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ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI 

ΤΟΥ 1996 - 2011 Ν.89(Ι)/96-2011

Παρουσίαση - Ανάλυση των 
κυριοτέρων προνοιών
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κυριοτέρων προνοιών

Στέλιος Θεοφάνους
Εκπαιδευτής Οικοδομικής

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 - 2011 

Ν.89(Ι)/96-2011 
Αντικειμενικός σκοπός του Νόμου 

• Εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της 
ασφάλειας και της υγείας των προσώπων στην 
εργασία καθώς και άλλων προσώπων που 
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μπορεί να επηρεαστούν από τις 
δραστηριότητες στην εργασία

• Ο παρών Νόμος έχει επίσης ως αντικειμενικό 
σκοπό τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων 
για τη βελτίωση και την προαγωγή της 
ασφάλειας και υγείας σε οικιακά υποστατικά και 
εγκαταστάσεις
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 Σε χώρους εργασίας
 Οικίες όπου εργοδοτούνται πρόσωπα
 Υποστατικά, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις
 Δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς δραστηριοτήτων
 Σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και δοχείων πίεσης
 Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου διεξάγεται
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 Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου διεξάγεται 
επιχείρηση ή άλλη δραστηριότητα για σκοπούς κέρδους

 Περιλαμβάνει εκτέλεση εργασιών από ή εκ μέρους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας

 Ένοπλες δυνάμεις εκτός όπου δεν το επιτρέπουν εγγενείς 
δραστηριότητες

Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και 
Υγείας

Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να συνιστά 
Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας 
με αρμοδιότητες:

(α) Να συμβουλεύει τον Υπουργό για ζητήματα
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(α)   Να συμβουλεύει τον Υπουργό για ζητήματα 
πρόληψης ατυχημάτων

(β)   Να αναπτύσσει, διαδίδει και διατηρεί τις   
δραστηριότητες οι οποίες θα επηρεάσουν ή θα 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη 
βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας 
των εργαζομένων και γενικότερα του κοινού 
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Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και 
Υγείας

(γ)      Να υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις ή 
εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται και τις καλύτερες και 
αποτελεσματικότερες μεθόδους εργασίας που 
πρέπει να ακολουθούνται προς το σκοπό 
εξασφάλισης της  επαγγελματικής ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζομένων
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της υγείας των εργαζομένων

(δ)   Να    συμβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά με 
τη σύνταξη ή αναθεώρηση Κανονισμών υπό το 
φως της γνώσης και πείρας που αποκτήθηκε 
από τη μελέτη των τοπικών συνθηκών, των 
διεθνών εξελίξεων και της τεχνολογικής 
προόδου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Γενική υποχρέωση

 Να διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία και ευημερία 
όλων των εργοδοτουμένων του
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όλων των εργοδοτουμένων του
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Παροχή ασφαλών εγκαταστάσεων, 
συστημάτων, μέσων και μεθόδων εργασίας

Διευθετήσεις για διασφάλιση της ασφάλειας 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (συν.)
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και υγείας σε σχέση με τη χρήση, αποθήκευση 
και μεταφορά αντικειμένων και ουσιών

Παροχή πληροφοριών, οδηγιών εκπαίδευσης 
και επιτήρησης

 Διατήρηση χώρων εργασίας σε ασφαλή 
κατάσταση και χωρίς κινδύνους στην υγεία

 Διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας 
και χωρίς κινδύνους για την υγεία, και 
επαρκούς όσον αφορά διευθετήσεις για την 
ευημερία

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (συν.)
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ευημερία

 Επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των μέτρων

 Παροχή στους εκπροσώπους των 
εργοδοτουμένων επαρκούς χρόνου για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων τους καθώς και 
των αναγκαίων μέσων
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Αρχές πρόληψης

 Αποφυγή κινδύνων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (συν.)
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 Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να 
αποφευχθούν

 Καταπολέμηση κινδύνων στην πηγή

Αρχές πρόληψης (συν)

 Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο και 
διαμόρφωση θέσεων εργασίας για μετριασμό 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (συν.)
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μονότονης και επαναλαμβανόμενης εργασίας

 Παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας

 Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη 
επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο
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Αρχές πρόληψης (συν)

