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για Γενικό Γραμματέα.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρ. Φακ.: 9.42.9, 5.14.27
Διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες
Προδιαγραφές
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)
Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών
Καθήκοντα Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015) οι οποίοι
τέθηκαν σε εφαρμογή στις 4.12.2015 και αντικαθιστούν τους περί Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια)
Κανονισμούς του 2002 (Εναρμονιστικοί Κανονισμοί της Οδηγίας 95/57/ΕΟΚ)
διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις των κυρίων των έργων (ιδιοκτητών) και
μελετητών καθώς και τα προσόντα και καθήκοντα των Συντονιστών Μελέτης και
Εκτέλεσης.
2. Οι βασικές υποχρεώσεις των συντελεστών ενός κατασκευαστικού έργου που
επιβάλλονται από τους πιο πάνω Κανονισμούς αναφέρονται συνοπτικά σε ενημερωτικό
έντυπο.
3. Η συμμόρφωση των κυρίων των έργων (ιδιοκτητών) με τις εν λόγω
υποχρεώσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω:
(α) της επιλογής καταλλήλων μελετητών, συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας
και υγείας, εργολάβων και άλλων συντελεστών του έργου οι οποίοι διαθέτουν
τα απαιτούμενα προσόντα, γνώσεις, εμπειρία, προσωπικό, τεχνογνωσία και
πόρους,
(β) της διαδικασίας των προσφορών με επαρκή έγγραφα, διαδικασιών και
αξιολόγησης των προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα ασφάλειας
και υγείας και
(γ) της χρήσης επαρκών συμβολαίων ανάθεσης της μελέτης ή/και εκτέλεσης των
έργων, λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα ασφάλειας και υγείας.
4. Στις περιπτώσεις έργου oδικών δικτύων, όπου το έργο περιλαμβάνει δίκτυα
παροχής υπηρεσιών, όπως νερού, αερίων, παροχής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
ή/και άλλων έργων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό περισσότερων του ενός
κυρίου του έργου, οι συντελεστές του έργου διασφαλίζουν ότι ορίζεται ένας κύριος του
έργου για ολόκληρο το έργο, ο οποίος ενεργεί εκ μέρους όλων των κυρίων του έργου,
για σκοπούς εφαρμογής των πιο πάνω Κανονισμών.
5. Η συμμόρφωση των μελετητών με τις εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να
διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω:
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(α)

επιλογής καταλλήλων σχεδιαστικών λύσεων και καταλλήλων και υλικών και
εξοπλισμού,
(β) του καθορισμού ή/και της προδιαγραφής ασφαλών μεθόδων εργασίας,
(δ) συμπερίληψης επαρκών πληροφοριών στα κατασκευαστικά σχέδια και άλλα
έγγραφα της μελέτης ειδικά για τους κινδύνους που δεν είναι εύκολα προβλεπτοί,
(ε) της επιλογής κατάλληλων συνεργατών που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα,
γνώση και εμπειρία,
(στ) της διαδικασίας των προσφορών με επαρκή έγγραφα, διαδικασιών και
αξιολόγησης των προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα ασφάλειας και
υγείας και
(ζ) της χρήσης κατάλληλων και επαρκών συμβολαίων ανάθεσης της εκτέλεσης των
έργων, λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα ασφάλειας και υγείας.
6. Επισημαίνεται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις όπου υλοποιούνται
κατασκευαστικά ή άλλα αναπτυξιακά έργα οι κύριοι των έργων (ιδιοκτήτες)και οι
μελετητές των έργων, θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με τις πρόνοιες
της νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία μέσω κατάλληλων
ενεργειών και διαδικασιών. Σε αντίθετη περίπτωση διευκρινίζεται ότι τυχόν παράβαση
των προνοιών της νομοθεσίας αποτελεί ποινικό αδίκημα.
7. Για σκοπούς διευκόλυνσης της συμμόρφωσης καταγράφονται, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών, στα συνημμένα Παραρτήματα 1 έως 4:
(α) Οι υποχρεώσεις του Κύριου του Έργου (ιδιοκτήτη) (Συνημμένο 1)
(β) Οι υποχρεώσεις του Μελετητή (Συνημμένο 2)
(γ) Τα καθήκοντα του Συντονιστή Μελέτης (Συνημμένο 3)
(δ) Τα καθήκοντα του Συντονιστή Εκτέλεσης (Συνημμένο 4)

