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Εισαγωγή 

Οι εργασίες στη διαδικασία παραγωγής στα αρτοποιεία εκθέτουν τους εργαζόμενους σε 
διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως η σκόνη από τα άλευρα και άλλα συστατικά, τα προϊόντα 
απολύμανσης και καθαρισμού.

Η έκθεση αυτή, εξ αιτίας της εισπνοής, της απορρόφησης από το δέρμα ή ενδεχομένως και της 
κατάποσης, είναι ένας παράγοντας κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων. 

Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες για να εκτιμήσουν τους κινδύνους στους οποίους 
εκτίθενται οι εργοδοτούμενοί τους και για να αποφασίσουν σχετικά με τη λήψη των 
απαραίτητων προληπτικών μέτρων;

1º  Να εντοπίζουν τις πηγές κινδύνου και να εκτιμούν τους κινδύνους που απορρέουν 
από τις εργασίες που εκτελούνται στο χώρο εργασίας τους

2º  Να επιλέγουν τα προληπτικά μέτρα ή τα μέτρα ελέγχου των κινδύνων τα οποία πρέπει 
να εφαρμόζονται

3º  Να επανεξετάζουν τα μέτρα αυτά σε τακτικά χρονικά διαστήματα για να ελέγχουν κατά 
πόσο εξακολουθούν να είναι επαρκή και κατά πόσο έχουν προκύψει νέοι κίνδυνοι.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ;
Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, μέτρα για την οργάνωσης της εργασίας ή 
μέτρα που σχετίζονται με τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

Πώς εφαρμόζονται τα μέτρα συλλογικής προστασίας;
■  Με την τοποθέτηση ειδικά προσαρμοσμένων μηχανισμών ασφάλειας στον εξοπλισμό 

εργασίας ή στους χώρους εργασίας (βλέπε Παραδείγματα 1 και 2). 

        
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Κατά το σχεδιασμό των χώρων εργασίας ή την προμήθεια εξοπλισμού, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί ασφάλειας είναι πλήρως ενσωματωμένοι.

Πώς μπορεί να οργανωθεί η εργασία ώστε να εξαλειφθεί εντελώς ή να μειωθεί ο κίνδυνος;
■  Για παράδειγμα, υιοθετώντας μεθόδους εργασίας οι οποίες περιορίζουν τις εκπομπές 

σκόνης στην ατμόσφαιρα, μειώνοντας έτσι την έκθεση του κάθε εργαζόμενου, 
απομακρύνοντας τους κινδύνους από τις περιοχές όπου υπάρχουν εργαζόμενοι και  
αποθηκεύοντας κατάλληλα τα διάφορα προϊόντα και υλικά.

Τι είδους μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) πρέπει να χρησιμοποιηθούν;
■  Κατ΄ αρχήν, πρέπει να τονιστεί ότι τα μέσα ατομικής προστασίας είναι ένα πρόσθετο ή 

συμπληρωματικό μέτρο.  Οι καλύτερες λύσεις είναι αυτές που παρέχουν ολοκληρωμένη 
διαχείριση της ασφάλειας, συλλογική προστασία ή μέτρα οργάνωσης της εργασίας. 

■    Υπάρχουν διάφοροι τύποι ΜΑΠ, όπως μάσκες, γάντια, γυαλιά και προστατευτικά 
ενδύματα. Πρέπει, εφόσον απαιτείται, να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες στις 
ετικέτες των προϊόντων και τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας τους. 
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Υπάρχει έγγραφο το οποίο να παρέχει πληροφορίες για τις ουσίες που χρησιμοποιούνται;
■  Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα από τα προϊόντα 

που χρησιμοποιούνται στα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας που παρέχονται από τον 
προμηθευτή.  Επίσης, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στις ετικέτες των 
προϊόντων. Διαβάσετε τα προσεκτικά!