 ανάπτυξη μιας ενιαίας και συνολικής πολιτικής πρόληψης,  
η οποία να καλύπτει την τεχνολογία, την οργάνωση της 
εργασίας, τις συνθήκες εργασίας,  τις σχέσεις μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων και την επίδραση των παραγόντων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (συν.)

www.mlsi.gov.cy/dli 11

κοινωνικών εταίρων και την επίδραση των παραγόντων 
που συνδέονται με το εργασιακό περιβάλλον

 Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας έναντι 
των μέτρων ατομικής προστασίας

 Παροχή κατάλληλων οδηγιών

 Μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργασίας, οι 
μηχανές, οι συσκευές και τα εργαλεία να είναι 
κατάλληλα για την εργασία που θα εκτελεστεί

 Διεύθυνση της επιχείρησης και παροχή 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (συν.)
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πληροφοριών για προστασία τρίτων 
προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από 
τις δραστηριότητες της επιχείρησης

 Προστασία της λειτουργίας της αναπαραγωγής 
και προστασία των εγκύων, των γαλουχουσών 
γυναικών, και των νεογέννητων
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (συν.)

 Διαβούλευση με εργοδοτούμενους και τους 
εκπροσώπους τους (Επιτροπές Ασφάλειας)

 Δεν επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη από 
τους εργοδοτούμενους του
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 Ανάθεση της εργασίας ανάλογα με την 
ικανότητα του εργοδοτούμενου στον οποίο 
τίθενται καθήκοντα

Οι υποχρεώσεις των εργοδοτουμένων δεν θίγουν 
την αρχή της ευθύνης του εργοδότη

Κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να 
διαβιβάζει,  όταν του ζητηθεί

• συμπληρωμένο εγκεκριμένο έντυπο στο 
οποίο να βεβαιώνει υπεύθυνα ότι
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οποίο να βεβαιώνει υπεύθυνα ότι 
διαθέτει τα πιστοποιητικά ή άλλα 
έγγραφα που προβλέπονται στον 
παρόντα Νόμο.
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Στην περίπτωση που εργοδότης

(α)  επιτρέπει σε άλλο εργοδότη ή σε άλλο 
αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να διεξάγει 
εργασίες στο υποστατικό,  στην επιχείρηση, ή 
στην εγκατάστασή του, ή
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(β)  αναθέτει τη διεξαγωγή μέρους των εργασιών 
του σε άλλο εργοδότη ή σε άλλο 
αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο,

Tότε ο εργοδότης αυτός πρέπει  να:

(i) βεβαιώνεται ότι ο άλλος εργοδότης ή το άλλο 
αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, θα είναι σε θέση να 
εφαρμόσει,  ή να διατηρήσει τουλάχιστον τα ίδια επίπεδα 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία που ισχύουν στο 
υποστατικό,  στην επιχείρηση ή στην εγκατάστασή του

(ii)  διασφαλίζει ότι ο άλλος εργοδότης ή το άλλο 
αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο διαθέτει κατάλληλο
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αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο διαθέτει,    κατάλληλο 
σύστημα ασφάλειας ή διαχείρισης των κινδύνων, καθώς 
και κατάλληλες και επαρκείς γραπτές εκτιμήσεις κινδύνου

(iii)  βεβαιώνεται ότι ο άλλος εργοδότης ή το άλλο 
αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο,  διαθέτει τις επαρκείς 
γνώσεις και την πείρα,  καθώς και τα αναγκαία έγγραφα,  
άδειες ή πιστοποιητικά για τη διεξαγωγή της εργασίας. 
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Υποχρεώσεις αυτοεργοδοτουμένων
Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο πρέπει:
• να διευθύνει την επιχείρηση και να διεξάγει τις εργασίες 

του με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει,  καθόσον είναι 
ευλόγως εφικτό,  ότι το ίδιο και άλλα πρόσωπα που 
δυνατό να επηρεαστούν, δεν θα εκτίθενται σε κίνδυνο για 
την ασφάλεια ή την υγεία τους. 

