Επικινδυνότητα: Τύπου Β: Αποδεκτή με ελέγχους
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3.15. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Συνοψίζοντας, προκύπτει ότι χωρίς τα μέτρα ασφαλείας θα υπήρχε ενδεχόμενο πρόκλησης
επτά (7) δυνητικών κινδύνων επιπέδου επικινδυνότητας Γ και δύο (2) επιπέδου Δ, ενώ με την
εφαρμογή των μέτρων αυτοί μειώνονται σε ένα (1) επιπέδου Α και σε οκτώ (8) επιπέδου Β.
Επομένως προκύπτει ότι τα μέτρα της επιχείρησης ελαχιστοποιούν την πιθανότητα εμφάνισης
των ατυχημάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως και θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να
λαμβάνονται άμεσα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την καλύτερη διασφάλιση
της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Συνεπώς έχουμε την παρακάτω μετατροπή στον
πίνακα επικινδυνότητας.
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Συνέπειες
Πιθανότητα

Ασήμαντες

Ελάχιστες

Μέτριες

Μεγάλες

Σοβαρές

Σχεδόν βέβαιη

Β

Γ

1

Γ

1

Δ

Δ

Πιθανή

Β

Β

1

Γ

5

Γ

Δυνατή

Α

Β

Β

Γ

Δ

Σπάνια

Α

Β

Β

Β

Γ

Απίθανη

Α

Α

Β

Β

Γ

1

Δ

Πίνακας 3. Πίνακας επικινδυνότητας χωρίς τη λήψη μέτρων

Συνέπειες
Πιθανότητα

Ασήμαντες

Ελάχιστες

Μέτριες

Μεγάλες

Σοβαρές

Σχεδόν βέβαιη

Β

Γ

Γ

Δ

Δ

Πιθανή

Β

Β

Γ

Γ

Δ

Δυνατή

Α

Β

2

Β

Γ

Δ

Β

1

Β

Β

Γ

Β

Γ

Σπάνια
Απίθανη

1

Α
Α

2

Α

Β

3

Πίνακας 4. Πίνακας επικινδυνότητας μετά τη λήψη μέτρων (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΗΤΑΣ)
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4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γίνεται γραπτή εκτίμηση κινδύνων, η οποία πραγματοποιείται από τον τεχνικό ασφαλείας και
τον γιατρό (αν η επιχείρηση απασχολεί πάνω από 50 εργαζομένους), στους οποίους εργοδότης
πρέπει να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν για την εκπλήρωση του σκοπού τους
αυτού και στη συνέχεια να εναρμονιστεί με τις απαραίτητες προδιαγραφές και να παρθούν
μέτρα πρόληψης για την αποφυγή των κινδύνων που εντοπίστηκαν. Οι προδιαγραφές και τα
μέτρα πρόληψης αφορούν τις εξής κατηγορίες:



Κύριος μηχανολογικός εξοπλισμός



Λοιπός ειδικός εξοπλισμός



Κτιριακές εγκαταστάσεις



Ηλεκτρικός κίνδυνος



Κίνδυνοι Πυρκαγιάς-Εκρήξεων



Χημικοί παράγοντες



Μικροκλίμα



Θόρυβος



Βιολογικοί παράγοντες



Εργονομικοί παράγοντες



Ψυχοκοινωνικοί και οργανωτικοί παράγοντες
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4.1. ΚΥΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προδιαγραφές / Μέτρα πρόληψης:


Ο κλίβανος (φούρνος) πρέπει να διαθέτει ειδικό θερμοστάτη για τη ρύθμιση και
θερμόμετρο για την ένδειξη της θερμοκρασίας.



Οι καπνοδόχοι πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για τυχόν στερεά κατάλοιπα καύσης και
οι καπναγωγοί να ελέγχονται για τυχόν διαρροές καυσαερίων.



Εγκατάσταση ειδικού μηχανισμού στην πόρτα της στόφας για αποφυγή εγκλωβισμού
ατόμων.



