
Εργοστάσια - βιοτεχνίες

Εργαζόµενους στο χώρο παραγωγής

Χείριστες µηχανηµάτων

Εργάτες

Επιβλέποντες

Προϊσταµένους – Μηχανικούς παραγωγής

Σε ποιους απευθύνεται

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Νοµοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

   Νόµος 3850/2010 “Κύρωση του κώδικα για την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζοµένων”

  Π.∆. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 
χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» 

Χρήση εργαλείων και µηχανηµάτων

Μέτρα Ατοµικής Προστασίας

Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

Θόρυβος

∆ονήσεις

Χηµικά στο χώρο εργασίας

Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες

Ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός 

Μηχανές κατεργασίας µετάλλων

Ξυλουργικά µηχανήµατα 

Ανυψωτικά µηχανήµατα

Εργονοµία

Συµπεριφορά σε περίπτωση Πυρκαγιάς - Χρήση πυροσβεστήρα - 
Πυρασφάλεια

Συµπεριφορά σε περίπτωση Σεισµού

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύµα

∆ιακίνηση υλικών 

Κίνηση στους χώρους του εργοστασίου
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Περιεχόµενα Προγράµµατος

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
επιλέγονται εισηγητές καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση 
και εµπειρία στο χώρο της Υγείας και Ασφάλειας. Οι 
µέθοδοι διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται 
περιλαµβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και 
οµαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό οι 
συµµετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν 
οµαδικές και ατοµικές ασκήσεις και εργασίες καθώς και 
Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, οµαδικό 
πνεύµα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα ερωτηµατολόγιο 
ικανοποίησης διανέµεται στους συµµετέχοντες µε 
σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της 
εκπαίδευσης τους και της επίτευξης των σκοπών της.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
κα Πανοπούλου Νίκη Τ 2112213726 | training@bqc.gr

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της BQC µπορούν να 
επιδοτηθούν µέσω του ΟΑΕ∆ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕ∆ παρέχει 
στις εταιρίες την δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, 
εκµεταλλευόµενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές. 
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο site του 
ΟΑΕ∆ http://laek.oaed.gr. Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο 
πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,24%, µπορεί να γίνει το αργότερο 5 
εργάσιµες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

Ο τοµέας της παραγωγής αποτελεί το πιο νευραλγικό κοµµάτι της οικονοµικής δραστηριότητας. Η ποιότητα και η 
ασφάλεια είναι δύο παράγοντες που σε κάθε σύγχρονη παραγωγική µονάδα συµπορεύονται. Η δηµιουργία ενός 
ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και η ενηµέρωση του προσωπικού σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και 
ασφάλεια οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε επιχείρηση. Οι συµµετέχοντες εκπαιδεύονται στην εκτίµηση και 
αντιµετώπιση των κινδύνων που παρουσιάζονται κατά την εργασία σε χώρους παραγωγής, τα µέτρα ασφαλείας που 
πρέπει να λαµβάνονται, καθώς και στα µέσα ατοµικής προστασίας που πρέπει να χρησιµοποιούνται, µε τελικό στόχο τη 
βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και υγείας των εργαζοµένων, τη µείωση των ατυχηµάτων, την αύξηση της 
αποδοτικότητας και τη µείωση του κόστους των οργανισµών και επιχειρήσεων.

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   2 Ηµέρες
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