Μάρτιος 2017

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1
Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015
Βασικές Υποχρεώσεις του Κυρίου του Έργου
Κάθε Κύριος του Έργου, (ιδιοκτήτης) έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υποχρεώσεις
σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών:
1. Ορίζει με γραπτή συμφωνία ή διασφαλίζει τον ορισμό των Συντονιστών (όπως
επεξηγείται στην πιο κάτω παράγραφο 1.5) για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την
εκπόνηση της μελέτης και κατά την εκτέλεση του έργου (Συντονιστές Μελέτης και
Εκτέλεσης αντίστοιχα) σύμφωνα με τα ακόλουθα:
1.1 Για τον ορισμό Συντονιστή Μελέτης και Συντονιστή Εκτέλεσης, έχει υποχρέωση να
συμβουλεύεται τον Μελετητή ολόκληρου του Έργου και όταν δεν υπάρχει, τους
εμπλεκόμενους Μελετητές.
1.2 Διασφαλίζει ότι οι Συντονιστές Μελέτης και Εκτέλεσης έχουν τα προσόντα και
ασκούν τα καθήκοντα, που καθορίζονται στους πιο πάνω Κανονισμούς και ότι η
γραπτή συμφωνία, όπου απαιτείται, ανανεώνεται.
1.3 Σε περίπτωση που ορίζεται ως Συντονιστής Μελέτης, νομικό πρόσωπο, τότε
πρέπει να διασφαλίζει ότι καθορίζεται στη γραπτή συμφωνία το φυσικό πρόσωπο
στο οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα του Συντονιστή Μελέτης, το οποίο πρέπει να
κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στους πιο πάνω Κανονισμούς.
1.4 Όταν ορίζονται περισσότεροι από ένας Συντονιστές Μελέτης πρέπει να οριστεί
Επικεφαλής Συντονιστής Μελέτης.
1.5 Σε περίπτωση που αναθέτει τη μελέτη ολόκληρου του έργου σε Μελετητή,
διασφαλίζει ότι ο Μελετητής Ολόκληρου του Έργου ή ο Εργολάβος Ολόκληρου του
Έργου ορίζει τον Συντονιστή Μελέτης και τον Συντονιστή Εκτέλεσης αντίστοιχα.
1.6 Ο Συντονιστής Μελέτης ορίζεται πριν από την έναρξη της μελέτης του έργου και ο
Συντονιστής Εκτέλεσης πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου και όσο
πιο σύντομα είναι εύλογα εφικτό, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.
1.7 Για εργοτάξια Πρώτης Τάξης (σύμφωνα με τις διατάξεις της περί Εγγραφής και
Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων νομοθεσίας) ορίζεται
Συντονιστής Εκτέλεσης σε πλήρη απασχόληση, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά
με τα θέματα ασφάλειας και υγείας.
Επισημαίνεται ότι η ανάθεση καθηκόντων στους Συντονιστές Μελέτης και Εκτέλεσης δεν
απαλλάσσει τον Κύριο του Έργου από τις υποχρεώσεις του.
2. Διασφαλίζει ότι οι Συντονιστές Μελέτης και Εκτέλεσης που ορίζονται:
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2.1 Συνεργάζονται με τους Ανάδοχους Μελετητές, Επιβλέποντες, Εργολάβους,
Υπεργολάβους και άλλους συντελεστές του έργου για τα θέματα ασφάλειας και
υγείας και για την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης.
2.2 Είναι διαθέσιμοι και εκτελούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ολοκλήρωση της
εκτέλεσης του έργου και την παράδοση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
στον Κύριο του Έργου.
2.3 Έχουν στη διάθεσή τους τα απαιτούμενα μέσα και την αρμοδιότητα για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτά προβλέπονται στους Κανονισμούς.
2.4 Είναι σε θέση και εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς να επηρεάζονται από
ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.
2.5 Έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλα μέσα για τη διασφάλιση της επικοινωνίας με
τους συντελεστές του έργου.
3. Διασφαλίζει ότι κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει τη μελέτη ή τμήμα της μελέτης του
έργου ή τις εργασίες εκτέλεσης ή μέρος των εργασιών εκτέλεσης έχει στη διάθεσή του τις
πληροφορίες για το έργο, ο οποίες είναι διαθέσιμες και:
3.1 πιθανό να επηρεάσουν την ασφαλή λειτουργία του εργοταξίου ή την ασφαλή
εκτέλεση των εργασιών ή την ασφάλεια και υγεία των προσώπων στην εργασία.
3.2 σχετίζονται με την πιθανή χρήση του έργου ως χώρου εργασίας.
3.3 περιλαμβάνονται στον υφιστάμενο ΦΑΥ, όπου αυτό εφαρμόζεται.
4. Διασφαλίζει την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) καθώς
και την κατάρτιση του ΦΑΥ.
5. Στις περιπτώσεις έργων για τα οποία δεν απαιτείται ο ορισμός Συντονιστών Μελέτης και
Εκτέλεσης, διασφαλίζει ότι ο Μελετητής εκπονεί το ΣΑΥ, το οποίο συμπληρώνεται και
αναπροσαρμόζεται από τον Εργολάβο σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα. Επίσης,
διασφαλίζει ότι ο ΦΑΥ καταρτίζεται από τον Μελετητή και αναπροσαρμόζεται από τον
