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Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, ∆ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 
 
ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων 

Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 
 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Σας πληροφορούμε ότι κατά την περίοδο Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 
2014 θα διεξαχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως και πέρυσι, εκστρατεία 
επιθεώρησης των μικρού μεγέθους εργοταξίων με στόχο τη βελτίωση των 
επιπέδων ασφάλειας και υγείας σ΄αυτά. 
 
Οι επιθεωρήσεις που θα διεξαχθούν στα πλαίσια της εκστρατείας θα 
επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας, στις οποίες διαπιστώνονται παραβάσεις 
οι οποίες αποτελούν τα συνήθη αίτια πρόκλησης ατυχημάτων. 
 
Για πληροφόρηση και για διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 
πιο πάνω Νομοθεσίας, επισυνάπτεται σχετική Ανακοίνωση και Κατάλογος των 
σημείων στα οποία θα επικεντρωθεί η εν λόγω εκστρατεία, μαζί με τις 
αντίστοιχες επεξηγήσεις. 
 
Για πρόσθετες διευκρινήσεις ή / και πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή / και στα τηλ. 
22405614/676. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
∆ιευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 

Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων 
 

Ιούνιος , Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014: 
«Ασφάλεια και Υγεία σε Εργοτάξια Μικρού Μεγέθους» 

 
  Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και 
Νοεμβρίου 2014, θα διεξάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια μικρού 
μεγέθους, όπως και πέρυσι, με βασικό στόχο τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και 
υγείας σ’ αυτά.  

 
2. Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που επήλθαν στην 
κατασκευαστική βιομηχανία λόγω της οικονομικής κρίσης καθώς επίσης και το 
σημαντικό αριθμό των σοβαρών ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων που 
συνέβηκαν τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε εργοτάξια 
μικρού μεγέθους. 

 
3. Επιμέρους στόχοι της εκστρατείας αυτής είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας, στις οποίες 
διαπιστώνονται παραβάσεις οι οποίες αποτελούν τα συνήθη αίτια πρόκλησης 
ατυχημάτων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις πτώσεις από ύψος και την 
ηλεκτροπληξία.  Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή των κατάλληλων 
μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους και την ορθή χρήση τους. 

 
4. Για σκοπούς πληροφόρησης επισυνάπτεται ως Παράρτημα κατάλογος των 
σημείων στα οποία θα επικεντρωθεί η εν λόγω φετινή εκστρατεία μαζί με τις αντίστοιχες 
επεξηγήσεις. 
 
5. Κατά την αντίστοιχη περσινή εκστρατεία πραγματοποιήθηκαν 125 επιθεωρήσεις 
και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της κατέδειξε τα ακόλουθα: 
 
■ Η πρόνοια της Νομοθεσίας για ορισμό Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και 

Υγείας κατά τη μελέτη δεν εφαρμοζόταν σε ποσοστό πέραν του 50% των έργων. 
 

■ Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας σε πολλά εργοτάξια δεν ήταν διαθέσιμο, ενώ στα 
πλείστα εργοτάξια όπου υπήρχε δεν αντικατόπτριζε μ’ επάρκεια το συγκεκριμένο 
έργο.  Οι εκτιμήσεις κινδύνου που έγιναν και τα μέτρα προστασίας και πρόληψης 
ήταν συνήθως γενικά και αόριστα. 
 

■ Τα ανοίγματα και τα άκρα δαπέδων σε μεγάλο ποσοστό των εργοταξίων ήταν 
εκτεθειμένα και δεν λαμβάνονταν μέτρα πρόληψης και προστασίας έναντι της 
πτώσης από ύψος.  Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των 
ατυχημάτων στα κατασκευαστικά έργα έχουν ως κύρια αιτία την πτώση από ύψος. 
 

■ Τα ικριώματα και οι εξέδρες εργασίας στο 40% των εργοταξίων που επιθεωρήθηκαν 
ήταν ακατάλληλα και επικίνδυνα.  
 

■ Σε πολλές περιπτώσεις στα εργοτάξια μικρού μεγέθους δεν λαμβάνονται ορθά και 
επαρκή μέτρα για την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των τρίτων 
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προσώπων. Συνήθως σε τέτοιου είδους έργα, οι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των 
εργασιών δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και υγείας και ως εκ 
τούτου συχνά θεωρούν τη λήψη μέτρων περιττή και δαπανηρή. 

