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Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2017 
 

 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων  
 
ΘΕΜΑ: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 201Χ 
 
 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξώδικη Ρύθμιση 

Αδικημάτων) Κανονισμοί του 201Χ 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στo πλαίσιο βελτίωσης και πιο αποτελεσματικής 
εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα ασφάλειας και υγείας 
στην εργασία, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ετοιμάσει προσχέδιο τροποποίησης των 
περί  Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015.  
Αντίγραφο του προτεινόμενου νομοσχεδίου επισυνάπτεται (Συνημμένο 1). 
 
Επίσης, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ετοιμάσει προσχέδιο Κανονισμών για 
την εισαγωγή εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων. Αντίγραφο των προτεινόμενων 
Κανονισμών επισυνάπτεται (Συνημμένο 2). 
 
Επισυνάπτονται σύντομες περιλήψεις των πιο πάνω προσχεδίων ως Συνημμένα 3 
και 4 αντίστοιχα. 
 
Παρακαλούμε όπως έχουμε τις απόψεις / παρατηρήσεις σας μέχρι την Παρασκευή 
17 Φεβρουαρίου 2017 στο email: freedom@ccci.org.cy ή στο φαξ. 22665685. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Παναγιώτης Παναγής, 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
/ΕΞ 



ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 

Αρ. Φακ. 9.42.1.1.2  

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 201x 

  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2015 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

89(Ι) του 1996 
158(Ι) του 2001 
25(Ι) του 2002 
41(Ι) του 2003 
99(Ι) του 2003 
33(Ι) του 2011 
170(I) του 2015 
178(I) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 201x και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 

1996 έως (Αρ. 2) του 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

Νόμοι του 1996 έως 201x. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

 (α) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των 

ακόλουθων νέων ορισμών: 

  

 «”άλλα πρόσωπα” σημαίνει πρόσωπα που δεν είναι πρόσωπα στην 

εργασία: 

Νοείται ότι, στα άλλα πρόσωπα δεν περιλαμβάνονται πρόσωπα τα 

οποία βρίσκονται στον χώρο ή κοντά στον χώρο του υποστατικού, 

της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης για σκοπούς διεξαγωγής 
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ευχάριστης δραστηριότητας, αναψυχής, διασκέδασης, άθλησης, 

εστίασης, θεάματος, ή συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες, 

ή συμμετέχουν εθελοντικά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. 

  

 ”αναψυχή” σημαίνει το ευχάριστο συναίσθημα ψυχοσωματικής 

ανακούφισης που προσφέρει η ανάπαυση, η χαλάρωση, η 

ψυχαγωγία. 

  

 ”διασκέδαση” σημαίνει την κατάσταση στην οποία αισθάνεται κανείς 

ευθυμία και περνάει ευχάριστα. 

  

 ”Ειδοποίηση Εξωδίκου” σημαίνει την Ειδοποίηση που εκδίδεται με 

βάση το άρθρο 53Α 

  

 ”εστίαση” σημαίνει τη λήψη φαγητού ή και ποτού. 

  

 ”ευχάριστη δραστηριότητα” σημαίνει την ερασιτεχνική ενασχόληση 

κάποιου προσώπου που του δίνει ευχαρίστηση και μπορεί να είναι 

συχνά διέξοδος από την κούραση και την καθημερινότητα».  

  

 (β) Στην επιφύλαξη του ορισμού «εργοδότη» διαγράφεται η φράση 

«άλλα εργοδοτούμενα πρόσωπα» και αντικαθίσταται από τη λέξη 

«εργοδοτούμενους». 

  

 (γ)    Στον ορισμό «εργοδοτούμενος» διαγράφονται οι λέξεις «ή ως 

εθελοντής». 

  

 (δ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου “πρόσωπο” με τον 

πιο κάτω ορισμό: 

  

 «”πρόσωπο” σημαίνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και 
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περιλαμβάνει οποιαδήποτε ομάδα προσώπων, με ή χωρίς νομική 

προσωπικότητα.». 

