ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αποστολή / Στόχος (Άρθρο 2Α)
• Βελτίωση των επιπέδων Ασφάλειας & Υγείας στους
χώρους εργασίας
• Προστασία εργαζομένων και άλλων ατόμων από
κινδύνους στην εργασία
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 Επίτευξη Στόχου
• Κατάλληλο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο
(Εναρμονισμένη νομοθεσία)
• Επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας μέσω
κατάλληλου συστήματος επιθεώρησης
• Συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους και άλλους
φορείς
• Προώθηση της πρόληψης μέσω της διαφώτισης,
ενημέρωσης, εκπαίδευσης
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ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI
TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
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ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ (Άρθρο 2)
• «Εργασία»: - οποιοδήποτε έργο, καθήκον, ασχολία,
δραστηριότητα ή υπηρεσία που παράγει προϊόν ή
αποτέλεσμα και η οποία παρέχεται από εργοδοτούμενο
ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ή από εξωτερικό
εργάτη, έναντι πληρωμής ή δωρεάν ή με παροχή
προϊόντων ή υπηρεσιών με σκοπό κερδοσκοπικό ή μη:
• «Εργοδότης»: - κάθε πρόσωπο που έχει την ευθύνη για
το χώρο εργασίας, το υποστατικό, την επιχείρηση ή/και
την εγκατάσταση, στο οποίο απασχολείται ή
απασχολήθηκε εργοδοτούμενος. Περιλαμβάνει και

πρόσωπο που δεν έχει άλλα εργοδοτούμενα πρόσωπα, αλλά
διεξάγει οικονομική δραστηριότητα ή διευθύνει την
επιχείρησή του με σκοπό κερδοσκοπικό ή μη·
5

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ (συνέχεια) (Άρθρο 2)
• «Εργοδοτούμενος»: –
 πρόσωπο που εργάζεται ή εργάστηκε με σύμβαση
απασχόλησης με σκοπό την εκτέλεση εργασίας
 ασκούμενο ή μαθητευόμενο πρόσωπο, και
περιλαμβάνει πρόσωπο που εκπληρεί εναλλακτική
κοινωνική υπηρεσία
 Πρόσωπο που εκτελεί κοινοτική εργασία κατόπιν
διατάγματος κηδεμονίας
 Πρόσωπο το οποίο ως τρόφιμος ιδρύματος ή
εθελοντής εκτελεί εργασία που του έχει ανατεθεί υπό
τον έλεγχο και καθοδήγηση εργοδότη
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ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ (συνέχεια) (Άρθρο 2)
• «Χώρος Εργασίας»: - περιλαμβάνει οποιοδήποτε χώρο
εναέριο, επίγειο, υπόγειο, επιθαλάσσιο, υποθαλάσσιο στον
οποίο ευρίσκονται ή είναι δυνατό να ευρίσκονται σε
οποιοδήποτε χρόνο, πρόσωπα κατά την εργασία.
•

«Επιχείρηση»: - περιλαμβάνει βιομηχανικές ή άλλες
εγκαταστάσεις, εμπόριο, ή άλλα επιτηδεύματα.

•

«Εγκατάσταση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε

ηλεκτρολογική, ηλεκτρονική, μηχανολογική, υδραυλική,
πνευματική εγκατάσταση, συστήματα μεταφοράς στερεών,
υγρών και αερίων, σταθερά ή κινητά μηχανήματα,
εξοπλισμό, συσκευές, καθώς και συγκροτήματα ή μέρη
αυτών των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εξοπλισμών ή
7
συσκευών.