• να παρέχει σε πρόσωπα, που είναι δυνατό να 
επηρεαστούν από τις δραστηριότητες του,  τέτοιες 
πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που διεξάγει την
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πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που διεξάγει την 
επιχείρηση ή την εργασία του,  ώστε να διασφαλίζει,  
καθόσον είναι ευλόγως εφικτό,  ότι τα πρόσωπα αυτά    
δεν θα εκτίθενται σε κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία 
τους.    

• να διαβιβάζει στον Επιθεωρητή ή σ’ οποιαδήποτε 
αρμόδια αρχή, κατάλληλα συμπληρωμένο εγκεκριμένο 
έντυπο στο οποίο να βεβαιώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τα 
πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που προβλέπονται στον 
παρόντα Νόμο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
 Φροντίδα για την ασφάλεια και υγεία των ιδίων 

και άλλων προσώπων

 Συνεργασία με εργοδότη για συμμόρφωση με το 
Νόμο
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 Υποχρέωση χρήσης προστατευτικού 
εξοπλισμού και ιματισμού

 Αποφυγή κακής χρήσης ή επέμβαση σε 
εξοπλισμό που παρέχεται για την ασφάλεια, 
υγεία και ευημερία του ιδίου και άλλων 
προσώπων κατά την εργασία
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ:

 Πρόσωπα που έχουν οποιουδήποτε βαθμού 
έλεγχο πάνω σε μη οικιακά υποστατικά που 
διατίθενται ως χώροι εργασίας σε μη 
εργοδοτούμενα τους πρόσωπα.
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 Σχεδιαστές, Εισαγωγείς, Προμηθευτές, Εκθέτες 
κ.α.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 

ΤΟΥΣ

• Πρόσωπο που έχει οποιουδήποτε βαθμού έλεγχο πάνω 
σε μη οικιακά υποστατικά που διατίθενται ως χώροι 
εργασίας σε μη εργοδοτούμενα του πρόσωπα, 
διασφαλίζει καθόσον τούτο είναι ευλόγως εφικτό, ότι:
– τα υποστατικά,
– μέσα προσπέλασης και εξόδου,
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– εγκατάσταση ή ουσία
είναι ασφαλής και χωρίς κινδύνους για την υγεία

• Οι υποχρεώσεις αυτές επεκτείνονται και σε 
οποιοσδήποτε πρόσωπο που, δυνάμει σύμβασης ή 
μίσθωσης, έχει υποχρέωση που σχετίζεται με τη 
συντήρηση, μετατροπή ή επιδιόρθωση των 
υποστατικών.



9/10/2015

www.mlsi.gov.cy/dli 11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

• Σχεδίαση και κατασκευή αντικειμένου ώστε να 
είναι ασφαλές και χωρίς κινδύνους για την υγεία, 
όταν εγκαθίσταται, ρυθμίζεται, χρησιμοποιείται 
καθαρίζεται, συντηρείται
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• Διεξαγωγή δοκιμών και εξετάσεων

• Παροχή επαρκών πληροφοριών σχετικά με την 
χρήση και με οποιεσδήποτε συνθήκες χρήσης. 

• Παροχή πληροφοριών για αποσυναρμολόγηση, 
διάλυση ή απόρριψη του αντικειμένου ως 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
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ς
άχρηστο

• Παροχή αναθεωρημένων πληροφοριών
• Συναρμολόγηση, εγκατάσταση, μετατροπή 

αντικειμένου ώστε να μη δημιουργεί κίνδυνο όταν 
χρησιμοποιείται, ρυθμίζεται, καθαρίζεται ή 
συντηρείται.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Παραγωγή, παρασκευή, εισαγωγή ή προμήθεια 
ουσίας:

– Ασφαλής και χωρίς κίνδυνο στην υγεία όταν 
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φ ής χ ρ ς η γ
χρησιμοποιείται, υφίσταται χειρισμό ή 
επεξεργασία αποθήκευση ή μεταφέρεται

– Διεξαγωγή δοκιμών και εξετάσεων

• Παροχή πληροφοριών για τις ιδιότητες των 
ουσιών, τα αποτελέσματα των δοκιμών και τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες οι ουσίες είναι 
ασφαλείς στη χρήση καθώς και όταν 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
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απορρίπτονται στο περιβάλλον

• Παροχή αναθεωρημένων πληροφοριών
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ΥΓΕΙΑ - ΕΥΗΜΕΡΙΑ

• Καθαριότητα

• Συνωστισμός

• Αερισμός, Θερμοκρασία
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• Φωτισμός

• Δάπεδα, Αποχετεύσεις

• Υγειονομικές διευκολύνσεις

• Παροχή πόσιμου νερού

ΥΓΕΙΑ – ΕΥΗΜΕΡΙΑ (συν.)

