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Τίτλος Κανονισμών
Ερμηνεία όρων
Πεδίο Εφαρμογής
Ποια Ατυχήματα και ποια Επικίνδυνα
Συμβάντα είναι γνωστοποιήσιμα
Εξαιρέσεις
Που, πότε και πως γνωστοποιούνται
Άλλες πρόνοιες των Κανονισμών
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων
και Επικινδύνων Συμβάντων)
Κανονισμοί του 2007 & 2017
Κ.∆.Π. 531/2007
Κ.∆.Π. 319/2017
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

7 ∆εκεμβρίου 2007
&
6 Οκτωβρίου 2017

www.mlsi.gov.cy/dli
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ –
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Ερμηνεία όρων
«Ατύχημα»
κάθε ασυνεχές συμβάν, το οποίο προκαλεί σωματική ή
διανοητική βλάβη ή απώλεια ζωής σε:
(α) Εργοδοτούμενο ή αυτοεργοδοτούμενο Πρόσωπο κατά τη διάρκεια της
εργασίας του, το οποίο συμβάν προέκυψε από ή σε σχέση με την εργασία
του (δεν περιλαμβάνονται εσκεμμένοι τραυματισμοί από άλλα πρόσωπα, ή
αυτοτραυματισμοί, ατυχήματα που έχουν παθολογικά αίτια, ή
επαγγελματικές ασθένειες), ή
κατά τη διάρκεια της συνήθους
διαδρομής μεταξύ της οικίας και του τόπου εργασίας του.
(β) άλλο πρόσωπο (τρίτο πρόσωπο) που βρίσκεται εκτός εργασίας και το
οποίο προέκυψε από ενέργειες ή παραλείψεις οι οποίες πηγάζουν απο τη
διεύθυνση ή τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων σε εργασία.
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«Επικίνδυνο Συμβάν»
Οποιοδήποτε συμβάν το οποίο συμβαίνει
σε χώρο εργασίας και περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Ι των Κανονισμών, ανεξάρτητα
αν υπήρξε τραυματισμός προσώπων, ή
όχι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
 Κατάρρευση ή ανατροπή ανυψωτικού εξοπλισμού,
εκσκαφέα, περονοφόρου οχήματος
 Κατάρρευση ικριώματος, κτιρίου ή κατασκευής
 Υποχώρηση εδάφους
 Έκρηξη δοχείου υπό πίεση
 Ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα
 Έκρηξη ή πυρκαγιά
 Επαφή με εναέριες ή υπόγειες ηλεκτρικές γραμμές
 ∆ιαρροή εύφλεκτων ή άλλων επικίνδυνων ουσιών
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«Θανατηφόρο Ατύχημα»
Ατύχημα που οδηγεί στον θάνατο του θύματος σε
χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία του
ατυχήματος.

«Υπεύθυνο Πρόσωπο»
για γνωστοποίηση ατυχήματος που αφορά:
(α) εργοδοτούμενο πρόσωπο (π.χ. ο εργοδότης του)
(β) αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο:
i. στην περίπτωση μη θανατηφόρου ατυχήματος, το ίδιο το
αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, ή
ii. στην περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος, ο πλησιέστερος
συγγενής του

www.mlsi.gov.cy/dli
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«Υπεύθυνο Πρόσωπο»
για γνωστοποίηση Ατυχήματος που αφορά:
(γ) άλλο πρόσωπο που βρίσκεται εκτός εργασίας, το πρόσωπο
που έχει τον έλεγχο στο χώρο εργασίας όπου συνέβηκε το
ατύχημα ή το πρόσωπο που διευθύνει, ή διεξάγει τις
δραστηριότητες στο χώρο αυτό.

«Υπεύθυνο Πρόσωπο»
για γνωστοποίηση Επικίνδυνου Συμβάντος:
το πρόσωπο που έχει τον έλεγχο στο χώρο εργασίας όπου
συνέβηκε το συμβάν ή το πρόσωπο που διευθύνει, ή
διεξάγει τις δραστηριότητες στο χώρο αυτό.
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ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ:
• σε όλους τους χώρους εργασίας όπου εφαρμόζονται
οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι
του 1996 έως 2015.
και επιπρόσθετα:
• σε περιπτώσεις προσώπων που εργοδοτούνται ως
οικιακοί βοηθοί σε ιδιωτικά νοικοκυριά.
• στις Ένοπλες ∆υνάμεις σε σχέση με τα μέλη των
Ενόπλων ∆υνάμεων.
• Σε κατασκευές, υποστατικά, αγωγούς, εξέδρες ή
πλοία σε σχέση με δραστηριότητες σχετικές με τους
υδρογονάνθρακες.
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ΠΟΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ;
• Θανατηφόρα ατυχήματα ή ατυχήματα με
απουσία από την εργασία πέραν των τριών
ημερολογιακών ημερών, εξαιρουμένης της
ατυχήματος, όταν
ημέρας του
αφορούν
εργοδοτούμενα,
ή
αυτοεργοδοτούμενα
πρόσωπα.
• Ατυχήματα που αφορούν πρόσωπα εκτός
εργασίας, τα οποία προκαλούν απώλεια ζωής.
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