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ (Άρθρο 2)
• “υποστατικό” περιλαμβάνει:
 οποιαδήποτε επίγεια ή υπόγεια ή υπεράκτια εγκατάσταση και
οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση είτε επιπλέουσα είτε
ευρισκόμενη στο βυθό της θάλασσας, ή λίμνης, είτε
ευρισκόμενη σε έδαφος που καλύπτεται από νερό.
 οποιαδήποτε σκηνή ή κινητή κατασκευή
 οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος ή αεροσκάφος
 οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο, οικοδομή, έργο
διαχωρισμού γης, έργο οδοποιίας, οδογέφυρα, γέφυρα,
σήραγγα, αποχετευτικό ή αποστραγγιστικό έργο, έργο
ύδρευσης ή άρδευσης, υπόγεια κατασκευή, δεξαμενή,
υπόγειο ή υπέργειο δίκτυο υπηρεσιών, υπόγειο ή υπέργειο
αγωγό, υδραγωγείο ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό έργο·
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ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ (συνέχεια) (Άρθρο 2)
• «πρόσωπο»: - οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και

περιλαμβάνει οποιαδήποτε ομάδα προσώπων, με ή
χωρίς νομική προσωπικότητα.

•

«σωματική βλάβη»: - περιλαμβάνει βλάβη της υγείας.

• «υγεία»: - σε σχέση με την εργασία, υποδηλώνει όχι
μόνο την απουσία ασθένειας ή αναπηρίας αλλά
περιλαμβάνει και τα φυσικά, πνευματικά και ψυχικά
στοιχεία που επηρεάζουν την υγεία και που έχουν άμεση
σχέση με την ασφάλεια και την υγιεινή κατά την εργασία.
9

Εφαρμογή των Περί Ασφάλειας
και Υγείας Νόμων (Άρθρο 3)
 Σε χώρους εργασίας, υποστατικά, επιχειρήσεις,
εγκαταστάσεις
 Σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς
δραστηριοτήτων (βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές,
διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες
και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αναψυχής)
 Σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και σε εγκαταστάσεις
δοχείων πίεσης
 Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου διεξάγεται
επιχείρηση ή άλλη δραστηριότητα για σκοπούς κέρδους
 Σε οικιακά υποστατικά, οικιακές εγκαταστάσεις και
ιδιωτικά νοικοκυριά (για οικιακούς βοηθούς)
 Περιλαμβάνει εκτέλεση εργασιών από ή εκ μέρους της
Κυπριακής ∆ημοκρατίας
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Εφαρμογή των Περί Ασφάλειας
και Υγείας Νόμων (Άρθρο 3)
 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
 ∆εν εφαρμόζεται σε σχέση με πρόσωπα στην
εργασία που απασχολούνται σε ποντοπόρα πλοία.
 ∆εν εφαρμόζεται όταν δεν το επιτρέπουν
ιδιαιτερότητες ορισμένων δραστηριοτήτων του
δημοσίου τομέα, όπως δραστηριότητες στις
ένοπλες δυνάμεις, στην αστυνομία, ή ορισμένες
δραστηριότητες στις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας.
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ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 ΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
(Άρθρα 5-12)

• Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας
• Αντιπρόσωποι Ασφάλειας
• Επιτροπές Ασφάλειας
• Λειτουργός Ασφάλειας
12

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

(Άρθρα 13-17)

• Υποχρεώσεις εργοδοτών
• Υποχρεώσεις αυτεργοδοτούμενων
• Υποχρεώσεις εργοδοτουμένων
• Υποχρεώσεις προσώπων έναντι άλλων προσώπων που
δεν είναι εργοδοτούμενα τους.
• Υποχρεώσεις σχεδιαστών, κατασκευαστών εισαγωγέων,
προμηθευτών, εκθετών κ.ά.
• Υποχρεώσεις προσώπων που προβαίνουν σε ανέγερση,
μετατροπή, ανακαίνιση, επισκευή, οποιουδήποτε
υποστατικού ή εγκατάστασης και είναι ο κύριος του έργου
13
ή ο ανάδοχος υποστατικού ή εγκατάστασης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ (Άρθρο 13)


ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

 Να διασφαλίζει την ασφάλεια,
υγεία και ευημερία όλων των
εργοδοτουμένων του.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ (συν.) (Άρθρο 13)
Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:
 Παροχή και διατήρηση ασφαλών
εγκαταστάσεων, συστημάτων και
μεθόδων εργασίας.
 ∆ιευθετήσεις για διασφάλιση της ασφάλειας και
υγείας σε σχέση με τη χρήση, αποθήκευση και
μεταφορά αντικειμένων και ουσιών.
 Παροχή πληροφοριών, οδηγιών εκπαίδευσης και
επιτήρησης για τη διασφάλιση της Α. & Υ.
15

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ (συν.) (Άρθρο 13)
 ∆ιατήρηση περιβάλλοντος εργασίας το οποίο να είναι
ασφαλές και χωρίς κινδύνους για την υγεία, και
επαρκές όσον αφορά διευθετήσεις για την ευημερία.
 Επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των μέτρων Α. &Υ.
 Παροχή στους αντιπροσώπους ασφάλειας επαρκούς
χρόνου από την εργασία χωρίς μισθολογική απώλεια
καθώς και των αναγκαίων μέσων για εκπλήρωση των
καθηκόντων τους.
 Λήψη μέτρων ώστε ο εξοπλισμός εργασίας, οι
μηχανές, οι συσκευές και τα εργαλεία να είναι
κατάλληλα ή κατάλληλα προσαρμοσμένα για την
εργασία που θα εκτελεσθεί
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΕΣ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ (συν.) (Άρθρο 13)
 ∆ιαβούλευση με τους εργοδοτούμενους και τους
εκπροσώπους τους
 Οι υποχρεώσεις των εργοδοτουμένων δεν θίγουν την
αρχή της ευθύνης του εργοδότη
 Να αναθέτει εργασία αφού βεβαιωθεί ότι ο
εργοδοτούμενος έχει επαρκείς γνώσεις και πείρα σε
σχέση με την προς εκτέλεση εργασία και μπορεί να την
εκτελέσει χωρίς κίνδυνο για τον ίδιο ή άλλα πρόσωπα
 ∆ιεύθυνση της επιχείρησης και παροχή πληροφοριών,
για να διασφαλίζει καθόσον είναι ευλόγως εφικτό ότι
πρόσωπα που δεν εργοδοτούνται από αυτόν, αλλά
μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της
επιχείρησης δεν θα εκτίθενται σε κίνδυνο. (Άρθρο 13 (5))
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Γενικές Αρχές Πρόληψης των Κινδύνων
• Αποφυγή των κινδύνων
• Εκτίμηση των κινδύνων που
δεν μπορούν να αποφευχθούν
• Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους
• Προσαρμογή εργασίας στον άνθρωπο (διαμόρφωση
θέσεων και επιλογή εξοπλισμών και μεθόδων εργασίας
και παραγωγής ώστε να μετριαστεί η μονότονη και
επαναλαμβανόμενη εργασία και οι επιπτώσεις της στην
υγεία)
18

Γενικές Αρχές Πρόληψης των Κινδύνων (συν)
• Παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας
• Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη
επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο
• Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας
έναντι των μέτρων ατομικής προστασίας
• Παροχή κατάλληλων οδηγιών

19

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
 Φροντίζει για την ασφάλεια και υγεία του ιδίου και
άλλων προσώπων
 Συνεργάζεται με τον εργοδότη στην εκτέλεση της
εργασίας για συμμόρφωση με το Νόμο
 Υποχρέωση χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού
και ιματισμού
 Αποφυγή κακής χρήσης ή επέμβαση σε εξοπλισμό
που παρέχεται για την ασφάλεια, υγεία και ευημερία
του ιδίου και άλλων προσώπων κατά την εργασία
20