• Χώροι φύλαξης ιματισμού

• Καθίσματα
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• Πρώτες Βοήθειες

• Χώροι ανάπαυσης

• Μειονεκτούντα πρόσωπα
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΥΓΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Μέσα διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

• Διαδικασία εκκένωσης και ενημέρωση 
προσώπων
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• Σήμανση, φωτισμός μέσων διαφυγής

• Πυρασφάλεια, μέσα πυρόσβεσης

• Μέσα πυρανίχνευσης και συστήματα 
συναγερμού

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΥΓΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (συν.)

• Εκπαίδευση προσώπων στη χρήση των μέσων 
πυρόσβεσης

• Ειδικές προφυλάξεις κατά της φωτιάς και 
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εκρήξεων - Εύφλεκτες ατμόσφαιρες

• Ασφαλείς τόποι εργασίας και μέσα πρόσβασης
– Χώρος γύρω από μηχάνημα
– Κίνδυνος πτώσης από ύψος πάνω από 2 

μέτρα
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΥΓΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (συν.)

• Ηλεκτρισμός

• Επιβλαβείς για την υγεία ουσίες
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• Προστασία Ακοής
– Εφαρμογή Αρχών Πρόληψης Άρθρου 5
– Χρήση προσωπικού εξοπλισμού
– Προστασία τρίτων προσώπων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

• Εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου να 
εκδίδει Κανονισμούς για προστασία 
προσώπων κατά την εργασία και προστασία

www.mlsi.gov.cy/dli 30

προσώπων κατά την εργασία και προστασία 
άλλων προσώπων
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Οι Κανονισμοί μπορούν:

– Να επιβάλλουν υποχρεώσεις σε σχέση με τις 
διατάξεις του Νόμου

– Να καθορίζουν Αρχές εφαρμογής

Ν δ ύ ή δ άξ

www.mlsi.gov.cy/dli 31

– Να διευρύνουν την εφαρμογή διατάξεων

Κώδικες Πρακτικής

• Εγκρίνονται από τον Υπουργό

• Σκοπός: η παροχή πρακτικής καθοδήγησης σε 
σχέση με τις υποχρεώσεις και τρόπους 
συμμόρφωσης

www.mlsi.gov.cy/dli 32

συμμόρφωσης

• Παράλειψη συμμόρφωσης με διάταξη Κώδικα 
Πρακτικής αποτελεί απόδειξη ενώπιον 
Δικαστηρίου για παράλειψη συμμόρφωσης με το 
Νόμο
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Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα 
για τη ρύθμιση των ακόλουθων θεμάτων׃

(α)  Έγκριση σχεδίων και έκδοση αδειών ορισμένων χώρων
εργασίας και υποστατικών ή εγκαταστάσεων 

(β)   καθορισμό τελών για την παροχή βεβαιώσεων, 
πιστοποιητικών και εκθέσεων σε έντυπη και 
ηλεκτρονικήμορφή 

www.mlsi.gov.cy/dli 33

(γ)  καθορισμό τελών για υπηρεσίες που παρέχονται με 
βάση τον παρόντα Νόμο και που περιλαμβάνουν την 
έγκριση ή την αδειοδότηση προσώπων,  καθώς και τη 
διεξαγωγή εξετάσεων,  ελέγχων,  δοκιμών,  
επισκοπήσεων, διερευνήσεων ή εξειδικευμένων 
επιθεωρήσεων

Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για τη 
ρύθμιση των ακόλουθων θεμάτων׃

(συν.)