Μίξερ νέου τύπου με κατάλληλη χοάνη η οποία εφαρμόζει στο δοχείο ανάμιξης για να
ελαχιστοποιείται η σκόνη. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ της αναπνοής κατά την εκτέλεση
εργασιών πλήρωσης του μίξερ με υλικά σε μορφή σκόνης.



Εγκατάσταση κουμπιού διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης (STOP) τύπου
“μανιτάρι” ώστε να διακόπτεται η λειτουργία σε περίπτωση κινδύνου.



Τοποθέτηση προστατευτικής διάταξης για την προστασία των άκρων από τα κινούμενα
μέρη.



Εκπαίδευση των εργαζομένων στην ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, ώστε να μην
υπάρχει περίπτωση επαφής με κινούμενα μέρη.



Παροχή οδηγιών ασφαλούς χρήσης με βάση το εγχειρίδιο του εξοπλισμού της
κατασκευάστριας εταιρίας. Παροχή οδηγιών ασφαλείας για τον καθαρισμό των
μηχανών.



Χρήση κατάλληλου εργαλείου για απεμπλοκή.



Προληπτική και έκτακτη συντήρηση του εξοπλισμού από εξειδικευμένο προσωπικό
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, διατήρηση αρχείων ελέγχου.
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4.2. ΛΟΙΠΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προδιαγραφές / Μέτρα πρόληψης:


Ασφαλής ακινητοποίηση της σκαριέρας εκτός των διαδρόμων κίνησης του
προσωπικού. Αποφυγή της υπερφόρτωσής της με λαμαρίνες. Κατασκευή πατούρας
τέρματος (ιδιοκατασκευή αν χρειαστεί) για τη συγκράτηση λαμαρινών. Τακτικός
έλεγχος των τροχών κύλισης της σκαριέρας για φθορές ή εμπλοκές και αντίστοιχη
αντικατάσταση.



Επιμελής καθαρισμός και συντήρηση (τρόχισμα) των εργαλείων κοπής. Αντικατάσταση
των φθαρμένων. Εκπαίδευση του προσωπικού στην ασφαλή χρήση για την αποφυγή
τραυματισμών κατά την εργασία.



Χρήση ειδικών γαντιών προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες κατά το χειρισμό ή
τη μεταφορά θερμών σκευών από το προσωπικό.



Ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την ασφαλή φόρτωση του καροτσιού.



Προμήθεια παλετοφόρου με σήμανση CE. Περιοδική και έκτακτη επιθεώρηση και
συντήρησή του από εξειδικευμένο προσωπικό. Αποφυγή ιδιοκατασκευών. Ασφαλής
αποθήκευση.
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4.3. ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Προδιαγραφές / Μέτρα πρόληψης:
Οροφή – Εσωτερική Τοιχοποιία - Διαχωριστικά:


Επένδυση της οροφής και των τοιχωμάτων από την εσωτερική πλευρά με το κατάλληλο
άκαυστο (πυρίμαχο) υλικό, ώστε να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς σε περίπτωση
πυρκαγιάς.



Τα μηχανήματα να βρίσκονται σε ικανή απόσταση από γυάλινα διαχωριστικά
τοιχώματα ή βιτρίνες.



Επένδυση των τοιχωμάτων τουλάχιστον σε ύψος μέχρι 1,5m από το δάπεδο, με
κατάλληλο αδιαπότιστο υλικό, όπως τα κεραμικά πλακάκια.



Αδιαβροχοποίηση της εσωτερικής επιφάνειας των τοιχωμάτων με την εφαρμογή
ειδικής βαφής τουλάχιστον μέχρι το ύψος 1,5m από το δάπεδο.

Πόρτες


Απομάκρυνση όλων των αντικειμένων (οχημάτων, υλικών, μηχανημάτων) από τη
διαδρομή κίνησης της πόρτας, ώστε να ανοίγει και να κλείνει ελεύθερα.



Αντικατάσταση των γυάλινων τμημάτων στις πόρτες με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό ή
γυαλί ασφαλείας. Κατάλληλη σήμανση των επικίνδυνων σημείων.