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥΣ
Πρόσωπο που έχει οποιουδήποτε βαθμού έλεγχο σε:
 μη οικιακά υποστατικά που διατίθενται ως χώροι
εργασίας σε μη εργοδοτούμενα του πρόσωπα
 μέσα προσπέλασης και εξόδου

 οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή ουσίες που βρίσκονται ή
διατίθενται για χρήση στα υποστατικά
 πρέπει να παίρνει τέτοια μέτρα ώστε να διασφαλίζει,
καθόσον τούτο είναι ευλόγως εφικτό, ότι είναι ασφαλή
και χωρίς κινδύνους για την υγεία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ,
ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
Πρόσωπο που σχεδιάζει, κατασκευάζει, εισάγει,
προμηθεύει, εκμισθώνει ή εκθέτει οποιαδήποτε
εγκατάσταση ή οποιοδήποτε αντικείμενο για χρήση
στην εργασία οφείλει να:

∆ιασφαλίσει

ότι έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι
ώστε να είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους για οποιοδήποτε
πρόσωπο, κατά την εγκατάσταση, ρύθμιση, χρήση,
καθαρισμό, ή τη συντήρηση που υφίστανται.
∆ιεξάγει δοκιμές ή εξετάσεις που μπορεί να είναι αναγκαίες
Παρέχει επαρκείς πληροφορίες στα πρόσωπα στα οποία
προμήθευσε το αντικείμενο ή την εγκατάσταση

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 ΙV. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Καθαριότητα
• Συνωστισμός
• Αερισμός, Θερμοκρασία
• Φωτισμός
• ∆άπεδα, Αποχετεύσεις
• Υγειονομικές διευκολύνσεις
23

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 ΙV. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ (συν)

• Παροχή πόσιμου νερού
• Χώροι φύλαξης ιματισμού
• Καθίσματα
• Πρώτες Βοήθειες
• Χώροι ανάπαυσης
• Μειονεκτούντα πρόσωπα
24

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 V. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

•

Μέσα διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

•

∆ιαδικασία εκκένωσης και ενημέρωση προσώπων

•

Σήμανση, φωτισμός μέσων διαφυγής

•

Πυρασφάλεια, μέσα πυρόσβεσης

•

Μέσα πυρανίχνευσης και συστήματα συναγερμού

•

Εκπαίδευση προσώπων στη χρήση των μέσων
πυρόσβεσης

•

Ειδικές προφυλάξεις κατά της φωτιάς και εκρήξεων

•

Εύφλεκτες ατμόσφαιρες

25

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 V. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

•

(συνεχ.)

Ασφαλείς τόποι εργασίας και μέσα πρόσβασης
Χώρος γύρω από μηχάνημα
Κίνδυνος πτώσης από ύψος πάνω από 2 μ.

•

Ηλεκτρισμός

•

Επιβλαβείς για την υγεία ουσίες

•

Προστασία Ακοής
Εφαρμογή Αρχών Πρόληψης (άρθρο 13(3))
Χρήση προσωπικού εξοπλισμού
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ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 VΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ – ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Κανονισμοί (Άρθρο 38)

• Εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει
Κανονισμούς για προστασία προσώπων κατά την
εργασία και προστασία άλλων προσώπων
• Να επιβάλλουν υποχρεώσεις σε σχέση με τις
διατάξεις του Νόμου
• Να καθορίζουν Αρχές εφαρμογής
• Να διευρύνουν την εφαρμογή διατάξεων
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ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 VΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ – ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
∆ιατάγματα
•

(Άρθρο 38Α)

Εκδίδονται από τον Υπουργό για ρύθμιση –
 της έγκρισης σχεδίων και αδειών ορισμένων χώρων
εργασίας
του καθορισμού τελών για την παροχή βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών, κ.ά.
του καθορισμού τελών για υπηρεσίες
του καθορισμού προσόντων εκπαιδευτών
της έκδοσης Κωδίκων Πρακτικής, Προτύπων και
Προδιαγραφών
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ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 VΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ – ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Κώδικες Πρακτικής