(δ)   καθορισμό προσόντων εκπαιδευτών,  καθώς και του
περιεχομένου και της διάρκειας της εκπαίδευσης ή
κατάρτισης σε θέματα του πεδίου εφαρμογής του 
Νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 

ύ

www.mlsi.gov.cy/dli 34

αυτού

(ε)   έκδοση Κωδίκων Πρακτικής,  Προτύπων και
Προδιαγραφών. 
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Εφαρμογή του Νόμου
Ο Υπουργός διορίζει:

• Επιθεωρητές
• Αρχιεπιθεωρητή
• Κατάλληλα προσοντούχους εγγεγραμμένους 

ιατρούς με ειδικότητα στον Κλάδο Ιατρικής της

www.mlsi.gov.cy/dli 35

ιατρούς με ειδικότητα στον Κλάδο Ιατρικής της 
Εργασίας,

Ο Υπουργός δύναται να εξουσιοδοτεί προσοντούχ
πρόσωπα να εκτελούν τέτοια καθήκοντα και να 
ασκούν τέτοιες εξουσίες επιθεωρητή που ορίζοντα
στην εξουσιοδότηση (υπό την επίβλεψη του 
Αρχιεπιθεωρητή)

Ελεύθερη είσοδος σε οποιοδήποτε χώρο σε 
εύλογο χρόνο (συγκατάθεση κατόχου για οικιακά
υποστατικά),
Διεξαγωγή εξετάσεων, δοκιμών, επιθεωρήσεων 
και διερευνήσεων

Εξουσίες Επιθεωρητών

www.mlsi.gov.cy/dli 36

και διερευνήσεων,
Απαίτηση παρουσίασης εγγράφων, 
πιστοποιητικών, κλπ.
Απαίτηση παροχής σχετικών πληροφοριών από
οποιοδήποτε πρόσωπο,
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Απαίτηση παροχής διευκολύνσεων και βοήθειας
Λήψη φωτογραφιών και μετρήσεων,
Λήψη και αφαίρεση δειγμάτων
Απαίτηση αποσυναρμολόγησης ή υποβολής σε

Εξουσίες Επιθεωρητών (συνέχεια)

www.mlsi.gov.cy/dli 37

Απαίτηση αποσυναρμολόγησης ή υποβολής σε 
οποιαδήποτε διεργασία ή δοκιμή,

Εξουσίες Επιθεωρητών (συνέχεια)

• Να κατάσχει και κατακρατεί αντικείμενα και ουσίες για 
εξέταση, διασφάλιση μη παραποίησης, διασφάλιση 
διαθεσιμότητας για χρήση ως τεκμήρια.

Ειδοποίηση Βελτίωσης

www.mlsi.gov.cy/dli 38

η η ης

• Αν ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι πρόσωπο:
– Παραβαίνει διάταξη του Νόμου ή των Κανονισμών,

ή
– έχει παραβεί διάταξη υπό συνθήκες που καθιστούν 

πιθανή τη συνέχιση ή επανάληψη της παράβασης,
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Εξουσίες Επιθεωρητών (συνέχεια)

• μπορεί να εκδώσει Ειδοποίηση Βελτίωσης, 
απαιτώντας την επανόρθωση της παράβασης ή 
των συνθηκών που την προκαλούν, μέσα σε 
χρονική περίοδο όχι μικρότερη από 14 μέρες

www.mlsi.gov.cy/dli 39

• Η Ειδοποίηση Βελτίωσης εκδίδεται επί 
εγκεκριμένου εντύπου

• Απόσυρση ή παράταση από τον Επιθεωρητή 
εφόσον δεν εκκρεμεί προσφυγή εναντίον της 
ειδοποίησης

Ειδοποίηση απαγόρευσης

• Αν ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι 
οποιοδήποτε υποστατικό ή εγκατάσταση ή 
χώρος εργασίας ή δραστηριότητα που 
εκτελείται ή που πρόκειται να εκτελεσθεί:

www.mlsi.gov.cy/dli 40

Δημιουργεί ή αναμένεται να δημιουργήσει 
κίνδυνο σοβαρής σωματικής βλάβης,



9/10/2015

www.mlsi.gov.cy/dli 21

Ειδοποίηση απαγόρευσης (συνέχεια)

