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ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2021 

 
1. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι έχουν εγκριθεί από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων «Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμοί του 2021» (Κ.Δ.Π 158/2021).  Οι εν λόγω Κανονισμοί έχουν εκδοθεί με βάση 
τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 έως του 2020, 
δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 23.04.2021 και 
τέθηκαν σε άμεση εφαρμογή. 

 
2. Οι Κανονισμοί αυτοί ενοποιούν και αντικαθιστούν τις διατάξεις των περί Διαχείρισης 

Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002) και 
των περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 1997 (Κ.Δ.Π. 
134/1997), οι οποίοι καταργούνται.  

 
3. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαβούλευση και συμμετοχή των εργοδοτουμένων 

στα ζητήματα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία και ειδικά οι πρόνοιες που αφορούν 
στη σύσταση και λειτουργία επιτροπών ασφάλειας στους χώρους εργασίας μεταφέρθηκαν σε 
Κώδικα Πρακτικής, ο οποίος έχει εκδοθεί μέσω σχετικού Διατάγματος με τίτλο «Το περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Διαβούλευση Εργοδότη και 
Εργοδοτουμένων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία) Διάταγμα του 2021 
(Κ.Δ.Π. 240/2021)», όπως προνοείται στους πιο πάνω νέους Κανονισμούς. 

 
4. Επίσης, με βάση τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών έχουν εκδοθεί από την 

Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δημοσιεύτηκαν στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 11.06.2021 και τα πιο κάτω 
διατάγματα: 
 

4.1. Το περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτροπές 
Ασφάλειας) Διάταγμα του 2021 (Κ.Δ.Π. 237/2021). 

4.2. Το περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εκπαίδευση 
Εργοδοτούμενων, Αυτοεργοδοτούμενων, Μελών της ΕΣΥΠΠ, Αντιπροσώπων 
Ασφάλειας και Μελών Επιτροπών Ασφάλειας) Διάταγμα του 2021 (Κ.Δ.Π. 
238/2021). 

4.3. Το περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καθορισμός 
Αριθμού Αντιπροσώπων Ασφάλειας) Διάταγμα του 2021 (Κ.Δ.Π. 239/2021). 

 
5. Οι νέες διατάξεις που εισάγονται με τους πιο πάνω Κανονισμούς διευκρινίζουν τις 

υποχρεώσεις των εργοδοτών σε σχέση με τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας 
και διευκολύνουν τη συμμόρφωση.  Μεταξύ άλλων, οι νέες διατάξεις αφορούν τα ακόλουθα: 
 
(α) Την εισαγωγή και ερμηνεία νέων όρων όπως είναι οι δραστηριότητες προστασίας και 

πρόληψης, οι Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), ο 
Υπεύθυνος Ασφάλειας, ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Ασφάλειας και ο Αναπληρωτής 
Λειτουργός Ασφάλειας.  Με την εισαγωγή και ερμηνεία των όρων αυτών διευκρινίζονται 
οι υποχρεώσεις του εργοδότη σε σχέση με τα πρόσωπα που πρέπει να ορίζει για τις 
δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης.  
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(β) Διευκρίνηση των καθηκόντων των προσώπων που προσφέρουν Εξωτερικές Υπηρεσίες 

Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) σε εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα 
καθώς και τον εξοπλισμό/όργανα που πρέπει να διαθέτουν.   

 
(γ) Τις ελάχιστες απαιτήσεις για την κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας και υγείας των 

προσώπων που ορίζει ο εργοδότης να ασχολούνται με τις Εσωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), των Αντιπροσώπων Ασφάλειας που εκλέγουν ή 
ορίζουν οι εργοδοτούμενοι, καθώς και των Προέδρων των Επιτροπών Ασφάλειας και 
των Λειτουργών Ασφάλειας που ορίζουν οι εργοδότες.  

 
Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 22405612 / 
22405623 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy.  

 
 

22 Ιουνίου 2021 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
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