(Άρθρο 39)

•

Εγκρίνονται από τον Υπουργό

•

Σκοπός: η παροχή πρακτικής καθοδήγησης σε σχέση με
τις υποχρεώσεις και τρόπους συμμόρφωσης

• Παράλειψη συμμόρφωσης με διάταξη Κώδικα Πρακτικής
αποτελεί απόδειξη ενώπιον ∆ικαστηρίου για παράλειψη
συμμόρφωσης με το Νόμο.
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ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 VΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
• ∆ιορισμός Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών
• ∆ιορισμός Συμβούλων Ιατρών Εργασίας
• Εξετάζοντες Ιατροί
• ∆ιορισμός προσώπων ως ανακριτές

30

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ελεύθερη είσοδος σε οποιοδήποτε χώρο σε εύλογο

χρόνο (συγκατάθεση κατόχου για οικιακά υποστατικά)

∆ιεξαγωγή εξετάσεων, δοκιμών,

επιθεωρήσεων και διερευνήσεων

Απαίτηση παρουσίασης εγγράφων,
πιστοποιητικών, κ.λπ.

Απαίτηση παροχής σχετικών πληροφοριών από
οποιοδήποτε πρόσωπο
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ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

(συν)

Απαίτηση παροχής διευκολύνσεων και βοήθειας
Λήψη φωτογραφιών και μετρήσεων
Λήψη και αφαίρεση δειγμάτων
∆ιατήρηση υποστατικών / εγκαταστάσεων /

εξοπλισμών ως έχουν για όσο χρόνο κρίνεται
αναγκαίος

Να κατάσχει και κατακρατεί αντικείμενα και ουσίες

για εξέταση, διασφάλιση μη παραποίησης,
διασφάλιση διαθεσιμότητας για χρήση ως τεκμήρια
32

Ενέργειες για την εφαρμογή της νομοθεσίας
1. Προφορικές υποδείξεις στον εργοδότη και
καταγραφή τους στο Μηχανογραφημένο Σύστημα
του ΤΕΕ
2. Επιστολή με παραβάσεις
3. Ειδοποίηση Βελτίωσης: όταν ο Επιθεωρητής είναι
της γνώμης ότι πρόσωπο παραβαίνει διάταξη του
Νόμου ή των Κανονισμών ή έχει παραβεί διάταξη
υπό συνθήκες που καθιστούν πιθανή τη συνέχιση ή
επανάληψη της παράβασης

33

Ενέργειες για την εφαρμογή της νομοθεσίας
4. Ειδοποίηση Απαγόρευσης: όταν ο Επιθεωρητής
είναι της γνώμης ότι οποιοδήποτε υποστατικό ή
εγκατάσταση ή χώρος εργασίας ή δραστηριότητα
που εκτελείται ή που πρόκειται να εκτελεσθεί
δημιουργεί ή αναμένεται να δημιουργήσει άμεσο
κίνδυνο σοβαρής σωματικής βλάβης
5. Ετοιμασία Ποινικού Φακέλου και προώθησή του στο
∆ικαστήριο
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ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 VΙΙΙ. Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ – ΠΟΙΝΕΣ – ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Παράλειψη συμμόρφωσης με υποχρεώσεις που
επιβάλλονται από το Νόμο ή τους Κανονισμούς είναι
ποινικό αδίκημα που υπόκειται σε:
•
•
•

Πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €80.000 ή
Σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 4 χρόνια ή
και στις δύο αυτές ποινές
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ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 VΙΙΙ. Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ – ΠΟΙΝΕΣ – ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
(συνεχ.)

Αδικήματα σχετιζόμενα με παρεμπόδιση του
Επιθεωρητή στην άσκηση των εξουσιών και την
εκτέλεση των καθηκόντων του καθώς και με άλλα
αδικήματα όπως ψευδής δήλωση, πλαστογράφηση,
αποκάλυψη πληροφοριών, κ.λπ. υπόκεινται σε:
• Πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €40.000 ή
• Σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια ή
• και στις δύο αυτές ποινές
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ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 VΙΙΙ. Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ – ΠΟΙΝΕΣ – ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
(συνεχ.)