• μπορεί να εκδώσει Ειδοποίηση Απαγόρευσης που θα 
απαγορεύει τη χρήση του υποστατικού, της εγκατάστασης 
ή του χώρου εργασίας ή την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων, μέχρις ότου εξαλειφθεί ο κίνδυνος σε 
τέτοιο βαθμό που να ικανοποιείται ο Επιθεωρητής

www.mlsi.gov.cy/dli 41

• Η Ειδοποίηση Απαγόρευσης έχει άμεση εφαρμογή

• Η ειδοποίηση απαγόρευσης εκδίδεται επί εγκεκριμένου 
εντύπου

• Απόσυρση από τον Επιθεωρητή

Προσφυγές εναντίον των Ειδοποιήσεων

• Προσφυγή στον Υπουργό - αίτηση 
ανάκλησης ή τροποποίησης

• Εξακολουθεί να ισχύει εκτός αν ανακληθεί ή

www.mlsi.gov.cy/dli 42

Εξακολουθεί να ισχύει εκτός αν ανακληθεί ή 
τροποποιηθεί από τον Υπουργό

• Υποβολή προσφυγής όχι αργότερα από 14 μέρες 
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Προστασία Επιθεωρητών από 
ποινική δίωξη

Δεν θα ασκείται πολιτική ή ποινική δίωξη 
εναντίον   οποιουδήποτε Επιθεωρητή ή 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει ή είχε

www.mlsi.gov.cy/dli 43

οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει ή είχε 
εξουσίες Επιθεωρητή σε σχέση με οτιδήποτε 
έπραξε ή διετάχθη να πράξει καλή τη πίστη με 
βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς 
που εκδόθηκαν με βάση τον παρόντα Νόμο.

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο 
επιβάλλονται υποχρεώσεις με βάση τον 
παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού παραλείπει να 

www.mlsi.gov.cy/dli 44

συμμορφωθεί με αυτές, είναι ένοχο αδικήματος 
και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει 
τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση που 
δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια ή και στις 
δύο αυτές ποινές
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Αδικήματα σχετιζόμενα με παρεμπόδιση του 
Επιθεωρητή στην άσκηση των εξουσιών και την 
εκτέλεση των καθηκόντων του καθώς και με άλλα 
αδικήματα όπως ψευδής δήλωση, 
πλαστογράφηση, αποκάλυψη πληροφοριών, 

www.mlsi.gov.cy/dli 45

κλπ. είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε 
πρόστιμο που δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα 
χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 
δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

• Το Δικαστήριο επιπρόσθετα με την ποινή, μπορεί 
να εκδώσει διάταγμα διατάσσοντας συμμόρφωση 
μέσα σε καθορισμένη χρονική περίοδο.

www.mlsi.gov.cy/dli 46
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ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έγκριση σχεδίων για κτίρια που 
προορίζονται για χρήση ως

www.mlsi.gov.cy/dli 47

προορίζονται για χρήση ως 
εργοστάσιο από τον Αρχιεπιθεωρητή
Για τους άλλους χώρους εργασίας οι 
Αρμόδιες Αρχές

Παροχή εκπαίδευσης ή κατάρτισης
Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει προγράμματα 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας 
και υγείας στην εργασία και εκδίδει 
πιστοποιητικά παρακολούθησης των 
προγραμμάτων του,  οφείλει να καθορίζει με 
σαφήνεια στα πιστοποιητικά αυτά:

www.mlsi.gov.cy/dli 48

• το επίπεδο και τις ενότητες που έχουν 
καλυφθεί,  

• τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή/και  κατάρτισης 
σε κάθε ενότητα,  

• την ημερομηνία διεξαγωγής της εκπαίδευσης 
ή/και κατάρτισης, καθώς και 

• το όνομα του παροχέα της εκπαίδευσης.
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Παροχή εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει τα 
προγράμματα εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης και 
εκδίδει πιστοποιητικά παρακολούθησης των εν 
λόγω προγραμμάτων,  μπορεί να διεξάγει τις 
δ ό ίδ ή/ ά

www.mlsi.gov.cy/dli 49

δραστηριότητες εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης 
στις συγκεκριμένες ενότητες ασφάλειας και 
υγείας μόνο αν διαθέτει επαρκείς και κατάλληλες 
γνώσεις και εμπειρία στα εν λόγω θέματα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

www.mlsi.gov.cy/dli 50


