
Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων επιλέγονται εισηγητές 
καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση και 
εµπειρία στην Υγιεινή και Ασφάλεια στον 
χώρο της Εστίασης και του Τουρισµού. Οι 
µέθοδοι διδασκαλίας που 
χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν 
διαλέξεις και χρήση απτών παραδειγµάτων. 

Η ασφάλεια των τουριστικών καταλυµάτων 
αποτελεί πρωτεύοντα ρόλο για την 
ανάδειξή τους σε δηµοφιλέστερους 

τουριστικούς προορισµούς. 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε Στελέχη και 
προσωπικό Ξενοδοχειακών - Τουριστικών 
µονάδων.

Σε ποιους απευθύνεται
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Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Περιεχόµενα Προγράµµατος
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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. 

Οι εργαζόµενοι στις µικρές και µεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη χώρα µας, είναι εκτεθειµένοι σε µια σειρά βλαπτικών παραγόντων 
οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στη υγεία τους. Οι φυσικοί, χηµικοί, εργονοµικοί και βιολογικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού 
περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε την εντατικοποίηση της εργασίας και τα δύσκολα ωράρια, αποτελούν τις βασικές αιτίες για την 
εκδήλωση επαγγελµατικής νοσηρότητας που χαρακτηρίζει τον κλάδο. 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι η ανάδειξη των κινδύνων αυτών και η εκπαίδευση του προσωπικού σε πρακτικές 
αντιµετώπισής τους.

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   2 ηµέρες

Εισαγωγή στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

Λειτουργικοί κίνδυνοι

Νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Πρόκληση πτώσεων 

Πρόκληση τραυµατισµών

Επαφή µε κινούµενα µέρη µηχανών και εργαλεία χειρός

Έλεγχος πυρκαγιάς

Αντιµετώπιση θορύβου

Σωµατική βία από επίθεση ανθρώπου/ζώου

Κίνδυνοι στην πισίνα

Μυοσκελετικές καταπονήσεις

Χηµικοί κίνδυνοι από σκόνες, ίνες, σωµατίδια, καθαριστικά

Έκθεση σε βακτηρίδια, παράσιτα

Πνευµατική κόπωση - ψυχολογική βία

Μεθοδολογία σύνταξης µελέτης εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου

Χρήση CHECK-LIST για αξιολόγηση των κινδύνων 