Εργολάβο, με την συνεργασία και την εποπτεία του Μελετητή και του Επιβλέποντος του
Έργου.
6. Παραλαμβάνει τον ΦΑΥ με μέριμνα του Συντονιστή Μελέτης ή/και του Επιβλέποντα του
έργου, εντός τριών μηνών μετά την παράδοση του έργου προς χρήση και διασφαλίζει ότι
αντίγραφο του ΦΑΥ είναι διαθέσιμο στα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη συντήρηση
του έργου ή μέρους του και για άλλες ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθόλη τη
διάρκεια ζωής του έργου.
7. Διασφαλίζει ότι το ΣΑΥ, δηλαδή τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα
περιλαμβανομένων ειδικών μελετών ή αποτελέσματα επισκοπήσεων, των ειδικών
μέτρων καθώς και άλλων διευθετήσεων για την διαχείριση και αντιμετώπιση των
κινδύνων, ενσωματώνονται στη μελέτη, τα κατασκευαστικά σχέδια, τις τεχνικές
προδιαγραφές προκήρυξης, τους όρους και τις απαιτήσεις των συμβολαίων ανάθεσης
του έργου.
8. Διαβιβάζει την εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου, μαζί με τα αναγκαία
συνοδευτικά έγγραφα τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο
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αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας 14 μέρες πριν από την έναρξη των
εργασιών. Η Γνωστοποίηση αυτή πρέπει να αναπροσαρμόζεται εάν χρειάζεται και να
βρίσκεται αναρτημένη κατά τρόπο εμφανή στο εργοτάξιο. Τα συνοδευτικά έγγραφα
περιλαμβάνουν:
8.1 Υπογραμμένη δήλωση από τον ίδιο, τον Επιβλέποντα και τον Εργολάβο του έργου
ότι έχει ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι πιο πάνω Κανονισμοί.
8.2 Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού των Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης και
γραπτή αποδοχή του διορισμού εκ μέρους τους. Σε περίπτωση που ορίζονται
νομικά πρόσωπα ως συντονιστές, πρέπει να καθορίζονται στη γραπτή συμφωνία
τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανατίθενται τα καθήκοντα των συντονιστών.
8.3 Υπογραμμένη δήλωση από τον Συντονιστή Μελέτης ότι εκπόνησε το ΣΑΥ ή/και
ανάθεσε την εκπόνησή του, στην οποία αναφέρεται το όνομα του προσώπου στο
οποίο ανάθεσε την εκπόνηση του ΣΑΥ, όπου αυτό εφαρμόζεται.
9. Σε περίπτωση που δεν αναθέτει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου σε έναν Εργολάβο,
λαμβάνει, πριν από την ανάληψη των εργασιών τμήματος του έργου από εργολάβο ή
υπεργολάβο ή από άλλο εργοδότη ή άλλο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο και τηρεί,
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου αυτού, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας,
εφόσον αυτά δεν αφορούν σε τμήμα του έργου που ανέλαβαν Εργολάβοι, Υπεργολάβοι
ή άλλοι Εργοδότες ή Αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα.
10. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, λαμβάνει όλα τα προληπτικά και
προστατευτικά μέτρα (π.χ. περίφραξη εργοταξίου ώστε να αποτρέπεται η είσοδος,
κάλυψη ανοιγμάτων, μετακίνηση ή παρακολούθηση της ευστάθειας των ικριωμάτων και
γερανών, κ.α.), τα οποία διατηρεί αναλλοίωτα καθ’ όλη τη διάρκεια της διακοπής.
11. Τοποθετεί ή αναρτά πινακίδα σε περίοπτο σημείο του εργοταξίου, πριν από την
εκτέλεση των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, στην οποία να
αναγράφονται τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστών Μελέτης και
Εκτέλεσης.
12. Διασφαλίζει ότι ο Ανάδοχος Εργολάβος, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκτέλεσης,
μεριμνά για τη σύσταση συντονιστικής επιτροπής ασφάλειας, σε κάθε εργοτάξιο που
ασχολούνται ταυτόχρονα 10 ή περισσότερα πρόσωπα στην εργασία.
13. Αναθέτει τη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση του έργου σε αρμόδια πρόσωπα, δηλαδή
πρόσωπα τα οποία έχουν επαρκείς γνώσεις και πείρα καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα, και:
13.1 Διορίζει ή/και αναθέτει την εκπόνηση μελέτης ή επίβλεψη της εκτέλεσης ή
εκτέλεση έργου ή/και συμβάλλεται με οποιοδήποτε Συντονιστή Μελέτης ή
Συντονιστή Εκτέλεσης, Μελετητή, Επιβλέποντα, Εργολάβο, Υπεργολάβο,
Αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ή άλλο Εργοδότη, αφού διασφαλίσει από το
πρόσωπο που τον ορίζει/διορίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, ότι το
ορισμένο/διορισμένο πρόσωπο είναι αρμόδιο πρόσωπο.
13.2 Προβαίνει σε διευθετήσεις ή αναθέτει σε πρόσωπα στην εργασία να διεξάγουν ή
να μεριμνήσουν για τη διεξαγωγή μελέτης έργου, περιλαμβανόμενης και της
εκπόνησης ΣΑΥ ή κατάρτισης ΦΑΥ, ή διεξαγωγής της επίβλεψης της εκτέλεσης

