Λευκωσία, 9 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣ:

Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΑΠΟ:

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

ΘΕΜΑ:

Εκστρατεία Επιθεώρησης Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και
Υποστατικών Διανομής Έτοιμων Φαγητών
Μάιος - Ιούνιος 2017

Κυρίες / Κύριοι,
Σε συνέχεια της χθεσινής μας εγκυκλίου για το πιο πάνω θέμα, επισυνάπτεται
κατάλογος που έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των σημείων στα
οποία θα επικεντρωθεί η εκστρατεία μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις.
Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Παναγής,
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΕΞ
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Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δελιγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357-22889880, φαξ. +357-22665685, Email: freedom@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα: www.ccci.org.cy

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εκστρατεία Επιθεώρησης Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και
Υποστατικών Διανομής Έτοιμων Φαγητών
Μάιος - Ιούνιος 2017
Α/Α
Β1.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΕ)
ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ

1

Ξενοδοχείο

2

Εστιατόριο

3

Υποστατικό Διανομής Έτοιμων Φαγητών

Β2.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΣΔΚ)

4

Υπάρχει Σύστημα Διαχείρισης των Κινδύνων (ΣΔΚ);

5

Εφαρμόζεται ΣΔΚ;

6

Τηρείται Μητρώο Εκπαίδευσης Προσωπικού για ασφάλεια και υγεία;

Β3.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΓΕΚ)

7

Υπάρχει Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ);

8

Είναι κατάλληλη η ΓΕΚ;

Καθορίζονται μέτρα για:
8.1

Αιχμηρά αντικείμενα;

8.2

Πτώση στο ίδιο επίπεδο;

8.3

Πτώση από ύψος;

8.4

Θερμές επιφάνειες;

8.5

Διακίνηση με μοτοσικλέτες;

Β4.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Εφαρμόζονται μέτρα για:
9

Τα αιχμηρά αντικείμενα;

10

Πτώση στο ίδιο επίπεδο;

11

Πτώση από ύψος;

12

Θερμές επιφάνειες;

13

Διακίνηση με μοτοσικλέτες;
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Εκστρατεία Επιθεώρησης Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και
Υποστατικών Διανομής Έτοιμων Φαγητών
Μάιος – Ιούνιος 2017
Επεξηγήσεις Σημείων Ελέγχου (ΣΕ)
Κατά τις επιθεωρήσεις θα ελέγχονται τα ακόλουθα:
1.

Εάν το υπό επιθεώρηση υποστατικό εμπίπτει στην κατηγορία των Ξενοδοχειακών Μονάδων.

2.

Εάν το υπό επιθεώρηση υποστατικό εμπίπτει στην κατηγορία των χώρων εστίασης.

3.

Εάν στο υπό επιθεώρηση υποστατικό παρέχονται υπηρεσίες διανομής έτοιμων φαγητών.

4.

Η ύπαρξη διαθέσιμων στο υποστατικό εγγράφων που καθορίζουν διαδικασίες, την
οργανωτική δομή και λειτουργία της επιχείρησης, αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και
υγείας. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία των
προσώπων που ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, τις γραπτές
διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων καθώς και τη Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων
(ΓΕΚ), ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων (ΣΔΚ).
Προϋπόθεση για την ύπαρξη ΣΔΚ αποτελεί η ύπαρξη ΓΕΚ.

5.

Η τήρηση των διαδικασιών και η εφαρμογή των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων
που καθορίζονται στα πιο πάνω έγγραφα του ΣΔΚ, όπως αυτά προκύπτουν από τη ΓΕΚ. Ο
εργοδότης οφείλει να εφαρμόζει ΣΔΚ έτσι ώστε να διασφαλίζει τον αποτελεσματικό
προγραμματισμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των κινδύνων με την εφαρμογή των
προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών ή και τεχνικών) που απορρέουν
από τη ΓΕΚ καθώς και την παρακολούθηση και αναθεώρηση των μέτρων αυτών.

6.

Η τήρηση μητρώου εκπαίδευσης προσωπικού στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Α&Υ), στο
οποίο να αναφέρονται μεταξύ άλλων ο τίτλος, το περιεχόμενο, η ημέρα διεξαγωγής και η
διάρκεια της εκπαίδευσης, το όνομα του εκπαιδευτή καθώς και τα ονόματα των προσώπων
που εκπαιδεύτηκαν.

7.

Η ύπαρξη ΓΕΚ για όλες τις δραστηριότητες του υποστατικού. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στον χώρο
εργασίας, η απαίτηση για ετοιμασία ΓΕΚ εφαρμόζεται σε όλα τα υποστατικά ανεξάρτητα του
μεγέθους του υποστατικού ή του αριθμού των εργοδοτουμένων που εργοδοτούνται σε αυτά.
Επίσης, επιβάλλεται η ύπαρξη και διάθεση της ΓΕΚ ακόμη και από τα αυτοεργοδοτούμενα
πρόσωπα.

8.