 
 Το ΤΕΕ έχει εκδώσει πληθώρα σχετικών οδηγών και ενημερωτικών εντύπων 
που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και σε 
έντυπη μορφή από τα Κεντρικά και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας.  
Επίσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος είναι διαθέσιμη όλη η νομοθεσία που ρυθμίζει 
θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. 
 
 Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους 
αρμόδιους Λειτουργούς Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 22405614 / 22405676.  
 
 
 
ΜΑΙΟΣ 2014                              ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
              ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρών Εργοταξίων Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 

 
  

Α/Α Σημεία Ελέγχου 

Α ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

1 ∆ιαβίβαση της Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου 

2 
Ανάρτηση και Ενημέρωση της Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης 
Εργοταξίου 

Β ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

3 Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά τη μελέτη 

4 Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση 

5 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

6 Αναπροσαρμογή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 

Γ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ – ΕΞΕ∆ΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΦΟΡΗΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ  

7 Κατάλληλα Ικριώματα 

8 Κατάλληλες Εξέδρες Εργασίας 

9 Κατάλληλες Φορητές Κλίμακες 

∆ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

10 Περίφραξη Εργοταξίου 

11 ∆ιευθετήσεις για Προσωρινή Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος  

12 Αυτόματοι ∆ιακόπτες ∆ιαρροής (RCDs), ευαισθησίας 30mA 

13 Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας 

14 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας 

Ε ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΑΚΡΑ 

15 Κιγκλιδώματα σε Κλιμακοστάσια 

16 Ανοίγματα 

17 Άκρα ∆απέδων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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ΣΤ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ – ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

18 Χώροι Υγειονομικών ∆ιευκολύνσεων 

19 ∆ιάθεση Πόσιμου, ∆ροσερού Νερού 
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Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 
 

Επεξήγηση Σημείων Ελέγχου  
 
Κατά τις επιθεωρήσεις θα ελέγχονται τα ακόλουθα: 

 
1: Εάν έχει διαβιβαστεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας η Εκ 

των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου με το σχετικό έντυπο.  
 
2: Εάν η Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου είναι ενημερωμένη και 

βρίσκεται αναρτημένη στον χώρο του εργοταξίου. 
 
3: Εάν έγινε ο καθορισμός τoυ Συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά 

την εκπόνηση της μελέτης του έργου (φυσικό πρόσωπο) στην Εκ των Προτέρων 
Γνωστοποίηση Εργοταξίου. 

 
4: Εάν έγινε ο καθορισμός του Συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά 

την εκτέλεση του έργου (φυσικό πρόσωπο) στην Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση 
Εργοταξίου. 

 
5: Κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμο στο εργοτάξιο το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ). 
 
6: Κατά πόσο το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. 
 
7: Εάν τα δάπεδα καλύπτουν όλο το πλάτος του ικριώματος, εάν οι ορθοστάτες 

στηρίζονται σε κατάλληλα πέλματα, εάν τα πέλματα των ορθοστατών στηρίζονται 
πάνω σε βάσεις από μαδέρια και ομαλό έδαφος ή έδαφος επαρκούς αντοχής, εάν 
υπάρχουν κατάλληλες κλίμακες πρόσβασης, εάν υπάρχουν κατάλληλα 
κιγκλιδώματα (με ελάχιστο ύψος 1,10 m από το δάπεδο και ενδιάμεσα οριζόντια 
στοιχεία στα 0,45 m) με παραπέτα ικανοποιητικής αντοχής και ύψους τουλάχιστον 
0,20 m, στερεωμένα με επάρκεια και τοποθετημένα σε όλα τα ελεύθερα άκρα του 
ικριώματος και εάν η στερέωση των ικριωμάτων στο κτήριο / στην κατασκευή γίνεται 
με τη χρήση επαρκών και κατάλληλων εξαρτημάτων, σύμφωνα με το σχέδιο 
διαμόρφωσης του κατασκευαστή. 

 
8: Εάν γίνεται η ορθή χρήση κατάλληλων και ασφαλών εξέδρων εργασίας (εκτός των 

ικριωμάτων) που να διαθέτουν ασφαλή πρόσβαση, κιγκλιδώματα και να είναι 
επαρκώς στερεωμένες. 