Διάφορες διεργασίες στα αρτοποιεία προκαλούν συσσώρευση σκόνης.
Η σκόνη από τα άλευρα αποτελείται ουσιαστικά από λεπτή σκόνη που προέρχεται από την 
άλεση των δημητριακών και των άλλων κόκκων και στην οποία το αναπνευστικό σύστημα 
είναι ευαίσθητο.

Άλλα συστατικά που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ψωμιού όπως τα αυγά και το γάλα 
σε σκόνη, τα ένζυμα, τα έλαια και τα καρυκεύματα μπορούν επίσης να προκαλέσουν ερεθισμό 
και αλλεργίες.  Επιπλέον, στο εργασιακό περιβάλλον μπορεί να δημιουργηθούν αέρια τα οποία 
προκαλούν ερεθισμό.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Η σκόνη από τα άλευρα μπορεί να προκαλέσει: 

■  Σοβαρό ερεθισμό στα μάτια, ανάλογα με το πόσο 
κοντά είναι το άτομο σε περιβάλλον με σκόνη.

Εργασίες που αποτελούν το μεγαλύτερο 
κίνδυνο είναι οι εξής: 
■ Ζύγισμα και ανάμειξη 
■ Συντήρηση / καθαρισμός εξοπλισμού

Θα πρέπει να αποφεύγετε να τρίβετε τα μάτια 
σας με λερωμένα χέρια

■   Ερεθισμός στη μύτη (ρινίτιδα), έχοντας ως 
αποτέλεσμα να τρέχει συνεχώς  η μύτη 

Αυτό γενικά προηγείται της εμφάνισης του 
άσθματος.

Το άσθμα μπορεί να προκύψει όταν ο εργαζόμενος 
συνεχώς αναπνέει σκόνη από άλευρα.  Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα, 
προβλήματα δύσπνοιας και σφίξιμο στο στήθος.

Οι εργαζόμενοι που είναι αλλεργικοί στη σκόνη από άλευρα δεν πρέπει να εργάζονται 
σε περιβάλλον με σκόνη.
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ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ

Δερματίτιδα. Αυτό προκαλεί ερυθρότητα, φαγούρα και φουσκάλες στο δέρμα τα οποία 
οφείλονται στην επαφή με ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Στα αρτοποιεία, δερματίτιδα προκαλείται και από την επαφή με υγρά συστατικά, όπως το 
ελαιόλαδο καθώς και από το χειρισμό των αλεύρων, της ζύμης, της ζάχαρης, των μπαχαρικών, 
των βοτάνων και των καρυκευμάτων.  Τα συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν ερυθρότητα 
του δέρματος, φαγούρα, απολέπιση και φουσκάλες. Τα χέρια και οι αντιβραχίονες είναι οι 
περιοχές που προσβάλλονται συνηθέστερα.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΠΩΣ;

παραδειγμα 1 – τοπικο συστημα απαγωγησ σκονησ

Ναι. Γιατί; Ο εργαζόμενος αδειάζει το σάκο 
κοντά στο ζυμωτήριο, υπάρχει σύστημα 
απαγωγής της σκόνης ενσωματωμένο στο 
μηχάνημα και επιπρόσθετα ο εργαζόμενος 
φορά μάσκα προστασίας.

Όχι. Γιατί; Ο εργαζόμενος δεν αδειάζει το 
σάκο κοντά στο ζυμωτήριο, δημιουργώντας 
έτσι σκόνη.  Δεν υπάρχει σύστημα απαγωγής 
της σκόνης ενσωματωμένο στο μηχάνημα και 
ο εργαζόμενος δεν φορά μάσκα προστασίας.