  

 (ε) Στον ορισμό «υποστατικό» διαγράφεται η λέξη «και» στο τέλος του 

στοιχείου (β) και στο τέλος του στοιχείου (γ) προστίθεται η λέξη «και». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) από το ακόλουθο εδάφιο: 

  

 «(6) Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται όταν δεν το επιτρέπουν εγγενείς 

ιδιαιτερότητες ορισμένων δραστηριοτήτων του δημοσίου τομέα, όπως 

δραστηριότητες στις ένοπλες δυνάμεις, στην αστυνομία, ή ορισμένες 

δραστηριότητες στις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας ή άλλης έκτακτης 

ανάγκης ׃ 

Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή πρέπει να διασφαλίζεται από την 

καθ’ ύλην αρμόδια αρχή, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η 

υγεία των εργοδοτουμένων στις πιο πάνω δραστηριότητες, ή και των 

άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις 

δραστηριότητες αυτές, έχοντας υπόψη τους στόχους και τον 

αντικειμενικό σκοπό του παρόντος Νόμου.». 

  

 (β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) από το ακόλουθο εδάφιο: 

  

 «(7) Ο Νόμος αυτός δεν ρυθμίζει θέματα δημόσιας ασφάλειας, 

δημόσιας υγείας ή και οχληρίας ούτε και υποκαθιστά άλλους 

εξειδικευμένους νόμους που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.». 

  

Τροποποίηση 4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 



4 
 

C:\Users\eleftheria1\Desktop\1.docx 

του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

της φράσης «εκλέγεται ή ορίζεται» στο εδάφιο (1) από τη φράση 

«εκλέγεται, επιλέγεται ή ορίζεται». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «Νοείται ότι ο εργοδότης 

απαλλάσσεται από την ευθύνη για συμβάντα οφειλόμενα σε ξένες 

προς αυτόν, ανώμαλες και απρόβλεπτες συνθήκες, ή σε έκτακτα 

γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων δεν θα μπορούσαν να έχουν 

αποφευχθεί παρόλη την επιδειχθείσα επιμέλεια.» στο εδάφιο (1) από 

τη φράση «Νοείται ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται από την ευθύνη για 

συμβάντα οφειλόμενα, σε ανώμαλες και απρόβλεπτες συνθήκες, 

πέραν του ελέγχου  του εργοδότη, ή σε έκτακτα γεγονότα, οι συνέπειες 

των οποίων δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί παρόλη την 

επιδειχθείσα επιμέλεια.». 

  

 (β)  Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου 

(στ) του εδαφίου (2) από την ακόλουθο υποπαράγραφο: 

  

 «(στ)(i) τη  λήψη  των αναγκαίων μέτρων  για την  προστασία  της 

ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων του, 

συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των 

επαγγελματικών κινδύνων, την παροχή ενημέρωσης, εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης 

και της παροχής των αναγκαίων μέσων.». 

  

 (γ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) από το ακόλουθο εδάφιο: 
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 «(4) Κάθε εργοδότης πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε ο 

εξοπλισμός εργασίας, οι μηχανές, τα μηχανήματα, οι συσκευές και τα 

εργαλεία που τίθενται στη διάθεση των εργοδοτουμένων του, να είναι 

κατάλληλα για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα 

προσαρμοσμένα προς το σκοπό αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η 

ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων κατά την χρησιμοποίησή 

τους.». 

  

 (δ) Με την αντικατάσταση της φράσης «πρόσωπα που δεν 

εργοδοτούνται από αυτόν, αλλά» στο εδάφιο (5) από τη φράση «άλλα 

πρόσωπα». 

  

 (ε) Με τη διαγραφή της φράσης «και άλλων προσώπων» στο εδάφιο 

(18). 