Όταν το αδίκημα που διαπράττεται από νομικό
πρόσωπο την ευθύνη για τη διάπραξη του εν λόγω
αδικήματος φέρει, εκτός από το νομικό πρόσωπο, και
το φυσικό πρόσωπο που κατέχει ηγετική θέση στο εν
λόγω νομικό πρόσωπο :
βάσει εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση του
νομικού προσώπου
βάσει της εξουσίας λήψης αποφάσεων για
λογαριασμό του νομικού προσώπου
 βάσει της εξουσίας άσκησης ελέγχου εντός του
νομικού προσώπου
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ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟI TOY 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
 VΙΙΙ. Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ – ΠΟΙΝΕΣ – ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
(συνεχ.)

Το ∆ικαστήριο επιπρόσθετα με την ποινή, μπορεί
να εκδώσει διάταγμα διατάσσοντας συμμόρφωση
μέσα σε καθορισμένη χρονική περίοδο.
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ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΑΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ (Άρθρο 38)
1. Οι περί ∆ιαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ∆Π 173/2002)
2. Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία
Κανονισμοί του 1997 (Κ∆Π 134/1997)
3. Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί
του 2000 και 2015 (Κ∆Π 212/2000. Κ∆Π 41/2015)
4. Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και
Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του
2002 και 2004 (Κ∆Π 174/2002, Κ∆Π 494/2004).
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ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΑΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ (συνεχ.) (Άρθρο 38)
5. Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 2001 και
2004 (Κ∆Π 444/2001, Κ∆Π 497/2004).
6. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Χειρωνακτική ∆ιακίνηση Φορτίων) Κανονισμοί του
2001 (Κ∆Π 267/2001)
7. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων
Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007 (Κ∆Π 531/2007)
8. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά
Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.∆.Π. 410/2015)
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ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΑΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ (συνεχ.) (Άρθρο 38)
9. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

(Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001
(Κ.∆.Π. 144/2001)

10. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμοί του 2006
(Κ.∆.Π. 317/2006)
11. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 έως
2015 (Κ∆Π 268/2001, Κ∆Π 55/2004, Κ∆Π 295/2007,
Κ∆Π 70/2012, Κ∆Π 44/2015)
42

ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΑΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ (συνεχ.) (Άρθρο 39)
1. Κώδικας Πρακτικής για την Εκτέλεση Εργασιών σε
Ύψος (Κ∆Π 131/2012)
2. Κώδικας Πρακτικής για την αποθήκευση Κυλίνδρων
Υγραερίου – 2η έκδοση (Κ∆Π 176/2010)
3. Κώδικας Πρακτικής για Μικρές Εγκαταστάσεις
Υγραερίου (Κ∆Π 201/2011)
4. Κώδικας Πρακτικής για Έλεγχο και Συντήρηση των
Πυροσβεστήρων (Κ∆Π 520/2014)
5. Κώδικας Πρακτικής για την Εκπαίδευση Χειριστών
Κινητών Γερανών (Κ∆Π 529/2010)
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ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΑΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ (συνεχ.) (Άρθρο 39)
6. Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των
Εργαζομένων (Κ∆Π 291/2014)
7. Κώδικας Πρακτικής για την Ποιότητα του Αέρα
Εσωτερικού Χώρου (Κ∆Π 519/2014)

8. Κώδικας Πρακτικής για την ∆ιαχείριση Κινδύνων
σε Εκρήξιμο Περιβάλλον (Κ∆Π 46/2008)
9. Κώδικας Πρακτικής για το Θόρυβο στους τομείς
της Μουσικής και της Ψυχαγωγία (Κ∆Π 18/2010)
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Σας ευχαριστώ
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