C:\Users\eleftheria1\Desktop\1.doc

4

έργου ή εργασίας, τα οποία είναι αρμόδια πρόσωπα ή έχουν επαρκή ειδική
εκπαίδευση και είναι υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015
Βασικές Υποχρεώσεις του Μελετητή του Έργου
Κάθε Μελετητής που αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης ολόκληρου του έργου ή μέρους
του έργου έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες των
πιο πάνω Κανονισμών:
1.

Ενημερώνει τον Κύριο του Έργου για τις υποχρεώσεις του που επιβάλλουν οι διατάξεις
των πιο πάνω Κανονισμών.

2.

Στην περίπτωση που είναι ο Μελετητής Ολόκληρου του Έργου ορίζει με γραπτή
συμφωνία, πριν από την έναρξη της μελέτης του έργου, τον Συντονιστή Μελέτης,
νοουμένου ότι αυτός δεν ορίστηκε από το Κύριο του Έργου (ιδιοκτήτη), σύμφωνα με τα
ακόλουθα:
2.1 Ο Συντονιστής Μελέτης πρέπει να έχει τα προσόντα και να ασκεί τα καθήκοντα που
καθορίζονται στους πιο πάνω Κανονισμούς και η γραπτή συμφωνία, όπου
απαιτείται, ανανεώνεται. Σε περίπτωση που ορίζεται ως Συντονιστής Μελέτης
νομικό πρόσωπο, τότε πρέπει να διασφαλίζεται ότι καθορίζεται στη γραπτή
συμφωνία φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα του Συντονιστή
Μελέτης, το οποίο πρέπει να κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στους πιο
πάνω Κανονισμούς.
2.2 Όταν οριστούν περισσότεροι από ένα Συντονιστές Μελέτης πρέπει να οριστεί
Επικεφαλής Συντονιστής Μελέτης.
Επισημαίνεται ότι, η ανάθεση καθηκόντων στους Συντονιστές Μελέτης και Εκτέλεσης
δεν απαλλάσσει τον Μελετητή από τις υποχρεώσεις του.