Ναι. Γιατί; Το δέρμα στα χέρια είναι υγιές. Ο 
εργαζόμενος φορά γάντια όταν έρχεται σε 
επαφή με τις διάφορες ουσίες

Όχι. Γιατί; Ο εργαζόμενος έρχεται σε επαφή
με τις διάφορες ουσίες χωρίς να φορά γάντια 
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παραδειγμα 2 – υιοθετηση καλων πρακτικων εργασιασ i
 

παραδειγμα 3 - υιοθετηση καλων πρακτικων εργασιασ ii

Τι είναι τα προτεινόμενα προληπτικά μέτρα;
■  Προσαρμόσετε στον εξοπλισμό τοπικό σύστημα απαγωγής ή εγκαταστήσετε τέτοιο 

σύστημα κοντά στον εξοπλισμό
■  Ελέγχετε τακτικά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων απαγωγής
■  Μειώσετε τον αριθμό των εκτιθέμενων εργαζομένων
■  Εφαρμόστε μεθόδους εργασίας οι οποίες μειώνουν τη συσσώρευση σκόνης με τον  

προσεκτικό χειρισμό των προϊόντων που δημιουργούν σκόνη
■  Διατηρείτε τους χώρους εργασίας καθαρούς
■  Αποφύγετε διαρροές των αλεύρων και, αν συμβεί κάτι τέτοιο, καθαρίστε αμέσως
■  Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης κατά την κένωση υλικών στα ζυμωτήρια
■  Η εκκίνηση των αναδευτήρων να γίνεται με χαμηλή ταχύτητα
■  Τυλίξτε τους κενούς σάκους από άλευρα από πάνω προς τα κάτω (κρατώντας το 

άνοιγμα προς τα κάτω)
■  Αποφύγετε το ίσιωμα και το δίπλωμα κενών σάκων

Όχι Γιατί;  Ένα παράδειγμα κακής πρακτικής 
– αρκετή σκόνη δημιουργείται επειδή ο 
χειρισμός του σάκου γίνεται λανθασμένα.

Ναι. Γιατί; Ο εργαζόμενος αδειάζει το σάκο 
κοντά στον περιέκτη, χωρίς να δημιουργείται 
έτσι σκόνη.

Όχι Γιατί; Ο εργαζόμενος ρίχνει το αλεύρι με 
το χέρι, δημιουργώντας έτσι σκόνη. 

Ναι. Γιατί; Ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί 
κατάλληλη συσκευή για  να ρίξει το αλεύρι.
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■  Χρησιμοποιείτε κατάλληλες συσκευές για να ρίχνετε το αλεύρι και όχι με το χέρι
■  Χρησιμοποιείτε μάσκες ως πρόσθετη προστασία, όταν αυτό είναι απαραίτητο
■  Ενημερώνετε και εκπαιδεύετε τους εργαζόμενους σχετικά με την ύπαρξη των κινδύνων 

και τις πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθούνται
■  Διενεργείτε τις κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις στους εργαζόμενους

παραδειγμα 4 - υιοθετηση καλων πρακτικων για την καθαριοτητα

Ποιες είναι οι προτεινόμενες μεθόδους πρόληψης για τον καθαρισμό;
■ Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα
■ Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες ή απλές σκούπες
■  Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικού τύπου και υψηλής απόδοσης για 

τον καθαρισμό
■  Όποτε είναι δυνατόν, χρησιμοποιήσετε φτυάρια για να μεταφέρετε άλευρα και άλλα 

συστατικά σε σκόνη αντί να τα αδειάζετε απευθείας από τους σάκους
■  Να φοράτε πάντα προστατευτική μάσκα για γρήγορες εργασίες που παράγουν σκόνη

Άλλα συνιστώμενα μέτρα πρόληψης
■  Χειριστείτε τα άλευρα και τα άλλα συστατικά σε σκόνη με προσοχή
■  Ελαχιστοποιείστε την παραγωγή σκόνης από άλευρα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Η παραλαβή αποτελεί το πρώτο στάδιο κατά το χειρισμό των χημικών προϊόντων.

 Όταν παραλάβετε ένα προϊόν θα πρέπει να:
■ Εντοπίσετε, καταγράψετε και παρακολουθήσετε την άφιξή του
■  Ελέγξετε την κατάσταση της συσκευασίας (για οποιαδήποτε ζημιά ή ετικέτες που 

λείπουν)
■ Ελέγξετε τις πληροφορίες στην ετικέτα
■ Ελέγξετε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που συνοδεύει το προϊόν

Όλα τα δοχεία για τα επικίνδυνα προϊόντα ή τα παρασκευάσματα πρέπει να επισημαίνονται 
δεόντως.