Παράθυρα


Τακτικός και επιμελής καθαρισμός των γυάλινων επιφανειών των παραθύρων. Έλεγχος
καλής κατάστασής τους. Συντήρηση αποκατάσταση ζημιών.



Απομάκρυνση όλων των αντικειμένων (επίπλων, υλικών, μηχανημάτων) από τη
διαδρομή κίνησης των παραθύρων ώστε να ανοίγουν και να κλείνουν ελεύθερα.
Αποφυγή πρόσκρουσης μέσω σήμανσης.
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Δάπεδα


Σχολαστικός καθαρισμός των δαπέδων.



Άμεση αποκατάσταση των φθορών ή των κακοτεχνιών που εντοπίζονται στα δάπεδα.
Τοποθέτηση ειδικής σήμανσης ή κατάλληλου καλύμματος μέχρι την αποκατάσταση.



Τοποθέτηση αντιολισθητικού υλικού στα δάπεδα.



Χρήση ειδικών υποδημάτων με αντιολισθητικές σόλες.



Κατασκευή αυλακιών ή σχαρών για την αποστράγγιση των υγρών.



Τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός των καναλιών αποχέτευσης των δαπέδων και
διατήρηση των αποχετευτικών σχαρών σε καλή κατάσταση.

Σκάλες


Τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας σε επιλεγμένα σημεία (σκάλα, πόρτες) με
αυτονομία σε διακοπή ρεύματος για τουλάχιστον 90 λεπτά.



Ενίσχυση της έδρασης και της φέρουσας ικανότητας της σκάλας με αντικατάσταση ή
ανακατασκευή των τμημάτων της.



Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος και από τις δύο πλευρές της σκάλας
εφόσον δεν εφάπτεται σε τοίχο.



Τοποθέτηση κατάλληλων αντιολισθητικών ταινιών από συνθετικό υλικό στα
σκαλοπάτια.



Διατήρηση της σκάλας σε άριστη κατάσταση με τακτικό και επιμελή καθαρισμό.

Έξοδος κινδύνου – Οδεύσεις διαφυγής


Τοποθέτηση της προβλεπόμενης πινακίδας στην έξοδο κινδύνου από την εσωτερική
πλευρά.



Τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας πάνω από τις εξόδους κινδύνου με ελάχιστη
φωτεινή ένταση 1 lux και αυτονομία σε διακοπή ρεύματος για τουλάχιστον 90 λεπτά.



Ανακατασκευή της πόρτας της εξόδου κινδύνου, ώστε να ανοίγει προς τα έξω.
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Άλλες εγκαταστάσεις


Τακτική συντήρηση, καθαρισμός και έλεγχος λειτουργίας του συστήματος αερισμού.



Τακτική συντήρηση, καθαρισμός και έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης ψύξης /
θέρμανσης.



Τακτικός καθαρισμός και συντήρηση ή, αν απαιτείται, επισκευή ή αντικατάσταση
ελαττωματικών εξαρτημάτων των φωτιστικών.



Ενίσχυση του φυσικού φωτισμού με εκμετάλλευση των διαφόρων ανοιγμάτων του
κτηρίου, όπως παράθυρα ή φωτοδιαφανή ανοίγματα στην κορυφή.



Ανακατασκευή, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των χώρων υγιεινής.



Τοποθέτηση κουτιού πρώτων βοηθειών με το προβλεπόμενο ιατρικό υλικό.



Αντικατάσταση ραφιών, συρταριών και ντουλαπιών που διαθέτει ο χώρος εργασίας με
μεταλλικά.

64

4.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προδιαγραφές / Μέτρα πρόληψης:


Αντικατάσταση διακοπτών, πριζών και φις που παρουσιάζουν φθορές ή βλάβες με νέες
ίδιου τύπου.



Απομάκρυνση αντικειμένων που εμποδίζουν την πρόσβαση.



Μετατόπιση διακοπτών και πριζών σε καταλληλότερες θέσεις με εύκολη πρόσβαση.



Αντικατάσταση των συμβατικών πριζών με πρίζες στεγανού τύπου με καπάκι σε όλους
τους χώρους του εργαστηρίου και ιδιαίτερα σε σημεία όπου γίνονται εργασίες με υγρά.



