
Ολοκληρώνουµε τον εορτασµό για τα 10 χρόνια του Process 
Safety Beacon µε ένα διαγωνισµό «Βρείτε το πρόβληµα».Κοιτάξτε 
τις φωτογραφίες σε αυτό το Beacon και εντοπίστε όσες επικίνδυνες 
καταστάσεις (προβλήµατα) µπορείτε. Υπάρχει τουλάχιστον ένα 
πρόβληµα ασφαλείας στις εικόνες 1 έως 6, ενώ η Εικόνα 7 έχει 
πάνω από 10 (εντοπίστε τουλάχιστον 6 για να µπορείτε να 
χαρακτηριστείτε ως νικητές του διαγωνισµού). ∆εν είναι όλα 
«κίνδυνοι διεργασιών» – θα βρείτε προβλήµατα όπως κινδύνους 
παραπατήµατος. Θα επιλεγούν τρεις νικητές τυχαία από τις σωστές 
απαντήσεις, και οι νικητές θα λάβουν ένα δωρεάν βιβλίο του CCPS
της επιλογής τους, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα. Οι απαντήσεις 
πρέπει να έχουν παραληφθεί ως τα µεσάνυχτα Ανατολική ώρα ΗΠΑ 
στις 30 Νοεµβρίου του 2012, για να είναι επιλέξιµες για τα βραβεία.

Οι κανόνες και η φόρµα για την υποβολή των απαντήσεων, 
µπορεί να βρεθεί στο http://www.aiche.org/ccps/beaconcontest. 
Οι απαντήσεις µας θα δηµοσιευθούν στο Beacon Ιανουαρίου 2013. 
Επίσης θα κληθείτε να συµµετάσχετε σε µια σύντοµη έρευνα που 
θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε πώς χρησιµοποιείται το Beacon, 
ώστε να µπορέσουµε να εξυπηρετήσουµε καλύτερα τους 
αναγνώστες µας. Αντιλαµβανόµαστε ότι ορισµένες από τις εικόνες 
είναι µικρές σε αυτό το Beacon, γι‘ αυτό µπορείτε να βρείτε 
µεγαλύτερες εικόνες on-lineστην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
διαγωνισµού.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Messages for Manufacturing Personnel

Να είµαστε πάντα σε εγρήγορση για τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις!
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Μπορείτε να βρείτε το πρόβληµα ασφάλειας;

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Malay, Marathi, 
Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, and Vietnamese.

www.aiche.org/ccps

Νοέµβριος 2012

http://www.chilworthglobal.com/en/
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