3.

Μεριμνά όπως ο Συντονιστής Μελέτης που ορίζει:
(α)

Συνεργάζεται με τους Ανάδοχους Μελετητές, Επιβλέποντες, Εργολάβους,
Υπεργολάβους και άλλους συντελεστές του έργου για τα θέματα ασφάλειας και
υγείας και για την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης.

(β)

Είναι διαθέσιμος και εκτελεί τα καθήκοντά του μέχρι την ολοκλήρωση της
εκτέλεσης του έργου και την παράδοση του Φάκελου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
στον Κύριο του Έργου.

(γ)

Έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα μέσα και την αρμοδιότητα για την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, όπως αυτά προβλέπονται στους πιο πάνω Κανονισμούς.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 1493 Λευκωσία
Τηλ.: 22405623, Φαξ: 22663788, E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli
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4.

(δ)

Είναι σε θέση και εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς να επηρεάζεται από
ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

(ε)

Έχει στη διάθεσή του κατάλληλα μέσα για τη διασφάλιση της επικοινωνίας με τους
συντελεστές του έργου.

Λαμβάνει υπόψη, κατά τα στάδια σύλληψης, επεξεργασίας και εκπόνησης της μελέτης
του έργου, καθώς και κατά τα στάδια προγραμματισμού, οργάνωσης και προετοιμασίας
της εκτέλεσης του έργου, σε συνεργασία με τον Μελετητή Ολόκληρου του Έργου, όπου
αυτό εφαρμόζεται, και τον Συντονιστή Μελέτης και, εάν δεν υπάρχει Μελετητής
Ολόκληρου του Έργου και Συντονιστής Μελέτης, με τον Κύριο του Έργου, τις γενικές
αρχές πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας που αναφέρονται στις διατάξεις της
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας και ειδικότερα:
(α) για τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου να
προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται
ταυτόχρονα ή διαδοχικά.
(β) για την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή
φάσεων εργασίας.

1.

Κατά τον σχεδιασμό ή τροποποίηση της μελέτης ενός έργου, αποφεύγει τους
προβλεπτούς κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία κάθε προσώπου, καθόσον είναι
εύλογα εφικτό, που –
(α) θα εκτελέσει εργασία για την κατασκευή του έργου,
(β) τυχόν να επηρεαστεί από την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου,
(γ) θα εκτελέσει εργασίες τακτικής ή έκτακτης συντήρησης των κατασκευών και των
εγκαταστάσεων του έργου, περιλαμβανομένων των εργασιών καθαρισμού των
όψεων, ανοιγμάτων, οροφών, και
(δ) θα χρησιμοποιήσει τις κατασκευές και τις εγκαταστάσεις του έργου ως χώρο
εργασίας.

2.

Για την αποφυγή των κινδύνων, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό:
(α) αποφεύγει ή μειώνει τους προβλεπτούς κινδύνους, με την επιλογή κατάλληλων
σχεδιαστικών λύσεων ή την προδιαγραφή κατάλληλων υλικών και ασφαλών
μεθόδων εργασίας ή προνοεί για συλλογικά μέτρα προστασίας με προτεραιότητα
έναντι των μέσων ατομικής προστασίας,
(β) λαμβάνει υπόψη τους ειδικούς κινδύνους και τα θέματα που περιγράφονται στον
ενδεικτικό κατάλογο στο Παράρτημα ΙΙ των πιο πάνω Κανονισμών (π.χ.
καταπλάκωση, βύθιση, πνιγμό, ηλεκτροπληξία, πτώση από ύψος, έκθεση σε
χημικές, βιολογικές ουσίες ή αμίαντο, κ.ά.),
(γ) παρέχει επαρκείς πληροφορίες, μαζί με τη μελέτη του έργου, τις οποίες έχει στη
διάθεσή του για κινδύνους, οι οποίοι δεν είναι εύκολα προβλεπτοί για τους άλλους
συντελεστές του έργου,
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(δ) στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να εντοπισθεί η έκταση των προβλεπτών
κινδύνων για την εκτίμηση τους και καθορισμό μέτρων αποφυγής ή/και
αντιμετώπισής τους, διενεργεί ειδική μελέτη ή/και επισκόπηση για τον εντοπισμό
των κινδύνων αυτών, και
(ε) παρέχει πληροφορίες για τον ΦΑΥ.
3.