  

 (στ) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

  

 «(19) Ο εργοδότης έχει υποχρέωση, όταν του ζητηθεί, να δώσει, να 

αποστείλει ή να διαβιβάσει στον Επιθεωρητή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, φωτογραφίες, πληροφορίες ή 

άλλα δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις που του επιβάλλονται με βάση τον Νόμο, τους 

Κανονισμούς ή τα Διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον Νόμο ή 

τους Κανονισμούς». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 14 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με  την προσθήκη 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  

 «(4) Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο έχει υποχρέωση, όταν του 

ζητηθεί, να δώσει, να αποστείλει ή να διαβιβάσει στον Επιθεωρητή, σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, 
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φωτογραφίες, πληροφορίες ή άλλα δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι 

συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται με βάση τον 

Νόμο, τους Κανονισμούς ή τα Διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον 

Νόμο ή τους Κανονισμούς». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 16 του 
βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  

 «(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει υποχρεώσεις με βάση τα εδάφια 

(1) και (2) έχει υποχρέωση, όταν του ζητηθεί, να δώσει, να αποστείλει 

ή να διαβιβάσει στον Επιθεωρητή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 

οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, φωτογραφίες, πληροφορίες ή άλλα 

δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις που του επιβάλλονται με βάση τον Νόμο, τους 

Κανονισμούς ή τα Διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον Νόμο ή 

τους Κανονισμούς». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 16 του 
βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  

 «(5) Κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει υποχρεώσεις με βάση τα εδάφια 

(1), (2) και (3) έχει υποχρέωση, όταν του ζητηθεί, να δώσει, να 

αποστείλει ή να διαβιβάσει στον Επιθεωρητή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, φωτογραφίες, πληροφορίες ή 

άλλα δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις που του επιβάλλονται με βάση τον Νόμο, τους 

Κανονισμούς ή τα Διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον Νόμο ή 

τους Κανονισμούς». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 28 του 
βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με 

το ακόλουθο άρθρο: 
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 «28. Πρέπει να παρέχεται τέτοιος εξοπλισμός, διευκολύνσεις και άλλα 

μέσα, επαρκή και κατάλληλα αναλόγως των περιστάσεων, ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών στα πρόσωπα στην 

εργασία αν τραυματιστούν ή ασθενήσουν στην εργασία.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 38Α 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 38Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

 (α) Η παράγραφος (β) αντικαθίσταται με την ακόλουθη παράγραφο:   

  

 «(β) καθορισμό τελών για την παροχή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή 

εκθέσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή καθώς και την παροχή 

αντιγράφων εκθέσεων ή εγγράφων όπου προνοείται από τον παρόντα 

Νόμο ή τους Κανονισμούς ή τα Διατάγματα που εκδίδονται με βάση 

τον Νόμο ή τους Κανονισμούς.». 

  

 (β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ): 

  

 «(στ) καθορισμό τελών για εξέταση των ιεραρχικών προσφυγών που 

προβλέπονται στο άρθρο 55Γ.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 47 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «κοινοποίηση της Ειδοποίησης Βελτίωσης 

ή της Ειδοποίησης Απαγόρευσης» στο εδάφιο (1) από τη φράση 

«κοινοποίηση της Ειδοποίησης Βελτίωσης, της Ειδοποίησης 

Απαγόρευσης ή της Ειδοποίησης Εξωδίκου». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 49 

12. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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του βασικού 
νόμου. 

 

  

 (α) Το εδάφιο (1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο: 

  

  «(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι έχει αδικηθεί με Ειδοποίηση 

Βελτίωσης, Ειδοποίηση Απαγόρευσης ή Ειδοποίηση Εξωδίκου μπορεί 

να προσφεύγει στον Υπουργό υποβάλλοντας αίτηση για ανάκληση ή 

για τροποποίηση της Ειδοποίησης Βελτίωσης, Ειδοποίησης 

Απαγόρευσης ή Ειδοποίησης Εξωδίκου και σε τέτοια περίπτωση η 

Ειδοποίηση Βελτίωσης, ή η Ειδοποίηση Απαγόρευσης ή η Ειδοποίηση 

Εξωδίκου θα εξακολουθεί να ισχύει εκτός αν τροποποιηθεί ή 

ανακληθεί από τον Υπουργό». 

  

 (β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3). 

