Κωδ: HSP-05

Έκδοση: 01

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σελ.1/3

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Αρ. Έκδοσης

Ημερομηνία

Περιγραφή

Παράγραφοι

00

10.08.10

Πρώτο σχέδιο - ∆ιανομή για σχόλια

Όλες

01

15.10.10

Τελική έκδοση

-

Ελέγχτηκε:

Εγκρίθηκε:

Λειτουργός Ασφάλειας

Γενικός Διευθυντής

& Υγείας στην Εργασία

Θέμης Θεμιστοκλέους

Σταύρος Παναγιώτου
Ημερομηνία: 15/10/2010
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1. ΣΚΟΠΟΣ
Η ∆ιαδικασία αυτή καθορίζει τη σύνθεση των Οργάνων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εταιρείας.
2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
∆ιοικητική Ομάδα
Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
3.1 Διοικητική Ομάδα
Η Ανωτάτη ∆ιοίκηση στις συναντήσεις της ασχολείται με θέματα ΑΥΕ στις εξής περιπτώσεις:
-

Ετησίως, στην αξιολόγηση του Σ∆ΑΥΕ

-

Ετησίως, ελέγχοντας την Ανασκόπηση του Σ∆ΑΥΕ

-

Ετησίως, για την έγκριση των Αντικειμενικών Σκοπών και Στόχων καθώς και για την έγκριση των
Προγραμμάτων ∆ιαχείρισης ΑΥΕ.

-

Όταν το Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας Εργασίας χρειάζεται έγκριση ή/και οικονομικούς πόρους
για την διεκπεραίωση ενεργειών που αφορούν την ΑΥΕ.

-

Ανά δίμηνο (εντός των προγραμματισμένων συναντήσεων για τα υπόλοιπα θέματα της Εταιρείας)
με σκοπό:
•

τον έλεγχο συμμόρφωσης της Εταιρείας με την Νομοθεσία ΑΥΕ και άλλες απαιτήσεις.

•

την παρακολούθηση των Προγραμμάτων ∆ιαχείρισης ΑΥΕ και των αντιστοίχων υπευθύνων για
κάθε έργο

•

την παρακολούθηση των Σχεδίων Ενεργειών

•

την παρακολούθηση των ∆εικτών (ατυχήματα, μετρήσεις κ.λ.π.)

•

Την λήψη διορθωτικών ενεργειών,

•

Την εν γένει παρακολούθηση του συστήματος.

3.3 Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας Εργαζομένων
Η Επιτροπή Ασφάλειας αποτελείται από τους Αντιπροσώπους Ασφάλειας και Υγείας, τον Λειτουργό
ΑΥΕ, τον εκπρόσωπο της ∆ιοίκησης.

Θητεία της Επιτροπής Ασφάλειας

Η θητεία της Επιτροπής Ασφάλειας είναι τριετής και δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό θητειών
που μπορεί κάποιος να υπηρετήσει.

Εκλογή της Επιτροπής Ασφάλειας

Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται με εκλογές οι οποίες διοργανώνονται από τον εργοδότη στις
οποίες ψηφίζουν οι εργοδοτούμενοι της εταιρείας.

Συσκέψεις της Επιτροπής Α&ΥΕ

Οι συσκέψεις της ΕΑΥΕ γίνονται τουλάχιστο ανά τρίμηνο. Σε περίπτωση που απαιτείται δύναται να
γίνουν τακτικότερα. Τα αποτελέσματα των συσκέψεων τεκμηριώνονται στο έντυπο Πρακτικά
Σύσκεψης

Επιθεωρήσεις Χώρων εργασίας

Ο Κανονισμός 134/97 των περί Επιτροπών Ασφαλείας στους χώρους Εργασίας προνοεί όπως οι
Αντιπρόσωποι Ασφάλειας διεξάγουν περιοδικές επιθεωρήσεις τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες στην
καθορισμένη εγκατάσταση ή τμήμα αυτής για σκοπούς βελτίωσης των συνθηκών και
περιβάλλοντος εργασίας. Οι Αντιπρόσωποι Ασφάλειας κάνουν χρήση της σημαντικής αυτής
πρόνοιας, αφού αυτοί εργάζονται καθημερινά στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας βλέπουν και
επισημαίνουν όλα τα προβλήματα.
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Υποβολή Εισηγήσεων

Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί να υποβάλλει για συζήτηση στην Επιτροπή κάθε πρόβλημα
ασφάλειας και υγείας που έχει εντοπισθεί στον τόπο εργασίας.
•
Η Επιτροπή Ασφάλειας συμμετέχει την αναγνώριση των κινδύνων και την διεκπεραίωση των
Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.
•
Συμμετέχει στην διερεύνηση ατυχημάτων
•
Συμμετέχει στην ανασκόπηση της Πολιτικής ΑΥΕ
•
∆ιαβουλεύεται όταν υπάρχουν αλλαγές που θα επηρεάσουν τη Ασφάλεια και Υγεία των
Εργαζομένων
•
Ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους για θέματα ΑΥΕ που τους αφορούν
Η Επιτροπή Ασφάλεια και Υγείας της Εταιρείας αποτελείτε από 8 άτομα. Τρείς Country Managers
και 5 εκλεγμένους υπαλλήλους.
3.4 Πρακτικά των Οργάνων
Στις συσκέψεις με αντικείμενο θέματα Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων, τηρούνται πρακτικά που
αρχειοθετούνται και διανέμονται στους συμμετέχοντες ή και σε άλλα πρόσωπα για λόγους ενημέρωσης.
Την ευθύνη οργάνωσης των συσκέψεων και τήρησης των πρακτικών έχει κάθε φορά συγκεκριμένο
στέλεχος, επιλεγόμενο λόγω αρμοδιότητος για τα υπό συζήτηση θέματα.
Στα πρακτικά της σύσκεψης πρέπει κατ΄ελάχιστο να αναφέρονται

- οι συμμετέχοντες
- η έγκριση ή μη των πρακτικών της προηγούμενης σύσκεψης για το ίδιο θέμα και σχετικές
παρατηρήσεις

- τα θέματα που συζητήθηκαν (καταγραφή των κύριων σημείων)
- οι ενέργειες που αποφασίστηκαν, ο υπεύθυνος και η ημερομηνία υλοποίησης
- άλλα θέματα, όπως π.χ. έλεγχος των ενεργειών από προηγούμενες συσκέψεις και αποτελέσματα
Τα πρακτικά διανέμονται στους συμμετέχοντες και σε όσους άλλους απαιτείται και αρχειοθετούνται από
το συντονιστή της σύσκεψης.
4. ΑΡΧΕΙΑ
4.1 Πρακτικά Συσκέψεων

.