(ατυχήματα που δεν γνωστοποιούνται)
 Μη θανατηφόρα ατυχήματα σε πρόσωπα εκτός
εργασίας
 Μη θανατηφόρα ατυχήματα σε δραστηριότητες των
Ένοπλων ∆υνάμεων σε σχέση με κληρωτούς
στρατιώτες, έφεδρους και εθνοφύλακες
 Ατυχήματα σε πλοία ή αεροσκάφη που ταξιδεύουν
 Ατυχήματα σε πρόσωπα εκτός εργασίας κατά τη
διάρκεια:
- Αθλητικών δραστηριοτήτων
- ∆ραστηριοτήτων διασκέδασης η αναψυχής
- ∆ραστηριοτήτων ιατρικής φύσης (ασθενείς)
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ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ;
Υποχρέωση υπεύθυνου προσώπου:
(α) να πληροφορήσει αμέσως το αρμόδιο Επαρχιακό
Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας
όπου συνέβηκε το ατύχημα, ή το συμβάν, και
(β) εντός 15 ημερών από την ημερομηνία του
ατυχήματος ή του συμβάντος, να αποστείλει στο
γραπτή
γνωστοποίηση,
ίδιο
Γραφείο
υποβάλλοντας το σχετικό εγκεκριμένο έντυπο
γνωστοποίησης
(Απλό έντυπο - Κοινό έντυπο με ΥΚΑ (μόνο για ατυχήματα))
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ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Μη αλλοίωση της σκηνής του ατυχήματος

Υποχρέωση υπεύθυνου προσώπου να διασφαλίσει
την μη αλλοίωση της σκηνής του Ατυχήματος /
Επικ. Συμβάντος μέχρι και 24 ώρες μετά την πρώτη
προφορική ή γραπτή ενημέρωση του Επιθεωρητή,
εκτός αν έχει ήδη προηγηθεί επίσκεψη στο χώρο
από τον Επιθεωρητή.
Τήρηση καταλόγου Ατυχημάτων – Μητρώου
Εκθέσεων Ατυχημάτων / Επικ. Συμβάντων
Υποχρέωση εργοδοτών για τήρηση καταλόγου για
όλα τα γνωστοποιήσιμα ατυχήματα και Μητρώου
Εκθέσεων για όλα σοβαρά ατυχήματα και
επικίνδυνα συμβάντα.
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Υποχρέωση παροχής πληροφοριών
Υποχρέωση κάθε προσώπου στο οποίο συμβαίνει
ατύχημα, να παρέχει πληροφορίες στο υπεύθυνο για
τη
γνωστοποίηση
πρόσωπο,
για
σκοπούς
συμπλήρωσης του εντύπου γνωστοποίησης.
Τα πρόσωπα αυτά όπως και οποιαδήποτε άλλα
πρόσωπα τα οποία κατέχουν πληροφορίες σε σχέση
με ατύχημα ή επικίνδυνο συμβάν, έχουν υποχρέωση
να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στον αρμόδιο
Επιθεωρητή ο οποίος διερευνά το ατύχημα, ή το
συμβάν.

15

Αρχή της εμπιστευτικότητας
Κάθε πρόσωπο το οποίο λαμβάνει πληροφορίες
από τον Επιθεωρητή σε σχέση με ατύχημα,
υποχρεούται να μην τις αποκαλύπτει, εκτός σε
συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις, όπως:
(α) όταν
έχει εξασφαλίσει την έγγραφη
συγκατάθεση από τον Επιθεωρητή, ή
(β) για χρήση σε υποθέσεις που εκκρεμούν
ενώπιον δικαστηρίου, ή
(γ) για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, ή για
άλλο υπηρεσιακό λόγο, ή
(δ) για σκοπούς εφαρμογής των παρόντων
Κανονισμών, κ.λπ.
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Καταβολή τελών για εκθέσεις ατυχημάτων
και επικίνδυνων συμβάντων
• Σε πρόσωπα που έχουν επηρεαστεί ή σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους
• Υποβολή αίτησης στο Αρμόδιο Επαρχιακό
Γραφείο
• Τέλος €130 για Συνοπτική Έκθεση και €400
για Πλήρη Έκθεση (∆ιάταγμα του 2014 –
Εφαρμογή
Κ∆Π
397/2014
1.1.2015)
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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