Να αποφεύγεται η χρήση πολύπριζων, προεκτάσεων και ταυ.



Τοποθέτηση καλωδιώσεων μέσα σε επίτοιχα πλαστικά κανάλια ή πάνω σε μεταλλικές
σχάρες καλωδίων ή σε πλαστικούς σωλήνες μέσα στον τοίχο ή σε πλαστικούς ή
μεταλλικούς σωλήνες στερεωμένους πάνω στους τοίχους.



Άμεση αντικατάσταση των φθαρμένων καλωδίων σε όλο τους το μήκος.



Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ στο εσωτερικό του γενικού πίνακα.



Αντικατάσταση του γενικού ηλεκτρικού πίνακα με νέο, εφοδιασμένο με πορτάκι που
κλείνει.
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4.5. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ-ΕΚΡΗΞΕΩΝ

Προδιαγραφές / Μέτρα Πρόληψης:


Διασφάλιση τήρησης των κανονισμών πυροπροστασίας. Εκπόνηση των αναγκαίων
μελετών ελέγχων ανάλογα με τους κινδύνους και την ισχύουσα νομοθεσία.



Τοποθέτηση πυροσβεστήρων και πυροσβεστικής φωλιάς ανάλογα με την εκτίμηση των
κινδύνων και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.



Έλεγχος – συντήρηση εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών
και τις απαιτήσεις των κανονισμών.



Πραγματοποίηση οπτικού ελέγχου πυροσβεστήρων 1 φορά το μήνα.



Θεώρηση βιβλίου συντήρησης του πυροσβεστικού εξοπλισμού και συμπλήρωσή του
ανάλογα με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται.



Τοποθέτηση ευδιάκριτης πινακίδας (λευκός πυροσβεστήρας σε κόκκινο φόντο) σε
κατάλληλο ύψος πάνω από την προβλεπόμενη θέση κάθε πυροσβεστήρα.



Τοποθέτηση ευδιάκριτης πινακίδας (λευκή μάνικα σε κόκκινο φόντο) σε κατάλληλο
ύψος πάνω από την προβλεπόμενη θέση κάθε φωλιάς.



Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των μέσων πυρόσβεσης με τη διεξαγωγή
ασκήσεων πυρασφάλειας.



Χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού και των συσκευών σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή και τη νομοθεσίας.



Έλεγχος πηγών ανάφλεξης. Απαγόρευση του καπνίσματος, χρήσης γυμνής φλόγας κ.λπ.
σε χώρους με εύφλεκτα υλικά.



Ενημέρωση – εκπαίδευση εργαζομένων σύμφωνα με τις ετικέτες και οδηγίες χρήσης
προϊόντων που χρησιμοποιούνται.



Σήμανση στο χώρο εργασίας.
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Ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων με όλα τα πιθανά σενάρια και τις
ανάλογες ενέργειες για κάθε περίπτωση. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της
εγκατάστασης με οδηγίες πρόληψης και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση
πυρκαγιάς.

4.6. ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Προδιαγραφές / Μέτρα πρόληψης:


Έλεγχος του χώρου από ειδικό συνεργείο για την ύπαρξη αμιάντου. Απαγόρευση
εργασιών έως ότου απομακρυνθεί ο αμίαντος.



Τακτικότερος και σχολαστικότερος καθαρισμός των δαπέδων, των μηχανημάτων και
όλων των επιφανειών εργασίας.



Μηχανική απαγωγή σκόνης τοπικά σε επιλεγμένα σημεία του εργαστηρίου.



Εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων εξαεριστήρων στο εργαστήριο. Εγκατάσταση
απορροφητήρων ή απαγωγών σε επιλεγμένα μηχανήματα του εργαστηρίου για την
ενίσχυση τοπικού εξαερισμού.



Κάθε χημικό προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από ένα έγγραφο που λέγεται Δελτίο
Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ). Ο εργοδότης έχει από το νόμο το δικαίωμα να λαμβάνει
το ΔΔΑ στην ελληνική γλώσσα από τον παραγωγό, τον εισαγωγέα ή το διανομέα του.
Έπειτα έχει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενούς του για τους πιθανούς
κινδύνους και για τα απαιτούμενα ΜΑΠ.



