Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου 2017
ΠΡΟΣ:

Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΑΠΟ:

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

ΘΕΜΑ:

Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Φεβρουάριος,
Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος 2017

Μάρτιος,

Εφαρμογή Προνοιών νέων Κανονισμών για Προσωρινά και Κινητά
Εργοτάξια
Κυρίες / Κύριοι,
Σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο,
Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο του 2017, θα διεξάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων των
εργοταξίων για την εφαρμογή προνοιών των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015.
Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στα
κατασκευαστικά έργα σε σχέση με την ανάγκη μείωσης των ατυχημάτων, επαγγελματικών
ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον τομέα
αυτό.
Οι στόχοι της εκστρατείας είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις πρόνοιες των
πιο πάνω Κανονισμών καθώς και ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις διατάξεις των πιο πάνω
Κανονισμών και της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας γενικότερα.
Λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για την εν λόγω εκστρατεία είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, όπου καταγράφονται τα σημεία ελέγχου, μαζί με τις
αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα
οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία.
Επίσης, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
www.mlsi.gov.cy/dli το έντυπο με τίτλο «Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα»
στο οποίο περιγράφονται συνοπτικά οι βασικές πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών
του 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις morphanides@dli.mlsi.gov.cy, onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy
ή/και στα τηλ. 22405660 / 22405614 / 22405676.
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Παναγής,
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.
/ΕΞ
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