  

  «(3) Ταυτόχρονα με την προσφυγή που αναφέρεται στο εδάφιο (1) 

καταβάλλονται από τον αιτητή τα τέλη που καθορίζονται με Διάταγμα 

του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 53 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της λέξης «τον» (30η 

γραμμή) με τη λέξη «τα» 

  

 (β) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (5) αντικαθίσταται από την 

ακόλουθη παράγραφο: 
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 «(5)(α) Το Μέρος αυτό εφαρμόζεται σε πρόσωπα που υπηρετούν στη 

Δημόσια Υπηρεσία ή σε οργανισμό δημοσίου δικαίου όπως 

εφαρμόζεται στα άλλα πρόσωπα.». 

  

 (γ) Με τη διαγραφή της λέξης «βάση» στην 4η, 5η και 6η γραμμή του 

εδαφίου (6) και την αντικατάσταση της από τη λέξη «βάσει».  

  

Τροποποίηση 
του Πρώτου 
Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

14. Ο Πρώτος Πίνακας του βασικού νόμου  τροποποιείται, με την 

προσθήκη του ακόλουθου νέου σημείου (22): 

 «22. Να προβλέπουν και ρυθμίζουν εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων.». 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ 

 
Κανονισμοί με βάση το άρθρο 38 

 

   
89(Ι) του 1996 
158(Ι) του 2001 
25(Ι) του 2002 
41(Ι) του 2003 
99(Ι) του 2003 
33(Ι) του 2011 
170(I) του 2015 
178(I) του 2015 
…. του 201x. 

Το  Υπουργικό  Συμβούλιο,  ασκώντας τις  εξουσίες  που παρέχονται σ‘ 

αυτό δυνάμει του άρθρου 38 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015, εκδίδει τους 

ακόλουθους Κανονισμούς:  

 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία (Εξώδικη Ρύθμιση Αδικημάτων) Κανονισμοί του 

201x. 

  

Ερμηνεία. 2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια - 

  

 «Νόμος» σημαίνει τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

Νόμους του 1996 έως …. όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται· 

  

Σκοπός και πεδίο 
εφαρμογής. 

3.-(1) Οι παρόντες Κανονισμοί διευθετούν την εξώδικη ρύθμιση 

αδικημάτων και ορίζουν το μέγιστο ποσό της εξώδικης ρύθμισης: 

Νοείται ότι ειδικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν διαφορετικές 

ρυθμίσεις και να καθορίζουν διαφορετικά μέγιστα ποσά εξώδικης 

ρύθμισης 

  

  (2) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται σε χώρους εργασίας, 

υποστατικά, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και σε τομείς δραστηριοτήτων 

όπου εφαρμόζεται ο Νόμος και οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει 

αυτού. 
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Γενικές 
υποχρεώσεις. 

4. Όταν ο Αρχιεπιθεωρητής είναι της γνώμης ότι πρόσωπο παραβαίνει 

ή έχει παραβεί οποιαδήποτε  διάταξη του Νόμου ή των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται βάσει του 

Νόμου ή των Κανονισμών αυτών, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη 

ρύθμιση του αδικήματος. 

  

Ποσό της εξώδικης 
ρύθμισης 

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (4), το ποσό της 

εξώδικης ρύθμισης που καθορίζει ο Αρχιεπιθεωρητής είναι ανάλογο με 

τη σοβαρότητα του αδικήματος αλλά δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια 

ευρώ (€500) για κάθε παράβαση. 

  

 (2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) το μέγιστο 

συσσωρευμένο ποσό της εξώδικης ρύθμισης που καθορίζει ο 

Αρχιεπιθεωρητής στην ίδια Ειδοποίηση Εξωδίκου δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5000). 

  

 (3) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (1) και (2) το 

μέγιστο συσσωρευμένο ποσό της εξώδικης ρύθμισης που καθορίζει ο 

Αρχιεπιθεωρητής για περίοδο δύο ετών δεν υπερβαίνει τις είκοσι 

χιλιάδες ευρώ (€20000) για κάθε υποστατικό, εγκατάσταση ή 

επιχείρηση. 