Κατά την εκπόνηση της μελέτης και τον σχεδιασμό κατασκευής ή εγκατάστασης, η
οποία θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος εργασίας, λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της
νομοθεσίας που ρυθμίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους
χώρους εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και των περί Ελαχίστων
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002
και 2004, όσον αφορά τη μελλοντική χρήση του έργου.

4.

Παρέχει στους άλλους αναδόχους (Επιβλέποντα Εργολάβο), στους Συντονιστές
Μελέτης και Εκτέλεσης και στον Κύριο του Έργου επαρκείς πληροφορίες σε σχέση με
τη μελέτη και τον σχεδιασμό του έργου για σκοπούς συμμόρφωσής τους με τις
διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών.

5.

Λαμβάνει υπόψη, κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο, το Σχέδιο ή/και τον Φάκελο
Ασφάλειας και Υγείας.

6.

Διασφαλίζει την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και την κατάρτιση
του ΦΑΥ. Στο ΣΑΥ καθορίζονται οι κανόνες και τα ειδικά μέτρα, με βάση τη γραπτή
εκτίμηση των προβλεπτών κινδύνων και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του
κάθε έργου καθώς και το προκαταρκτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών. Το
ΦΑΥ περιλαμβάνει τα ενημερωμένα σχέδια, που απαιτείται να υποβάλλονται στην
αίτηση για άδεια οικοδομής καθώς και τα ενημερωμένα σχέδια των ηλεκτρολογικών και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή άλλων συστημάτων και εξοπλισμού του έργου, όπως
αυτό έχει κατασκευαστεί καθώς και την τεχνική περιγραφή του έργου.

7.

Συνεργάζεται με του Συντονιστές για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας για την κατάρτιση
και αναπροσαρμογή του ΣΑΥ και ΦΑΥ.

8.

Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται ορισμός Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης,
εκπονεί το ΣΑΥ και καταρτίζει τον ΦΑΥ και εποπτεύει την αναπροσαρμογή τους από
τον Εργολάβο σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα του Έργου.

9.

Παρέχει πληροφορίες για το ΦΑΥ και μεριμνά για την παράδοση του στον Κύριο του
Έργου εντός τριών μηνών από την παράδοση του έργου προς χρήση.