Ο καθορισμός με βάση τη ΓΕΚ, για όλους τους κίνδυνους, των απαιτούμενων προληπτικών
και προστατευτικών μέτρων ανά θέση εργασίας και ανά δραστηριότητα (μηχανήματα /
εξοπλισμό / ουσίες / υποστατικά / εγκαταστάσεις / διεργασίες) καθώς και η συμπερίληψη στη
ΓΕΚ των πηγών κινδύνου των προσώπων που επηρεάζονται (π.χ. χειριστές μηχανημάτων /
συσκευών, συντηρητές, προσωπικό καθαρισμού, θαμώνες / επισκέπτες), τα μέτρα που ήδη
έχουν ληφθεί και τα πρόσθετα μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) που πρέπει να ληφθούν
καθώς και τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των μέτρων αυτών.
Η ΓΕΚ είναι κατάλληλη μόνο αν γίνεται ειδική αναφορά, μεταξύ άλλων, στους πιο
κάτω κινδύνους ή κινδύνους που δημιουργούνται / προέρχονται από τις πιο κάτω
επικίνδυνες καταστάσεις και καθορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα για την
αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, ως ακολούθως:
8.1. Αιχμηρά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, αιχμηρές επιφάνειες και καθορίζονται τα
απαιτούμενα μέτρα αντιμετώπισης τους. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, την παροχή και χρήση κατάλληλων θηκών, προσαρτημάτων και μέσων
ατομικής προστασίας όπως γάντια, ποδιές, παπούτσια.
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8.2. Γλιστρήματα, παραπατήματα ή πτώσεις στο ίδιο επίπεδο και καθορίζονται τα
απαιτούμενα μέτρα αντιμετώπισης τους. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
(i) τακτικό έλεγχο των δαπέδων των χώρων εργασίας και διακίνησης ώστε αυτά
να διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα εμποδίων και ανωμαλιών,
(ii) κατάλληλα συστήματα αποστράγγισης των νερών ή άλλων υγρών
αποβλήτων,
(iii) παροχή και χρήση αντιολισθητικών υποδημάτων από τους εργαζομένους
όπου αυτό απαιτείται,
(iv) σήμανση του ολισθηρού χώρου με κατάλληλη πινακίδα
(v) επαρκή φωτισμό των χώρων εργασίας και διακίνησης.
8.3. Πτώση από ύψος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ή καθαρισμού τζαμιών,
μπάνιων, αλλαγής λαμπτήρων, μπογιατισμάτων κ.τ.λ. και καθορίζονται τα απαιτούμενα
μέτρα αντιμετώπισής τους. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
και τα ακόλουθα:
(α) Στην περίπτωση που οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται από το προσωπικό του
εργοδότη (κατόχου του υποστατικού):
(i) χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ανάλογα με τη φύση και διάρκεια της
εργασίας όπως φορητές κλίμακες, μηχανικούς εξοπλισμούς ανύψωσης
προσώπων (όπου εφαρμόζεται)
(ii) ύπαρξη κατάλληλων κιγκλιδωμάτων σε θέσεις εργασίας σε ύψος
(iii) ύπαρξη χειρολισθήρων και κιγκλιδωμάτων / στηθαίων στα κλιμακοστάσια
(iv) ύπαρξη επαρκούς φωτισμού.
(β) Στην περίπτωση που οι εργασίες συντήρησης ανατίθενται σε εξωτερικά πρόσωπα
/ εκτελούνται μέσω της αγοράς υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζεται από τον
εργοδότη (κάτοχο του υποστατικού) ότι τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι
εργασίες λαμβάνουν τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα και
συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Π.χ. έχουν κατάλληλη ΓΕΚ, τον
αναγκαίο εξοπλισμό εργασίας, τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
8.4. Εγκαύματα λόγω επαφής με ανοικτή φλόγα ή θερμές επιφάνειες και καθορίζονται τα
απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Τα
μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
(i) παροχή και χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας όπως
κατάλληλα γάντια και ποδιές
(ii) κατάλληλη σήμανση των θερμών επιφανειών, όπου εφαρμόζεται
(iii) τοποθέτηση κατάλληλων εμποδίων για την αποφυγή επαφής με θερμές
επιφάνειες, όπου αυτό είναι εφικτό
(iv) κατάλληλη ενημέρωση / εκπαίδευση.
8.5. Διακίνηση με μοτοσικλέτες και καθορίζονται τα απαιτούμενα προληπτικά και
προστατευτικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
Τα μέτρα αυτά πρέπει να
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
(i) παροχή και χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας όπως κράνη
ασφαλείας
(ii) κατάλληλη εκπαίδευση και κατοχή άδειας οδηγού
(iii) τακτικό έλεγχο και επαρκή συντήρηση του μηχανοκίνητου εξοπλισμού.
9. – 13.

Εάν εφαρμόζονται κατάλληλα και επαρκή προληπτικά και προστατευτικά μέτρα
αντιμετώπισης των κινδύνων σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στα πιο πάνω σημεία
8.1 – 8.5, αντίστοιχα.

ΜΑΙΟΣ 2017

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
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