  

 (4) Αν η πράξη ή η παράλειψη, την οποία ο Αρχιεπιθεωρητής θεωρεί, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 4, ότι συνιστά αδίκημα, επαναληφθεί για 

δεύτερη φορά ή δεν τερματιστεί εντός της προθεσμίας που έθεσε ο 

Αρχιεπιθεωρητής κατά την επίδοση της Ειδοποίησης Εξωδίκου, τότε ο 

Αρχιεπιθεωρητής καθορίζει ποσό εξωδίκου προστίμου διπλάσιο του 

ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη φορά και, σε περίπτωση που 

η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά εντός δύο ετών, 

τότε ο Αρχιεπιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για ποινική 

δίωξη του παραβάτη ενώπιον του δικαστηρίου. 
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 (5) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (4), αν η πράξη ή η 

παράλειψη την οποία ο Αρχιεπιθεωρητής θεωρεί σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 4 ότι συνιστά αδίκημα, δεν τερματιστεί εντός της 

προθεσμίας που καθόρισε ο Αρχιεπιθεωρητής κατά την επίδοση της 

Ειδοποίησης Εξωδίκου, τότε για κάθε μέρα που η πράξη ή η 

παράλειψη συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, θεωρείται ότι διαπράττεται 

νέο αδίκημα για το οποίο ο Αρχιεπιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες 

ενέργειες για ποινική δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου: 

 Νοείται ότι, στην περίπτωση που το αδίκημα, επαναληφθεί για δεύτερη 

φορά ή δεν τερματιστεί εντός της προθεσμίας που έθεσε ο 

Αρχιεπιθεωρητής κατά την επίδοση της Ειδοποίησης Εξωδίκου το 

ποσό που καθορίζει ο Αρχιεπιθεωρητής σύμφωνα με τις παραγράφους 

(1) και (2) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10000). 

  

Επίδοση 
Ειδοποίησης 
Εξωδίκου. 

6. Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης που αναφέρεται στον 

Κανονισμό 4 και στην παράγραφο (4) του Κανονισμού 5, ο 

Αρχιεπιθεωρητής επιδίδει στο πρόσωπο που πιστεύει ότι διέπραξε το 

αδίκημα σχετική Ειδοποίηση Εξωδίκου στην οποία καθορίζεται το 

αδίκημα και ο χρόνος της διάπραξης του, η χρονική περίοδος μέσα 

στην οποία το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να επανορθώσει την 

παράβαση, καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό που το πρόσωπο 

καλείται να καταβάλει: 

Νοείται ότι η επίδοση της Ειδοποίησης Εξωδίκου μπορεί να γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Νόμου. 

  

Καταβολή ποσού 
εξώδικης ρύθμισης. 

7.-(1) Κάθε πρόσωπο, στο οποίο ο Αρχιεπιθεωρητής έχει εκδώσει 

Ειδοποίηση Εξωδίκου για εξώδικη ρύθμιση σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς 4 και 5, οφείλει να καταβάλει το ποσό που αναγράφεται 

στην Ειδοποίηση στο λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας. 

  

 (2) Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο (1) πρέπει να 

πληρωθεί το αργότερο σε εικοσιοκτώ (28) μέρες από την ημερομηνία 

έκδοσης της Ειδοποίησης Εξωδίκου. 
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 (3) Κάθε ποσό που καταβάλλεται στο λογιστήριο του Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας με βάση την παράγραφο (1) θεωρείται 

χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό 

αδίκημα. 

  

 (4) Με την καταβολή του ποσού που αναφέρεται πιο πάνω, το 

λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας εκδίδει σχετική 

απόδειξη στο πρόσωπο που το καταβάλλει, στην οποία αναγράφονται 

και τα εξής: 

  

 (α) το όνομα του προσώπου στο οποίο εκδοθηκε η Ειδοποίηση 

Εξωδίκου σύμφωνα με τους Κανονισμούς 4 και 5 

  

 (β) συνοπτική αναφορά του αδικήματος, 

  

 (γ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος, 

  

 (δ) το ποσό που καταβλήθηκε, και 

  

 (ε) η ημερομηνία πληρωμής του ποσού που καταβλήθηκε. 