Όχι Γιατί; Ο καθαρισμός με τη χρήση απλής 
σκούπας δημιουργεί σκόνη από άλευρα στον 
αέρα.

Ναι. Γιατί; Ο καθαρισμός γίνεται με τη χρήση 
ηλεκτρικής σκούπας επαγγελματικού τύπου.



7Αρτοποιείο

Οι ετικέτες πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να φέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
■ Ονομασία προϊόντος
■ Στοιχεία του παρασκευαστή
■ Στοιχεία για τον εισαγωγέα ή διανομέα
■ Φράσεις ειδικών κινδύνων
■ Φράσεις ασφαλούς χρήσης
■ Εικονογράμματα κινδύνου ή σύμβολα.

ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ Η ΕΤΙΚΕΤΑ;

ΠΟΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Στην Ευρώπη, οι κίνδυνοι προσδιορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II της οδηγίας ΕΚ 
67/548.

Τα σύμβολα σημαίνουν τα εξής:
1 2 3 4 5 6 7 8

1 - Πολύ εύφλεκτο (F) και Εξαιρετικά εύφλεκτο (F +)

2 - Τοξικό (Τ) και Πολύ τοξικό (T +)

3 - Διαβρωτικό (C)

4 - Οξειδωτικό (Ο)

5 - Επιβλαβές (Xn)

6 - Ερεθιστικό (Xi)

7 - Εκρηκτικό (Ε)

8 - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

T F



Εργασία Προστατευτικά Μέτρα

Εργασία με ζυμωτήρια

■   Τοποθετήστε τοπικά συστήματα απαγωγής σε κρίσιμα 
σημεία για να περιοριστεί η δημιουργία σκόνης

■   Ελέγχετε τακτικά την αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων απαγωγής σκόνης

■   Υιοθετήστε ασφαλείς πρακτικές εργασίας, όπως 
άδειασμα των σάκων με άλευρα από πάνω προς 
τα κάτω και άδειασμα των συστατικών κοντά στον 
αναδευτήρα

Ανάμειξη των συστατικών

■  Όταν χρησιμοποιείτε αναδευτήρα, ξεκινήστε με 
χαμηλή ταχύτητα έως ότου όλα τα συστατικά 
αναμιχθούν καλά 

■  Χρησιμοποιείτε κατάλληλες συσκευές για να ρίχνετε 
τα άλευρα και άλλα συστατικά σε σκόνη

Καθάρισμα

■  Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικού 
τύπου αντί για απλές σκούπες 

■  Χρησιμοποιείτε μάσκες σκόνης όταν είναι δυνατόν να 
δημιουργηθεί σκόνη στην ατμόσφαιρα 

■  Χρησιμοποιείτε γάντια όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα 
με επιβλαβείς ουσίες

Τι είναι τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας;
Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σας δίνει τη δυνατότητα να 
προσδιορίσετε κατά πόσο υπάρχουν επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες 
στα χρησιμοποιούμενα προϊόντα και σας βοηθά να αξιολογήσετε 
τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που 
προκύπτουν από τη χρήση αυτών των παραγόντων.

Κατά την παραλαβή μιας επικίνδυνης ουσίας, ή ακόμα και πριν αυτό γίνει, ο κάθε κατασκευαστής, 
εισαγωγέας και / ή διανομέας πρέπει να στείλει στο χρήστη το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής 
και του περιβάλλοντος.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πρέπει να συντάσσονται 
στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χώρος εργασίας. Εάν αυτό 
δεν συμβαίνει, θα πρέπει να το απαιτείτε από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγεία στην εργασία, μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  

www.mlsi.gov.cy/dli

ή να επικοινωνήσετε με τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας:
Λευκωσίας: 22879191, Λεμεσού: 25827200, Λάρνακας: 24805327,

Πάφου: 26822715 και Αμμοχώστου: 2381975

Το ACT είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης 