Χρήση προστατευτικής ποδιάς. Χρήση εξοπλισμού προστασίας κεφαλής (σκούφος).



Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης.



Σχολαστικός καθαρισμός του εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
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4.7. ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ

Προδιαγραφές / Μέτρα πρόληψης:


Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού, ώστε να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες
θερμοκρασίας – υγρασίας.



Αποφυγή εργασίας όταν επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες. Συχνά διαλείμματα,
παροχή δροσερού νερού, ιδιαίτερη μέριμνα για εργαζόμενους με προβλήματα υγείας
κ.λπ. Οργάνωση της εργασίας ώστε να αποφεύγεται η εκτέλεση βαριάς εργασίας σε
περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας.



Οργάνωση του χρόνου εργασίας ώστε να πραγματοποιούνται συχνά διαλείμματα των
εργαζομένων που απασχολούνται σε χώρους με υψηλή υγρασία. Να αποφεύγεται η
παραμονή σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.

4.8. ΘΟΡΥΒΟΣ

Προδιαγραφές / Μέτρα πρόληψης:


Μετρήσεις θορύβου σε θορυβώδεις χώρους ή/και μηχανήματα.



Επιλογή εξοπλισμού χαμηλής εκπομπής θορύβου.



Εγκλεισμός / Απομόνωση θορυβώδους εξοπλισμού.



Τήρηση των οδηγιών συντήρησης του εξοπλισμού.



Χρήση ηχοαπορροφητικών υλικών στους χώρους εργασίας.



Ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων.



Μείωση των ωρών εργασίας με έκθεση σε θόρυβο.



Χρήση ΜΑΠ της ακοής (ωτοασπίδες, ωτοβίσματα).
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4.9. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Προδιαγραφές / Μέτρα πρόληψης:


Έκδοση πιστοποιητικού υγείας για κάθε έναν από τους εργαζόμενους.



Τοποθέτηση αδιαπότιστου υλικού στους πάγκους.



Εκπαίδευση των εργαζομένων και τήρηση των κανόνων υγιεινής.



Συχνός καθαρισμός των εγκαταστάσεων υγιεινής.



Τακτική απολύμανση – απεντόμωση του χώρου με χρήση εγκεκριμένων (ΕΦΕΤ)
προϊόντων.
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4.10. ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

Προδιαγραφές / Μέτρα πρόληψης:


Να αποφεύγεται η χειρονακτική ανύψωση σακιών μεγάλου βάρους ή όγκου. Να
χρησιμοποιείται χειροκίνητο καρότσι.



Χρήση τροχήλατης σκαριέρας για τα έτοιμα προϊόντα.



Χρήση λαμαρινών μικρότερου βάρους και όγκου.



Εργονομική τοποθέτηση των διαφόρων αντικειμένων και υλικών μέσα στο χώρο
εργασίας, κατά προτίμηση περίπου στο ύψος της μέσης.



Επιλογή πάγκου εξυπηρέτηση πελατών με χαμηλότερο ύψος, ώστε να αποφεύγεται η
επαναλαμβανόμενη εργασία με τα χέρια στο ύψος των ώμων.



Χρήση βοηθητικού μέσου, όπως σταθερό φορητό σκαλοπάτι, για την πρόσβαση σε
ψηλότερα ράφια ή ντουλάπια.



Η εργασία στις λαμαρίνες να γίνεται με τη μεγαλύτερη πλευρά της κοντά στο σώμα, για
την αποφυγή τεντώματος (υπερέκτασης) του κορμού και των βραχιόνων.



Χρήση εργαλείων χειρός (σέσουλα, σπάτουλα, κ.ά.) με μικρή σε μήκος λαβή για την
αποφυγή καταπόνησης του καρπού όταν βρίσκεται σε στροφή ή απόκλιση.