  

 (5) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 5, αν το χρηματικό 

ποσό που αναφέρεται στους Κανονισμούς 4 και 5 καταβληθεί πριν από 

την παρέλευση εικοσιοκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης 

της Ειδοποίησης Εξωδίκου ουδεμία ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί 

αναφορικά με τη διάπραξη του σχετικού αδικήματος. 
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 (6) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (4) του Κανονισμού 

5, με την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού 

στο λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και την έκδοση 

της απόδειξης όπως αναφέρεται στην παράγραφο (4), δεν χωρεί 

οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική διαδικασία σχετικά με το αδίκημα και 

η προσαγωγή στο δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται στην 

παράγραφο (4) αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που 

αναφέρονται σ’ αυτήν και συνεπάγεται την απαλλαγή του 

κατηγορουμένου. 

  

 (7) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού 

σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις δεν θεωρείται ως καταδίκη: 

Νοείται όμως ότι σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης δικαστηρίου 

για διάπραξη άλλου παρόμοιου αδικήματος, το δικαστήριο μπορεί να 

λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της 

ποινής για το άλλο αδίκημα. 

  

 (8) Σε περίπτωση παράληψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο 

επιβαλλόμενων από τον Αρχιεπιθεωρητή ποσών για εξώδικη ρύθμιση, 

ο Αρχιεπιθεωρητής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το 

οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. 

  

 (9) Το ποσό της εξώδικης ρύθμισης μπορεί να καθορίζεται και σε 

ειδικούς Κανονισμούς που αφορούν συγκεκριμένο θέμα και εκδίδονται 

με βάση τον Νόμο. 

  

Δημοσιοποίηση 
ονομάτων στα οποία 
επιβλήθηκε εξώδικη 
ρύθμιση. 

8. Ο Αρχιεπιθεωρητής έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί τα ονόματα 

των προσώπων στα οποία επιβλήθηκε εξώδικη ρύθμιση. 
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Αρ. Φακ.: 9.42.02.50, 9.42.1.1.2 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ 
 

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 201x 
 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 
προτείνεται όπως τροποποιηθούν ώστε να υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης 
Κανονισμών για την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων. Επίσης, προτείνονται λεκτικές 
διορθώσεις και προστίθενται νέοι ορισμοί για αποσαφήνιση όρων που 
χρησιμοποιούνται στη νομοθεσία. 
 
Συγκεκριμένα, προστίθενται ορισμοί για τις έννοιες ”άλλα πρόσωπα”, ”αναψυχή”, 
”διασκέδαση”,  ”Ειδοποίηση Εξωδίκου”, ”εστίαση” και ”ευχάριστη δραστηριότητα”. 
 
 
 
 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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Αρ. Φακ.: 9.42.02.50, 9.42.1.1.2 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ 
 

Oι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξώδικη Ρύθμιση Αδικημάτων) 
Κανονισμοί του 201x 

 
 
Οι προτεινόμενοι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξώδικη Ρύθμιση 
Αδικημάτων) Κανονισμοί του 201x. θα εκδοθούν κάτω από τους περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 έως (Αρ.2) 2015. 
 
Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί: 

(α) Θα διευθετούν την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων και θα ορίζουν το μέγιστο 
ποσό της εξώδικης ρύθμισης. 
 
(β) Θα εφαρμόζονται σε χώρους εργασίας, υποστατικά, επιχειρήσεις, 
εγκαταστάσεις και σε τομείς δραστηριοτήτων όπου εφαρμόζονται οι Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Νόμοι και οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτών. 
 
(γ) Θα ρυθμίζουν επίσης θέματα όπως την Επίδοση Ειδοποίησης Εξωδίκου, την 
καταβολή του ποσού εξώδικης ρύθμισης  και τη δημοσιοποίηση ονομάτων στα 
οποία επιβλήθηκε τέτοια ρύθμιση. 
 

 
 
 
 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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