 
9: Εάν γίνεται η ορθή χρήση κατάλληλων και ασφαλών φορητών κλιμάκων χωρίς 

ελαττώματα, εάν οι κλίμακες αυτές είναι τοποθετημένες με κλίση 1:4, εάν είναι με 
επάρκεια και ορθά στερεωμένες στη βάση και την κορυφή.  Επίσης θα ελέγχεται εάν 
το ύψος τους υπερβαίνει τη στάθμη πρόσβασης κατά 1,00 m ή εάν έχουν άλλες 
διατάξεις που να επιτρέπουν ασφαλή λαβή. 

 
10: Εάν υπάρχει αποτελεσματική απομόνωση του χώρου του εργοταξίου ώστε να 

εμποδίζεται η είσοδος σε πρόσωπα που δεν έχουν άδεια να εισέρχονται.  Το 
ελάχιστο ύψος της περίφραξης του εργοταξίου, που θα πρέπει να είναι 1.80 m.  
Στην περίπτωση των κατασκευαστικών έργων θα εξετάζεται κατά πόσο υπάρχουν 
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επαρκή εμπόδια ασφάλειας (safety barriers) σε οδικά έργα (όπου αυτό 
εφαρμόζεται). 

 
11: Κατά πόσο υπάρχουν εγκατεστημένοι κατάλληλοι και επαρκείς πίνακες διανομής 

για προσωρινή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και εάν, σε περίπτωση πολυώροφης 
οικοδομής, οι πίνακες αυτοί είναι εγκατεστημένοι σε κάθε όροφο.  Οι πίνακες αυτοί 
πρέπει να βρίσκονται στερεωμένοι σε κάθετη επιφάνεια και να διαθέτουν κάλυμμα 
για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. 

 
12: Κατά πόσο μέσα στους πίνακες διανομής υπάρχουν αυτόματοι διακόπτες διαρροής 

(RCDs), ευαισθησίας 30mA, ή χρησιμοποιούνται φορητά RCDs για την προστασία 
των συσκευών και των ηλεκτρικών καλωδίων που τροφοδοτούνται μέσω 
ρευματοδοτών 13Α. 

 

13: Εάν γίνεται παροχή από τους εργοδότες (εργολάβους ή/και υπεργολάβους) στους 
εργοδοτούμενους τους στο εργοτάξιο κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας. 

 
14: Εάν τα πρόσωπα στην εργασία στο εργοτάξιο χρησιμοποιούν τα κατάλληλα Μέσα 

Ατομικής Προστασίας. 
 
15: Εάν στα κλιμακοστάσια έχουν τοποθετηθεί επαρκή και κατάλληλα κιγκλιδώματα (με 

ελάχιστο ύψος από το δάπεδο 1,10 m και ενδιάμεσα επαρκή οριζόντια στοιχεία στα 
0,45 m), παραπέτα ή άλλα ισοδύναμα εμπόδια έναντι πτώσης. 

 
16: Κατά πόσο τα ανοίγματα στα δάπεδα και στις άλλες οριζόντιες επιφάνειες, στους 

τοίχους και στις άλλες κατακόρυφες επιφάνειες, έχουν κατάλληλα και επαρκή 
κιγκλιδώματα (με ελάχιστο ύψος 1,10 m από το δάπεδο και ενδιάμεσα οριζόντια 
στοιχεία στα 0,45 m), παραπέτα (ύψους 0,20 m ) ή άλλα ισοδύναμα εμπόδια έναντι 
πτώσης. 

 
17: Κατά πόσο στα άκρα δαπέδων και οροφών έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα και 

επαρκή κιγκλιδώματα με οριζόντια στοιχεία (σε ύψος 1,10 m και στα 0,45 m), 
παραπέτα ή άλλα ισοδύναμα εμπόδια έναντι πτώσης. 

 
18: Εάν υπάρχουν κατάλληλοι και επαρκείς χώροι υγειονομικών διευκολύνσεων 

(αποχωρητήρια και νιπτήρες) κοντά στις θέσεις εργασίας. 
 

19: Εάν παρέχεται από τον εργοδότη προς τους εργοδοτούμενούς του, πόσιμο, 
δροσερό νερό. 
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