Οργανωτικά μέτρα για τη μείωση της έκθεσης σε επίπονες εργασίες γενικά (εναλλαγή
εργασιών ή διαλείμματα).
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4.11. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Προδιαγραφές / Μέτρα πρόληψης:


Ορθή οργάνωση του χρόνου εργασίας (ημερήσια ανάπαυση, νυχτερινή εργασία,
οργάνωση των βαρδιών και ωράριο εργασίας) με κριτήριο τη μικρότερη καταπόνηση
των εργαζομένων και σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας (Π.Δ. 88/1999 και
τροποποίηση ΠΔ 76/2005). Σε κάθε περίπτωση η νυχτερινή εργασία δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις 8 ώρες ανά ημέρα.



Τακτικά διαλείμματα.



Οργάνωση χρόνου εργασίας και καταμερισμός καθηκόντων με τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται ότι ο ρυθμός εργασίας δεν είναι έντονος.



Λήψη τεχνικών μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας (π.χ. κάμερες
ασφαλείας, συναγερμός, επαρκής φωτισμός μέσα και έξω από το κατάστημα) και
οργανωτικών μέτρων (εκπαίδευση εργαζομένων για την αντιμετώπιση περιστατικών
βίας, ορθή διαχείριση των πελατών).



Εφαρμογή πολιτικής από την επιχείρηση που θα εξασφαλίζει καλές σχέσεις μεταξύ των
εργαζομένων και αυτών με τη διοίκηση (π.χ. βελτίωση επικοινωνίας, σαφή καθήκοντα,
κ.ά.).
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

5.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας, προκύπτουν συμπεράσματα, τα οποία
αποσκοπούν στο να αναδειχθεί και να κατανοηθεί πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή των
κανόνων και μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας στη γενική μορφή της.
Συγκεκριμένα, μελετώντας τη μονάδα παραγωγής προϊόντων άρτου του Πέτρινου Μύλου,
παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την ανάλυση της επικινδυνότητας του
συγκεκριμένου χώρου.

Γενικά συμπεράσματα που καθιστούν απαραίτητη την επισήμανση και την εφαρμογή των
μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους:
1. Η εργασία συνδέεται άμεσα με τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο μέσος εργαζόμενος, σε
κάθε τυχόν εργασιακό χώρο, περιβάλλεται από εξοπλισμό και από συνθήκες εργασίας
που είτε σε συνδυασμό είτε ξεχωριστά μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητα
αποτελέσματα για τη σωματική και την ψυχική του υγεία. Η εφαρμογή των παραπάνω
μέτρων ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων γεγονότων.
2. Σε περίπτωση εμφάνισης κάποιου ανεπιθύμητου γεγονότος, ο κλάδος της Υγιεινής και
Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους:
o

αναλύει, μελετά το γεγονός και προτείνει μέτρα πρόληψης με στόχο την
αποφυγή της εμφάνισής του ξανά σε μια μελλοντική χρονική στιγμή.

o

διερευνά τις πιθανές αιτίες επανεμφάνισης του ανεπιθύμητου γεγονότος στο
μέλλον, έχοντας ως στόχο την πρόληψη.
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o

συγκεντρώνει παρελθοντικά στοιχεία για παρελθοντικά ατυχήματα. Με τη
μελέτη αυτών των στοιχείων, προβαίνει σε πιο ασφαλή συμπεράσματα,
αποφάσεις και προτάσεις για το μέλλον.

o

βοηθά στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των εργασιακών χώρων

Συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση επικινδυνότητας στη μονάδα παραγωγής
προϊόντων άρτου «Πέτρινος Μύλος»:
1. Ειδικά σε ένα χώρο σαν αυτόν, τα μέτρα προστασίας που καλούνται να λαμβάνονται
και να εφαρμόζονται από την πλευρά των εργαζομένων, θα πρέπει να είναι υψηλής
προστασίας καθώς ο ειδικός εξοπλισμός στον οποίο εργάζονται εγκυμονεί δυνητικούς
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους γενικά.
2. Απαιτείται ιδιαίτερη πειθαρχία στην τήρηση των μέτρων προστασίας από πλευράς
εργαζομένων διότι τα ατυχήματα κατά κανόνα εμφανίζονται λόγω αμέλειας τήρησης
και εφησυχασμό όσον αφορά τους κινδύνους. Για αυτό πρέπει τόσο ο Τεχνικός
Ασφαλείας όσο και η διοίκηση να μεριμνά για καθημερινή ενθάρρυνση τήρησης των
μέτρων ασφαλείας.
3. Πρέπει να γίνεται συνεχής έλεγχος και μελέτη από πλευράς του αρμοδίου Τεχνικού
Ασφαλείας με σκοπό την αποφυγή ανεπιθύμητων γεγονότων και τη μείωση των
επιπέδων επικινδυνότητας διαρκώς.
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5.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτάσεις γενικού χαρακτήρα Ασφάλειας και Υγιεινής:
1. Κάποιες από τις κτιριακές προδιαγραφές δεν τηρούνται στην επιχείρηση όπως κάγκελο
στη σκάλα που ενώνει του δύο χώρους της παραγωγής που δεν διαθέτει κιγκλίδωμα.
Επίσης, πέραν του σχολαστικού καθαρισμού των δαπέδων που πραγματοποιείται,
προτείνεται η εγκατάσταση αντιολισθητικού υλικού στο δάπεδο ειδικά στο χώρο που
βρίσκεται ο αρτοκλίβανος όπου και γίνεται η κύρια παραγωγή (ζύμωμα, φούρνισμα).
2. Αντικατάσταση κάποιων πριζών στο χώρο του εργαστηρίου με πρίζες στεγανού τύπου
με καπάκι και συντήρηση των μεταλλικών σχαρών που φέρουν καλωδιώσεις στους
τοίχους.
3. Επιθυμητή κρίνεται η βελτίωση του συστήματος θέρμανσης του εργαστηρίου τόσο
όσον αφορά την εναλλαγή θερμότητας με τους εξωτερικούς χώρους (αντικατάσταση
κουφωμάτων), όσο και για την ρύθμιση του μικροκλίματος κατά τις περιόδους με τις
πιο ακραίες θερμοκρασίας (ζεστοί καλοκαιρινοί μήνες).
4. Αγορά ή κατασκευή χειροκίνητων καροτσιών για τη μεταφορά σακιών με αλεύρι
μεταξύ του χώρο αποθήκευσης και του χώρου του εργαστηρίου διότι η υπάρχουσα
τακτική επιβαρύνει μυοσκελετικά τους αρτεργάτες και κάνει τη διαδικασία
προετοιμασίας του εργαστηρίου χρονοβόρα.
5. Τέλος προτείνεται η αγορά ταχυζυμωτηρίου με κατάλληλο μηχανισμό αυτόματης
τροφοδοσίας της ζύμης ώστε να ελαχιστοποιείται η μυοσκελετική καταπόνηση του
εργαζομένου όποτε αυτό είναι οικονομικά δυνατό.
6. Βελτίωση της σήμανσης εντός των χώρων παραγωγής. Προτείνεται η εγκατάσταση
απαγορευτικής σήμανσης όσον αφορά το κάπνισμα σε όλη την εγκατάσταση. Κρίνεται
απαραίτητη η εγκατάσταση προειδοποιητικής σήμανσης όσον αφορά τις εκρήξιμες
ύλες (στο χώρο όπου υπάρχουν φιάλες υγραερίου) και όσον αφορά τις υψηλές
θερμοκρασίες κοντά στον αρτοκλίβανο. Τέλος προτείνεται η αντικατάσταση των
σημάτων διάσωσης (έξοδοι κινδύνου/διαφυγής, κατευθύνσεις) λόγω φθοράς.
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Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η μελέτη για την πρόληψη του επαγγελματικού
κινδύνου, η λήψη μέτρων ασφαλείας από τους εργοδότες και η τήρηση των μέτρων αυτών από
τους εργαζόμενους κατά τη διαμονή τους στον εργασιακό χώρο, αποτρέπει τους δυνητικούς
επαγγελματικούς κινδύνους των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων σε μέγιστο βαθμό.
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