10. Διασφαλίζει ότι το ΣΑΥ, δηλαδή τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα,
περιλαμβανομένων ειδικών μελετών ή τα αποτελέσματα επισκοπήσεων, των ειδικών
μέτρων, καθώς και άλλων διευθετήσεων για τη διαχείριση και για την αντιμετώπιση των
κινδύνων, ενσωματώνονται στη μελέτη, τα κατασκευαστικά σχέδια, τις τεχνικές
προδιαγραφές προκήρυξης, τους όρους και τις απαιτήσεις των συμβολαίων ανάθεσης
του έργου.
11. Διαβιβάζει την εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου, μαζί με τα αναγκαία
συνοδευτικά έγγραφα τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο
αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας 14 μέρες πριν από την έναρξη
των εργασιών. Η Γνωστοποίηση αυτή πρέπει να αναπροσαρμόζεται εάν χρειάζεται και
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να βρίσκεται αναρτημένη κατά τρόπο εμφανή στο εργοτάξιο. Τα συνοδευτικά έγγραφα
περιλαμβάνουν:
15.1 Υπογραμμένη δήλωση από τον Κύριο του Έργου, τον επιβλέποντα και τον
εργολάβο του έργου ότι έχει ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι
πιο πάνω Κανονισμοί.
15.2 Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού των Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης και
γραπτή αποδοχή του διορισμού εκ μέρους τους. Στην περίπτωση που ορίζονται
νομικά πρόσωπα ως συντονιστές, πρέπει να καθορίζονται στη γραπτή συμφωνία
τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανατίθενται τα καθήκοντα των συντονιστών.
15.3 Υπογραμμένη δήλωση από τον Συντονιστή Μελέτης ότι εκπόνησε το ΣΑΥ
ή/ανάθεσε την εκπόνησή του, στην οποία αναφέρεται το όνομα του προσώπου
στο οποίο ανάθεσε την εκπόνηση του ΣΑΥ, όπου αυτό εφαρμόζεται.
12. Σε συνεργασία με το Συντονιστή Εκτέλεσης μεριμνά για τη σύσταση Συντονιστικής
Επιτροπής Ασφάλειας σε κάθε εργοτάξιο που ασχολούνται ταυτόχρονα 10 ή
περισσότερα πρόσωπα στην εργασία, η οποία συνεδριάζει τουλάχιστο μια φορά κάθε
μήνα.
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)
Κανονισμός 8(3) – Καθήκοντα Συντονιστή Μελέτης
Ο Συντονιστής Μελέτης1. Συμβουλεύει κατάλληλα και επαρκώς τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη) σχετικά με:
(i) τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα
θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία·
(ii) τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, που ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας
σε σχέση με την υλοποίηση των έργων· και
(iii) τις διατάξεις των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους
Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, στην περίπτωση που το έργο προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί ως χώρος εργασίας·
2. Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και την ενσωμάτωση των θεμάτων
ασφάλειας και υγείας στη μελέτη του έργου, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού
7 των πιο πάνω Κανονισμών·
3. Συνεργάζεται με τον Συντονιστή Εκτέλεσης για την αναπροσαρμογή του σχεδίου ασφάλειας
και υγείας και διαχείριση των κινδύνων που δημιουργούνται στις εργασίες εκτέλεσης του
έργου·
4. Συλλέγει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας που
προβλέπεται στον Κανονισμό 5 των πιο πάνω Κανονισμών και τα θέματα ασφάλειας και
υγείας και μεριμνά για τη διάθεσή τους στους μελετητές του έργου·
5. Καταρτίζει ή αναθέτει την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.
6. Μεριμνά για την ενσωμάτωση στη μελέτη του έργου, στα έγγραφα προκήρυξης των
προσφορών και στους όρους των συμβολαίων ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου, σχεδίων,
τεχνικών προδιαγραφών, κριτηρίων επιλογής των υλικών κατασκευής, μεθόδων εργασίας,
εργολάβων και υπεργολάβων και άλλων απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων
που είναι προβλεπτοί στο στάδιο της μελέτης και προετοιμασίας του έργου, σύμφωνα με τις
αρχές πρόληψης και με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εκτίμησης των κινδύνων·
7. Καταρτίζει ή/και αναπροσαρμόζει τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) που προβλέπεται
στον Κανονισμό 5, των πιο πάνω Κανονισμών και συνεργάζεται με τον Συντονιστή
Εκτέλεσης, όπου αυτό απαιτείται και μεριμνά για –
(i) τη συνεργασία του κύριου του έργου, των μελετητών και άλλων ανάδοχων του έργου
και τη διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών·
(ii) τη διαβίβαση του ΦΑΥ στον Συντονιστή Εκτέλεσης· και
(iii) την προώθηση του ΦΑΥ στον κύριο του έργου μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των
εργασιών σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκτέλεσης.
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)
Κανονισμός 9(4) – Καθήκοντα Συντονιστή Εκτέλεσης
Ο Συντονιστής Εκτέλεσης 1. Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας σ’ ότι αφορά:
(i) την οργάνωση του εργοταξίου και των εργασιών·
(ii) τις τεχνικές επιλογές·
(iii) τον προγραμματισμό των διαφόρων εργασιών ή δραστηριοτήτων ή φάσεων εργασίας
που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά· και
(iv) την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων
εργασίας·
2. Συνεργάζεται με τους μελετητές, τον συντονιστή μελέτης, τους επιβλέποντες, τους
εργολάβους, τους υπεργολάβους και άλλους συντελεστές του έργου και συμμετέχει στον
προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου για την ενσωμάτωση
των θεμάτων ασφάλειας και υγείας και διαχείριση των κινδύνων στο εργοτάξιο·
3. Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε οι
εργολάβοι και υπεργολάβοι –
(i) εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές πρόληψης που αναφέρονται στον Κανονισμό 11
των πιο πάνω Κανονισμών.και
(ii) εφαρμόζουν το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα
με τον Κανονισμό 5 των πιο πάνω Κανονισμών και τις μεθόδους εργασίας, τα
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που καθορίζονται με βάση την εκτίμηση των κινδύνων.
4. Αναπροσαρμόζει ή μεριμνά ώστε να αναπροσαρμοστεί το ΣΑΥ και ο Φάκελος Ασφάλειας
και Υγείας (ΦΑΥ) σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 των πιο πάνω Κανονισμών, αφού
προηγηθεί διαβούλευση με τους συντελεστές του έργου που τυχόν επηρεάζονται.
5. Μετά την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ ή/και ΦΑΥ, ενημερώνει σχετικά τον συντονιστή
μελέτης και τους άλλους συντελεστές του έργου.
6. Οργανώνει τη συνεργασία, μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, περιλαμβανομένων
και εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και το συντονισμό των
δραστηριοτήτων για την προστασία των προσώπων στην εργασία και την πρόληψη των
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωσή
τους όταν περισσότεροι του ενός εργολάβοι και υπεργολάβοι μοιράζονται τον ίδιο χώρο
εργασίας.
7. Μεριμνά και προβαίνει σε διευθετήσεις για την ενημέρωση των επιβλεπόντων καθώς και
όλων των εργολάβων, υπεργολάβων, και άλλων συντελεστών του έργου για το
περιεχόμενο του ΣΑΥ και των μέτρων που καθορίζονται με βάση την εκτίμηση των
κινδύνων και μεταξύ άλλων μεριμνά για την πραγματοποίηση –
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(i) ενημερωτικής συνάντησης έναρξης του έργου με τους επιβλέποντες, τους
εργολάβους και υπεργολάβους που αναλαμβάνουν δραστηριότητες σε σχέση με την
εκτέλεση του έργου, αμέσως μετά την λειτουργία του εργοταξίου.και
(ii) τακτικών συναντήσεων για την παρακολούθηση και διασφάλιση της εφαρμογής του
ΣΑΥ και των καθορισμένων μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων.
8. Μεριμνά ώστε όλα τα πρόσωπα που εκτελούν εργασίες στο εργοτάξιο να ενημερωθούν
για τα θέματα ασφάλειας και υγείας και ειδικά για τους κινδύνους που σχετίζονται με τις
εργασίες του εργοταξίου και, μεταξύ άλλων οργανώνει –
(i) εισαγωγικό πρόγραμμα ενημέρωσης όλων των προσώπων που εκτελούν εργασίες
στο εργοτάξιο.και
(ii) ενημερωτικές συναντήσεις και άλλες δραστηριότητες ενημέρωσης.
9. Σε συνεργασία με τον κύριο του έργου, τον μελετητή, τον συντονιστή μελέτης και τους
επιβλέποντες:
(i) καθορίζει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για το συντονισμό της διαχείρισης των
θεμάτων ασφάλειας και υγείας και εφαρμογής και ελέγχου των προστατευτικών και
προληπτικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη το ΣΑΥ και
(ii) μεριμνά ή/ και προβαίνει σε διευθετήσεις για την πραγματοποίηση συναντήσεων με
τους επιβλέποντες, εργολάβους, υπεργολάβους, αυτοεργοδοτούμενους και άλλους
εργοδότες που δραστηριοποιούνται στο εργοτάξιο, για σκοπούς συντονισμού των
εργασιών και των απαιτούμενων ενεργειών και μέτρων για την αντιμετώπιση των
κινδύνων, ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιπτώσεις:





πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου,
πριν την έναρξη κάθε φάσης και εργασίας εκτέλεσης του έργου,
όταν απαιτείται σημαντική αλλαγή στο εργοτάξιο, και
σε τακτά χρονικά διαστήματα,καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ανάλογα με
τις ιδιαιτερότητές του.

10. Συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών, μεταξύ
άλλων, προβαίνει σε διευθετήσεις για την πραγματοποίηση συναντήσεων με τους
εργολάβους και υπεργολάβους καθώς και τους αντιπροσώπους ασφάλειας, την επιτροπή
ασφάλειας ή/και αντιπρόσωπους ασφάλειας, όπου αυτό εφαρμόζεται.
11. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα
πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια, σύμφωνα με τους κανόνες του εργοταξίου ή
σχετική εξουσία.
12. Συντάσσει ή/και μεριμνά για τη σύνταξη κανόνων ασφαλείας για το εργοτάξιο.
13. Τηρεί τα αναγκαία αρχεία και στοιχεία που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
και καθηκόντων του.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
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